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CONSELL PLENARI

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 30 d'abril de
1993

Aprovació de les actes de les dues sessions ante¬
riors.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 15

de març de 1993 (1895 i 1894) pels quals, respectiva¬
ment, es nomena el Sr. Albert Batlle i Bastardas i Antoni
Lucchetti i Farré Vice-president Primer i Vice-president
Segon del Consell d'Administració de l'Institut Municipal
d'Urbanisme.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24 de

març de 1993 (1388), que delega en el Sr. Jordi Borja i
Sebastià la representació de l'Ajuntament en el Patronat
Català Pro Europa.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 30 de

març de 1993 (1874), que designa vocals al Consell
General del Consorci El Far, Centre dels Treballs del
Mar, els ll·lms. Srs. Xavier Casas i Masjoan i Enric Truñó
i Lagares i la Sra. Carolina Orriols i Mas.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 30 de

març de 1993 (1875), que nomena el Sr. Joan Salas i
Orozco Director de Serveis de Promoció Empresarial i
Programes de la Comunitat Econòmica Europea.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcaldia,

de 2 d'abril de 1993 (2429 i 2430), que nomenen la Sra.
Carme San Miguel i Ruibal membre dels Consells d'Ad¬
ministració de l'Institut Municipal d'Informàtica i de l'Ins¬
titut Municipal de Recaptació, en substitució, en tots
dos casos, del Sr. Francisco Longo i Martínez.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcaldia,

de 2 d'abril de 1993 (2432, 2435 i 2437), que designen
la Sra. Carme San Miguel i Ruibal vocal de la Ponència
de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, Vice-
presidenta de la Comissió d'Emergències de l'Ajunta¬
ment i vocal de la Comissió Gestora del Parc de
Montjuïc, en substitució, en tots els casos, del Sr.
Francisco Longo i Martínez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 20

d'abril de 1993 (1571), que designa el Sr. Josep Mut i
Benavent membre de la Junta rectora de l'Institut Muni¬
cipal de Música en representació de la Banda Municipal
de Barcelona en substitució del Sr. Xavier Cubedo i Ali-
cart.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 28

d'abril de 1993 (2433 i 2431), que nomenen els mem¬
bres del Plenari i el Secretari del Consell Municipal de
Circulació, Disciplina i Seguretat Viària.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 28

d'abril de 1993 (2427 i 2428), que, respectivament,
nomenen membre del Plenari del Consell Municipal de
Benestar Social en representació de l'Àmbit universitari
professional el Sr. Joan Uriach i Marsal, que substitueix
el Sr. Anton Cabellas i Balcells; i en representació de la
Judicatura i Fiscalia, el Sr. José Antonio Torres i Prieto,
que substitueix el Sr. Fernando Valle i Esqués.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24 de

març de 1993 (1957), que proposa al Patronat del
Consorci del Gran Teatre del Liceu el nomenaments
dels Srs. Joan M. Gual i Dalmau i Miquel Lumbierres i
Méndez representants d'aquest Ajuntament en la seva
Comissió Executiva.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia,' de 2 d'abril de

1993, pels quals es nomena membre del Consell Muni¬
cipal del Districte de Sant Martí: la Sra. Mercè Segarra i
Montserrat en substitució del Sr. Ramon Fleta i Martín
(1922); i el Sr. Jordi Beltran i Gili, en substitució del Sr.
Amador Bou i Monmaneu (1983).
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 29 d'abril de 1993

(2426), que atorga el títol d'«Amic de Barcelona» al Sr.
Tomoyuki Tanabe, Alcalde de Kyoto.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, pels quals, en virtut

de concurs es nomena:

a) amb data 10 de març: els Srs. Jaume Tutó i
Noses, Antoni Oliva i Pérez i Virginia Aira i Castro per a
tres llocs de treball de classificació i tramitació de
recursos del Negociat de Disciplina Vial (1289); la Sra.
Maria Josefa Pérez i Oliva Assessora Tècnica de Be¬
nestar social del Districte de l'Eixample (1290); la Sra.
Immaculada Aguilar i Fernández Cap del Nucli Orgànic
Intersectorial de la Zona Esquerra de l'Eixample (1291);
i la Sra. Marta Pueo i Campos Cap de l'Oficina de la
Gaseta Municipal (1292).

b) amb data 2 d'abril la Sra. Margarida Canela i Mir i
Alexandra Sacristán i Fernández Auxiliar Tècnic Comer¬
cial del Servei de Compres.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, d'1 d'abril de 1993

(2025), que modifica crèdits en el Pressupost de 1992
prorrogat i reparteix l'alta, per import d'1.345.280.557
pessetes, en la partida de despeses 659 43201 07.99
01.
Ratificare i contracte de comptes d'ingressos fins al

límit de 2.500 milions de pessetes, signat el 18 de març
de 1993 i amb venciment el 18 de març de 1994, els
saldos deutors del qual reportaran el tipus d'interès
Mibor més el marge del 0,5 % anual net, interès que
serà arrodonit, en cas de no ser-ho, al múltiple de I'1/20
superior.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 22 d'abril de 1993, que aprova la Norma
Granada com a mètode de valoració de l'arbrat orna¬
mental de la Ciutat.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22
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d'abril de 1993, que manté la prestació d'assistència
sanitària dels funcionaris en actiu, integrats al sistema
general de la Seguretat Social, mitjançant sistema propi
d'acord amb la disposició transitòria cinquena del Reial
Decret 480/1993, de 2 d'abril.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22

d'abril de 1993, pel qual s'autoritza l'Ajuntament d'Hos¬
pitalet de Llobregat, com a Administració actuant en el
Projecte de reparcel·lació del sector Gran Via-Sud, per a
dur a terme les actuacions necessàries a fi d'executar
l'esmentat Projecte i poder donar compliment a les
prescripcions de l'acord de la Comissió de Govern de
24 d'octubre de 1986.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22

d'abril de 1993, que modifica l'acord plenari de 27 de
juny de 1990, pel qual s'acordà la constitució d'un dret
de superfície a favor del Ministeri de l'Interior per a la
construcció d'una Comissaria zonal, en el sentit que la
superfície del solar de propietat municipal és de
4.756,29 m2.
RatificareI Conveni signat, el 20 d'abril de 1993, pels

ll·lms. Srs. Fèlix Amat i Parcerisa, Regidor President del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Antoni Lucchetti i
Farré, Regidor de Planejament, Gestió Urbanística i
Control de l'Edificació, amb l'Associació Administrativa
de Propietaris del Polígon de Baixador Vallvidrera-Les
Planes, relatiu a l'execució i finançament de la urba¬
nització de l'esmentat Polígon.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 29 d'abril de 1993,

que disposa: adherir-se a la Declaració dels Municipis
europeus sobre el canvi climàtic, aprovada a Amster¬
dam el 31 de març de 1993, en els seus objectius
generals consensuáis, participar en els debats poste¬
riors per concretar-los, i incorporar-se a la campanya
«Ciutats per a la protecció del clima»
Ratificar el text dels Convenis següents:
A) Amb la ciutat de Kobe (Japó): Programa d'inter¬

canvis de l'agermanament.
B) Amb la Municipalidad de San Pedro de Sula

(Hondures) per a la cooperació tècnica.
Designar, en exercici de les funcions de Junta Gene¬

ral de la Societat privada municipal Informació Cartogrà¬
fica i de Base, SA, i de la Societat Municipal d'Aparca¬
ments i Serveis, SA, membre dels respectius Consells
d'Administració la Sra. Carme Sanmiguel i Ruibal, en
substitució del Sr. Francisco Longo i Martínez.

Ordre del dia
Ratificareis acords de la Comissió de Govern, de 22

d'abril de 1993, pels quals s'aprova:
A) Inicialment: 1) el Pla especial per a la concreció

del vial d'accés a la finca situada al carrer del Torrent de
les Roses, 41-B; 2) el Pla especial d'ordenació volumè-
tirca i definició de l'ús de l'ampliació de la Fundació
EMI, a l'espai interior de l'illa delimitada pels carrers de
l'Escorial, de l'Encarnació, de Reig i Bonet i del Torrent
de les Flors; 3) l'Estudi de detall de reordenació volumè¬
trica de les instal·lacions esportives del carrer de Jorge
Manrique-Club Hispano Francés; i

B) Provisionalment: 1) el Pla especial de perllonga-
ció dels carrers de Pomaret i de Plantada i d'ordenació
de la finca compresa en el sector; i 2) el Pla parcial que
desenvolupa el sector de Centre Direccional, àmbit 7,
de la modificació del Pla General Metropolità per a

l'ordenació del Front marítim del Poblenou, des del
Cementiri fins a la Rambla d'en Prim, amb les prescrip¬
cions que es defineixen en l'acord.
Ratificará acord de la Comissió de Govern, de 22 d'abril

de 1993, pel qual s'aprova inicialment les Bases, Estatuts i
constitució de la Junta de Compensació del sector Diago¬
nal-Mar, com també el Projecte de Compensació, cor¬
responents al polígon únic del Pla parcial del sector
Diagonal-Mar, àmbit 7, de la modificació del Pla General
Metropolità del Front marítim del Poblenou, amb les pres¬
cripcions que figuren en el document annex.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Direcció de Serveis d'Administració de Personal

Dotar amb divuit places la plantilla d'Inspectors de la
Guàrdia Urbana. Aprovar les bases per a la convocatò¬
ria de les divuit places d'Inspectors de la Guàrdia
Urbana que consten al document adjunt. Modificar, per
raó d'una necessària adaptació dels nivells assignats a
l'Escola Superior de la Guàrdia Urbana, motivada per la
creació de la nova escala executiva, els actuals comple¬
ments de destinació dels Intendents i Intendents Majors
mitjançant l'atribució dels nivells 26 i 28 respectivament.
Assignar als llocs de treball d'Inspector de la Guàrdia
Urbana el nivell 24, de complement de destinació i un
específic de responsabilitat de 34.894 pessetes men¬
suals, computat segons les tarifes corresponents a
l'exercici de 1993.

Negociat de Règim Disciplinari

Autoritzar al Sr. Félix Campos i Les la compatibilitat
sol·licitada entre la seva activitat municipal, amb la
categoria de Tècnic Mitjà d'Arquitectura i Enginyeria, i
l'exercici de la professió d'enginyer, del qual s'exclou el
terme municipal de Barcelona per tal d'evitar possibles
coincidències entre l'activitat pública i privada, a fi de
garantir l'objectivitat, la imparcialitat i la independència
que ha de presidir la seva actuació com a funcionari, i
per salvaguardar l'interès públic, que podria sortir perju¬
dicat en cas de produir-se aquella coincidència; la seva
dedicació professional privada, però, no podrà superar
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Admi¬
nistració Pública, tot de conformitat amb allò que dispo¬
sen els articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, i els articles 322, 329 i
330 del Reglament del Personal al servei de les Entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; i
per altra banda, la present autorització està condiciona¬
da a l'efectiu compliment dels deures públics i a la
modificació de la normativa d'Incompatibilitats.
Autoritzar a la Sra. Maria Nieves Boada i Robles i als

Srs. Francesc Jarque i González de Zurbano i Joaquín
Llanso i Sanjuan, la compatibilitat sol·licitada entre la
respectiva activitat municipal i l'exercici de l'activitat
privada que cadascun d'ells declara, ja que aquesta
activitat no figura compresa entre les causes d'incom¬
patibilitat previstes en els articles 2, 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Generali¬
tat, i els articles 322, 329 i 330 del Reglament del
Personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
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Decret 214/1990, de 30 de juliol; si bé la present
autorització està condicionada a l'estricte compliment
dels seus deures públics i al manteniment de la dedica¬
ció a l'activitat privada dintre dels límits establerts per
l'article 11 de l'esmentada Llei i article 330 del Regla¬
ment citat, i pot deixar-se sense efecte per variació de
les circumstàncies relatives als llocs de treball, per
modificació del règim d'incompatibilitats, o per interès
públic.
Autoritzar al Srs. Carlos Àngel Salanova i Pardina i

Carlos Vivas i Urieta la compatibilitat sol·licitada entre la
seva respectiva activitat municipal i la de Professor
associat de la Universitat que en cada cas s'indica, per
al curs acadèmic 1992-1993, d'acord amb allò que
preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novem¬
bre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Admi¬
nistració de la Generalitat, i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 de la mateixa Llei, i de conformitat amb
els articles 327 i 328 del Reglament del Personal al
servei de les Entitats locals, aprovat pel Decret 214/
1990, de 30 de juliol.

Negociat d'Administració de Béns Immobles

Aprovar el Plec de condicions econòmico-administra-
tives regulador de la concessió de l'ús privatiu del
subsòl corresponent a les prolongacions dels carrers
del Perú, de Lutxana, de Granada i a la plaça central
formada per l'encreuament dels dos primers, d'extensió
superficial conjunta 8.433 m2 i dels espais exteriors
previstos com a accessos, segons resulta del plànol
annex, a fi de construir-hi i gestionar els espais subter¬
ranis que es destinaran a completar i fer viable l'aparca¬
ment de vehicles del Complex comercial i d'oficines de
l'illa Hispano Olivetti-Glòries, i altres usos necessaris per
al Centre comercial; sotmetre'l a informació pública
durant un termini de trenta dies; si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, declarar l'excepció licitatò-
ria que regula l'article 275.1.a) de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya, i adjudicar la concessió a la
companyia Glorias-Parking, SA, per un termini de cin¬
quanta anys i amb subjecció a les condicions del Plec;
practicar les segregacions i agrupacions necessàries
per tal d'identificar registralment la finca objecte de la
concessió; formalitzar el contracte de concessió mitjan¬
çant escriptura pública després de la constitució de la
finança que el Plec preveu; i delegar en l'Alcaldia
l'adopció de les mesures encaminades a l'efectivitat
plena d'aquest acord.
Aprovar votar favorablement, en les Juntes Generals

que corresponguin, la fusió d'Iniciatives, SA, amb la
Societat Catalana de Capital Risc i amb Barcelona
Impuls Societat Anònima de Capital Risc, d'acord amb
el projecte de fusió i Estatuts que, degudament apro¬
vats pels Consells d'Administració de les empreses
respectives, figuren com a annexos al present acord;
encomanar a l'Excm. Sr. Alcalde, l'execució d'aquests
acords com també nomenar els representants munici¬
pals en els òrgans de govern de la societat constituïda i
donar-ne compte al Consell Plenari.

Assessoria de Pressupostos i Comptes

Aprovar d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, els reconeixements de crèdit

que s'adjunten, els quals seran finançats amb càrrec al
Pressupost de 1993 (pròrroga del de 1992).

Departament de Finançament

Aprovar una operació de crèdit de 20.000 milions de
pessetes per al segon semestre de 1993 a cobrir en tot
o en part mitjançant les formes financeres que s'indi¬
quen en el document adjunt, en funció de les millors
condicions del mercat; autoritzar l'll im. Sr. Joan Clos i
Matheu, Segon Tinent d'Alcalde i l·ll·lm. Sr. Joaquim de
Nadal i Caparà, Regidor de Finances, indistintament,
per atorgar tota la documentació necessària per a dur a
terme l'operació.

ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA

Negociat de Transports i Circulació

Aprovar el Plec de condicions que regularà la cons¬
trucció i explotació de l'aparcament subterrani per a
vehicles situat al carrer de Mandri (entre el carrer de
Maó i el passeig de la Bonanova); sotmetre el Plec de
condicions de la concessió administrativa a informació
pública pel termini de trenta dies, d'acord amb l'article
121 del Reglament de Serveis de les Corporacions
locals; i, transcorregut el termini indicat sense que s'hi
hagi presentat cap reclamació o una vegada resoltes
les que s'hi hagin formulat, convocar concurs per a
l'adjudicació de la concessió.
Aprovar el Plec de condicions que regularà la cons¬

trucció i explotació de l'aparcament subterrani per a
vehicles situat a la plaça de Mossèn Clapés; sotmetre el
Plec de condicions de la concessió administrativa a
informació pública pel termini de trenta dies, d'acord
amb l'article 121 del Reglament de Serveis de les
Corporacions locals; i, transcorregut el termini indicat
sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o una
vegada resoltes les que s'hi hagin formulat, convocar
concurs per a l'adjudicació de la concessió.
Aprovar el Plec de condicions que regularà la cons¬

trucció i explotació de l'aparcament subterrani per a
vehicles situat al camp de futbol d'Horta; sotmetre el
Plec de condicions de la concessió administrativa a

informació pública pel termini de trenta dies, d'acord
amb l'article 121 del Reglament de Serveis de les
Corporacions locals; i, transcorregut el termini indicat
sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o una
vegada resoltes les que s'hi hagin formulat, convocar
concurs per a l'adjudicació de la concessió.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ I CULTURA

Negociat de Cooperació Educativa

Aprovar la constitució de l'Institut Municipal d'Educa¬
ció com a organisme autònom d'aquest Ajuntament, de
caràcter administratiu, l'objecte del qua( és la gestió
directa dels centres i serveis de l'actual Àrea d'Educa¬
ció; aprovar-ne els corresponents estatuts; adscriure-li
directament, per al compliment dels seus fins els béns
del servei públic i altres drets d'acord amb l'article 92
del Reglament del Patrimoni dels Ens locals; dissoldre
l'Institut Municipal Avillar Chavorros, el Patronat Munici-
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pal de Guarderies Infantils i la Fundació Pública Escola
Massana, fixant la data de l'1 de gener de 1994 per a la
plena integració d'aquests organismes autònoms en el
nou Institut; i facultar l'Excm. Sr. Alcalde per realitzar les
actuacions pertinents per a l'efectivitat d'aquest acord.

ÀREA DE CULTURA

Unitat de Serveis Generals de Cultura

Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit científic al Sr. Joan
Ainaud i de Lasarte, per la seva dedicació a l'estudi de
l'art de Catalunya en les seves facetes d'investigador,
docent i organitzador d'institucions culturals a Barcelona.

Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit artístic al Sr. Joan
Brossa i Cuervo per la qualitat de la seva obra en el
camp de la literatura, el teatre i la poesia visual, la qual,
des de Barcelona, ha assolit una alta projecció interna¬
cional.
Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit artístic al Sr. José M.

Valverde i Pacheco per la tasca feta com a poeta,
traductor, crític i professor des de diverses institucions
de Barcelona i pels seus mèrits en la defensa dels
valors democràtics.
Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit artístic al Sr. Josep M.

Castellet i Díaz de Cossío per la seva trajectòria en el
camp de les lletres i el món editorial de Barcelona, com
també pel seu constant treball per a la democratització
de la cultura.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'abril de
1993 i aprovada el dia 14 de maig de 1993.

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-dos
d'abril 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, Joan Clos i Matheu, 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 Lagares, Guerau Ruiz i Pena, Xavier Valls i Serra,
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, i Francesc Vicens i Giralt.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

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

celebrada el 19 de març 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

l'ordre del dia:
De l'Alcaldia, sobre:
Propostes d'acord per a la propera sessió plenària.
Examinades les propostes d'acord preparades per a

la propera sessió plenària del 30 del mes actual, sobre
les quals informen els Regidors que les signen, després
de debatre alguns dels dictàmens i incorporar a la
proposta sobre la concessió de la Medalla d'Or al mèrit
artístic a l'escriptor Joan Brossa per la seva vinculació al
teatre, la Comissió de Govern dóna la conformitat al
projecte d'ordre del dia del Consell Plenari.

Del Segon Tinent d'Alcalde, sobre:
El Pla financer de 1993 i del Marc pressupostari

1993-95.
El Sr. Clos presenta l'informe sobre ei Pla financer de

1993 i Marc pressupostari 1993-1995, en els quals es
formulen les línies directrius del finançament municipal
durant l'exercici actual i la projecció del Marc pressu¬
postari fins a 1995, instruments orientats a augmentar la
vida mitjana del deute, millorar el fons de maniobra de
l'Ajuntament, diversificar els mercats, abaratir els costos
financers i limitar el risc per diferències dels canvis i
tipus d'interès; i informa de les estimacions de finança¬
ment, dels balanços i dels ingressos; el Sr. de Nadal
detalla les operacions a llarg i curt termini previstes per
a 1993 i examina la situació financera amb el seu

calendari i els coeficients de deute; i ambdós Regidors
responen a les preguntes i observacions que els són
formulades. El Segon Tinent d'Alcalde afegeix que,
com a primera mesura de l'aplicació del Pla, presenta

per al proper Plenari l'autorització d'una operació de
crèdit de 20.000 milions de pessetes i proposa, com a
moció urgent, l'aprovació del Pla financer, per la qual
cosa, per unanimitat, s'acorda:

Del Sr. Clos: AprovaréI Pla financer de l'Ajuntament
de Barcelona per a 1993, i el Marc1 pressupostari 1993-
1995.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda.

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Aprovar la utilització de la Norma Granada com a
mètode de valoració de l'arbrat ornamental de la ciutat
de Barcelona, en els termes de la publicació de l'Asso¬
ciació Espanyola de Parcs i Jardins Públics, continguts
en document adjunt, excepte els encàrrecs realitzats
per l'Ajuntament, els seus Organismes autònoms i les
Societats municipals, que es realitzaran a preu de
cost.

ÀREA D'URBANISME

Negociat de Planejament

Districte de l'Eixample

Aprovar definitivament l'Estudi de detall del conjunt
d'equipaments de l'Estació del Nord, promogut per
IMPUSA; desestimar les al·legacions presentades pel
Grup Municipal Popular, per l'Associació de Veïns de
Fort Pius i pel Sr. Jordi Bonet i Agustí, per les raons
expressades als informes de l'Institut Municipal de Pro¬
moció Urbanística, SA, de data 9 de novembre de
1992, i de la Direcció del Gabinet Jurídic Central, de
data de 18 de març de 1993; 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 al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de ju¬
liol.

És retirat, a proposta del Sr. Armet, el dictamen pre¬
cedent.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment el Pla especial per a la concreció
del vial d'accés a la finca situada en el carrer Torrent de
les Roses 41-b, promogut pel Sr. Biern Boyd, que
incorpora el contingut de les prescripcions contingudes
a l'informe del Districte de les Corts de data 3 de març
de 1993; sotmetre l'esmentat Pla a informació pública
pel termini d'un mes; i, per al cas que no s'hi formulin
al·legacions o informes desfavorables que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
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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 Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment el Pla especial de perllonga-
ció dels carrers de Pomaret i de Plantada i d'ordenació
de la finca compresa en el sector, promogut pel Sr. J.
Batlle i de Moragas, amb les prescripcions que figuren a
l'informe annex l'expedient, relatives a l'eixamplament
del carrer de Circumval·lació i a les càrregues d'urba¬
nització d'aquest, derivades de l'informe de 16 de març
de 1993 emès per l'Àrea de Projectes i Obres, que va
fer palesa la necessitat d'introduir modificacions pun¬
tuals en el Pla especial aprovat inicialment; i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per
al tràmit de la seva aprovació definitiva.

Districte de Gràcia

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació volu¬
mètrica i definició de l'ús de l'ampliació de la Fundació
EMI, a l'espai interior de l'illa delimitada pels carrers de
l'Escorial, de l'Encarnació, de Reig i Bonet i del Torrent
de les Flors, promogut per Fundació EMI, Institut d'Estu¬
dis Empresarials, en el benentès que, ateses les carac¬
terístiques i dimensió de l'aparcament previst, caldrà
millorar-ne els accessos; prescripció que haurà de ser
complida com a condició prèvia a l'aprovació provisio¬
nal; sotmetre l'esmentat Pla a informació pública pel
termini d'un mes, i un cop transcorregut aquest termini;
resoldre sobre la seva aprovació provisional, i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona,
per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

re, a efectes de coherència, en el «Text refós per a
l'aprovació provisional»), document on s'han incorpo¬
rat les modificacions no substancials que figuren rela¬
cionades en el document annex 2 al present acord i
que resulten de: a) l'Estudi de trànsit i accessibilitat
als aparcaments i l'Estudi justificatiu de l'estructura de
sanejament proposada i solucions a les escorrenties
superficials per a grans pluges, ambdós requerits en
l'acord d'aprovació inicial de 30 d'octubre 1992; b) les
modificacions proposades pels promotors en sengles
compareixences de 16 i 22 de desembre de 1992 i de
13 d'abril de 1993, i la documentació aportada; c) l'In¬
forme de l'Àrea d'Urbanisme, de 2 d'abril de 1993; i d)
l'informe de la Comissió d'Equipaments Comercials,
de 24 de març de 1993; Precisar que les al·legacions i
recomanacions formulades per l'll im. Sr. Alberto Fer¬
nández Díaz, com a portaveu del Grup Municipal
Popular en l'escrit de 14 de desembre de 1992, s'han
tingut en consideració en el seu apartat 1 «Al·lega¬
cions», tal i com precisa l'informe de l'Àrea d'Urbanis¬
me de 31 de març de 1993, i que, pel que fa a l'apartat
2 «Recomanacions», aquestes són alienes a l'avalua¬
ció del planejament sotmès a l'aprovació municipal;
trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per al tràmit de la seva aprovació definitiva,
un cop incorporades al «Text refós» les prescripcions
indicades en el present acord; i facultar el Primer
Tinent d'Alcalde per a l'atorgament de la conformitat
municipal al nou Text refós.

El Sr. Armet sintetitza el desenvolupament del Pla
Parcial amb les directrius urbanístiques més rellevants, i
el Sr. Lucchetti informa sobre les prescripcions que el
condicionen i les modificacions introduïdes a conse¬

qüència del tràmit d'al·legacions, qüestions ambdues
sobre les quals es formulen preguntes i el Sr. de Nadal
demana unes concrecions, les quals facilita el Sr. Ar¬
met.

Districte d'Florta-Guinardó

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de reordena¬
ció volumètrica de les instal·lacions esportives del
carrer de Jorge Manrique-Club Plispano Francés, pro¬
mogut per l'esmentat Club esportiu; exposar-lo al
públic per un termini de quinze dies; i, un cop
transcorregut aquest termini, resoldre sobre la seva
aprovació definitiva.

El Sr. Truñó considera que aquest Estudi de detall
calia sotmetre'l a informe de la seva regidoría perquè
afecta instal·lacions esportives; i el Sr. Lucchetti indica
que, per atendre aquesta petició, l'expedient se li pas¬
sarà a informe tot seguit, abans de la informació pú¬
blica.

Districte de Sant Martí

Aprovar provisionalment el Pla parcial que desenvo¬
lupa el sector de Centre Direccional, àmbit 7 de la
modificació del Pla General Metropolità per a l'ordena¬
ció del Front marítim del Poblenou, des del Cementiri
fins a la Rambla d'en Prim, promogut per Diagonal
Mar, SA, i l'Institut Municipal de Promoció Urbanística,
SA, amb les prescripcions que es defineixen en el
document annex 1 al present acord (que caldrà inclou-

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de Nou Barris
*

Declarar parcel·la sobrera (de conformitat amb l'arti¬
cle 12 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el
Pla parcial d'ordenació dels barris de la Prosperitat i el
Verdum, aprovat el 13 de març de 1958), la parcel·la de
54,63 m2 situada al passatge d'Argullós, núm. 2, que
confronta: pel seu front, nord-est, amb el passatge
d'Argullós; per la dreta entrant, nord-oest, amb el carrer
de Baltasar Graciàn, mitjançant zona verda; a l'esquerra
entrant, est, amb finca propietat de l'adjudicatari; i al
fons, sud, amb finca del Sr. Miquel Cerdà o els seus
successors; tot això als efectes que procedeixin i, en
especial, al de poder inscriure-la en el Registre de la
Propietat núm. 2 de Barcelona com a domini del munici¬
pi. Adjudicar l'esmentada parcel·la a la companyia mer¬
cantil Aviru, SL, pel preu de 17.220.450 pessetes com¬
pletament lliure de despeses per a l'Ajuntament,
incloses les de prèvia inscripció a favor seu, i amb les
condicions que s'assenyalen a l'annex núm. 1 i que es
tenen per reproduïdes; i requerir l'adjudicatària perquè,
en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de
la notificació, ingressi l'esmentada quantitat a la Treso¬
reria municipal, partida 602.00, del capítol 6 d'Ingres¬
sos, del Pressupost General de 1993, pròrroga de
1992.
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Districte de Sant Martí

Rectificar, de conformitat amb els articles 69 i 111 de
la Llei de Procediment administratiu els errors materials
detectats en el text refós del Projecte de reparcel·lació
de la unitat d'actuació 1 del Pla especial d'ordenació
del sector de la Paperera del Poblenou, en els termes
que s'indiquen en l'informe previ a aquest acord i que
es tenen per reproduïts.
Aprovar inicialment les Bases, Estatuts i constitució

de la Junta de Compensació del sector Diagonal-Mar,
com també el Projecte de Compensació, corresponents
al polígon únic del Pla parcial del sector Diagonal-Mar,
àmbit 7, de la modificació del Pla General Metropolità
del Front marítim del Poblenou, amb les prescripcions
que figuren en el document annex a aquest acord,
presentat pels propietaris majoritaris del polígon: Impu-
sa, Diagonal Mar, SA, Suelo Patrimonial, SA, i Kepro
Diagonal, SA; precisar que es procedeix a la tramitació
simultània d'aquests instruments amb el citat Pla par¬
cial, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari de
30 d'octubre de 1992, d'acord amb l'article 54 del
Decret 146/1984, de 10 d'abril; i, exposar-los al públic
pel termini de quinze dies amb notificació individual a
cadascun dels interessats en l'expedient.

El Sr. Clos opina que cal precisar que l'Ajuntament
de Barcelona és propietari d'uns terrenys, de 12.000
metres quadrats aproximadament, la titularitat dels
quals qüestionen els promotors; i el Sr. Armet manifesta
que aquest Ajuntament no solament figura com a
propietari minoritari, sinó que és també l'administració
actuant, per la qual cosa no creu necessària aquesta
precisió, però en cas de fer-se, recordarà i refermarà la
titularitat municipal dels esmentats terrenys.

ÀMBIT D'ORGANITZACIO I ECONOMIA

Mantenir la prestació de l'assistència sanitària dels
funcionaris en actiu el dia 31 de març de 1993, integrats
al règim general de la Seguretat Social, mitjançant
sistema propi, d'acord amb el que preveu la disposició
transitòria cinquena, punt cinc, del Reial Decret 480/
1993, de 2 d'abril.
A proposta del Sr. Clos, aquest dictamen s'aprova

amb la redacció següent:
Mantenir la prestació de l'assistència sanitària dels

funcionaris en actiu, integrats al règim general de la
Seguretat Social, mitjançant sistema propi, d'acord amb
el que preveu la disposició transitòria cinquena, punt
tres, del Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril.

Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, d'acord amb
la disposició addicional primera del Pacte de Condi¬
cions laborals per al personal de l'Ajuntament de Barce¬
lona.

Negociat d'Administració de Béns Immobles

Modificar, de conformitat amb l'article 105 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, l'acord adoptat pel Con¬
sell Plenari el 27 de juny de 1990, en el sentit que la
superfície del solar de propietat municipal situat al carrer
Aiguablava, sobre el qual s'acordà constituir un dret de
superfície a favor del Ministeri de l'Interior per a la
construcció d'una Comissaria zonal, és de 4.756,29 m2,
sense que aquesta modificació afecti o alteri de cap
manera els terminis, condicions i requisits aprovats en
l'acord esmentat; donar compte al Consell Plenari d'a¬
questa resolució per a la seva ratificació.

Direcció de Serveis d'Ingressos

Aprovar els preus públics per la utilització privativa de
les Fonts ornamentals que consten en el document ad¬
junt.
Aprovar els preus públics per la utilització dels recin¬

tes dependents del Gabinet Tècnic de Relacions Públi¬
ques i Protocol que consten en el document adjunt.
Aprovar els preus públics del Laboratori Municipal

que consten en el document adjunt.

AREA DE PROMOCIO ECONOMICA I OCUPACIO

Direcció de Serveis d'Ocupació

Acceptar la subvenció de 230.511.921 pessetes ator¬
gada per l'Instituto Nacional de Empleo a l'empara de
l'Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 21
de febrer de 1985, que estableix les bases de col·labo¬
ració entre l'INEM i les Corporacions Locals per a la
realització d'obres i serveis per treballadors en atur;
delegar la gestió dels Plans d'ocupació en col·laboració
amb l'INEM, a la SPM Barcelona Activa, SA, la qual es
compromet a complir tota la normativa vigent que
regula el Conveni INEM-Corporacions Locals; i facultar
el Regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupa¬
ció per a la tramitació i signatura de tots aquells docu¬
ments necessaris per a l'efectiva recepció de les sub¬
vencions.

Negociat de Selecció i Promoció de Personal ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de divuit places, més les vacants que es
produeixin fins a la seva celebració, de Sergent del
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, d'acord amb
la disposició addicional primera del Pacte de Condi¬
cions laborals per al personal de l'Ajuntament de Barce¬
lona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de vuit places, més les vacants que es
produeixin fins a la seva celebració, de Caporal del

AREA D'ESPORTS

Negociat d'Esports

Aprovar el Plec de condicions que ha de regir la
concessió de l'explotació del servei de bar i cafeteria de
les piscines Bernat Picornell. Adjudicar a l'empresa
Ballbé i Escolano, SPC, l'esmentada concessió per un
termini de cinc anys a partir de la notificació d'aquesta
adjudicació i amb un cànon mensual de 250.000 pesse¬
tes (3.000.000 de pessetes anuals), révisable anual¬
ment en funció de l'Index de preus al consum. Requerir
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l'esmentada empresa perquè, en el termini màxim de
quinze dies a partir de la notificació d'aquesta adjudica¬
ció presenti document acreditatiu d'haver constituït la
garantia definitiva de 403.650 pessetes i comparegui el
dia i hora que se li indiqui per a la formalització d'aquest
contracte.

ÀMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ I
RELACIONS CIUTADANES

Gerència de l'Àmbit de Descentralització i
Relacions Ciutadanes

Aprovar la Pauta organitzativa general per als Distric¬
tes que figura en el document adjunt; i per a la seva
aplicació, disposar.

1. Els Consells de Districte, en el termini màxim d'un
mes procediran a definir la seva organització interna,
d'acord amb els criteris i normes exposats en la Pauta
aprovada.

2. Els projectes organitzatius dels Districtes, un cop
aprovats pels respectius Consells, seran elevats a
aquesta Comissió de Govern per a la seva ratificació, a
efectes de dotar les direccions i llocs de treball singula-
ritzats amb els complements corresponents de destina¬
ció i, en el seu cas, específics.

3. L'Àmbit d'Organització i Economia facilitarà als
Districtes el prototip d'organigrama i el model de docu¬
ment adequat per plasmar els corresponents projectes
d'organització, així com l'assessorament que aquests
demanin per a la seva elaboració.

4. Deixar sense efecte la Pauta organitzativa General
per als Districtes, aprovada per acord de la Comissió de
Govern, en sessió del dia 11 de maig de 1988.

La Sra. Vintró expressa el seu acord amb la reordena¬

ció de l'organització dels Districtes, però assenyala la
descompensació entre les Direccions de Serveis, de les
quals la de serveis personalitzats resta amb menys
personal d'alt nivell quan és la que manté un grau més
elevat de contacte directe amb el ciutadà; observació
aquesta que també subscriu el Sr. Truñó el qual, entre
altres consideracions, creu necessari un lloc de treball
específic per als Serveis de Joventut. El Sr. Clos diu
que el Projecte ha estat discutit i estudiat a bastament a
tots els nivells i que dins el nou esquema queda
garantida la compactació de competències.
Justificada la urgència en la forma reglamentària, es

debat la moció següent:
Dels Srs. Armet i Lucchetti:
Autoritzar l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat,

com a Administració actuant pel que fa al Projecte de
reparcel·lació del Sector Gran Via Sud, aprovat definiti¬
vament per acord d'aqueix Ajuntament en Ple de 26 de
juny de 1986, per a dur a terme totes les actuacions
necessàries a fi d'executar l'esmentat Projecte i poder
donar compliment a les prescripcions que es contenen
en l'acord adoptat per la Comissió de Govern d'aquest
Ajuntament en sessió celebrada el 24 d'octubre de
1986.

S'aprova per unanimitat i s'acorda sotmetre-la a ratifi¬
cació del Plenari.

En el torn de paraules, el Sr. Alcalde informa del
recent viatge al Japó i de la proposta de nomenament
de l'Alcalde de Kyoto, Sr. Tomoyuki Tanabe, com a
amie de Barcelona; i el Sr. Valls dóna compte de les
properes actuacions del Patronat Municipal de l'Habitat¬
ge, que seran sotmeses a aprovació en ei proper
Consell d'Administració de la Institució.

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

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 14 de maig
de 1993

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ratificar el resultat del sorteig per a la designació del
President i Vocals i llurs suplents de les Meses electo¬
rals de les Eleccions a Corts Generals del dia 6 de juny
de 1993.

Despatx d'ofici Ordre del dia

RatificareI decret de l'Alcaldia, de 4 de maig de 1993
(2644), pel qual: es designa la Comissió encarregada
del sorteig per al nomenament de Presidents i Vocals
de les Meses electorals de les Eleccions a Corts Gene¬
rals que se celebraran el dia 6 de juny, formada pels
ll ims. Srs. Guerau Ruiz i Pena i Jordi Baulies i Cortal, el
Sr. Josep M. Boleda i Rossell i la Sra. Lydia Sitjà i
Torrent; i es fixa el dia 10 de maig a les 13 hores per a
la celebració de l'esmentat sorteig.

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

ÀREA D'URBANISME

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 144.1 del
Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny que aprovà el
Text refós de la Llei sobre el Règim del sòl i ordenació



358 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 15 30-V-1993

urbana, el Projecte de delimitació de la unitat d'execu¬
ció que comprèn les finques núms. 170-172 del carrer
de Joan Güell i núms. 1, 3, 5, 7, 9 i 11 del carrer de Can
Bruixa, segons el document adjunt; el sistema d'actua¬
ció és el de cooperació; sotmetre'l a informació pública
durant un termini de quinze dies,mitjançant la inserció
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en diari
dels de més circulació de la Província, amb citació
personal a tots els propietaris dels terrenys afectats;
iniciar expedient de reparcel·lació de la unitat d'execu¬
ció.
Aprovar el fraccionament i ajornament sol·licitats en

relació a la indemnització substitutòria de 83.227.500
pessetes fixada a favor d'aquest Ajuntament en el
Projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d'actua¬
ció 1 limitada pels carrers del Cardenal Vives i Tutó, de
la Creu, del Trinquet i l'avinguda de Foix (corresponent
al Pla especial d'ordenació que té els mateixos límits),
en els termes de la sol·licitud (els quals es tenen per
reproduïts); i a càrrec de les propietats Construcciones
J. Castro, SA, Balma, SA, Betrin, SA, les quals s'obli¬
guen, mitjançant escrit complementari del de sol·licitud
de fraccionament i ajornament, en les proporcions que
s'hi indiquen; i donar conformitat a les garanties ofertes
per a aquest concepte.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Direcció de Serveis d'Ingressos

Reconeixer a favor dels subjectes passius amb es¬
cassa capacitat econòmica, una subvenció equivalent a
la quota de l'impost sobre béns immobles per a l'any
1993; i establir que per decret d'Alcaldia es fixin el
procediment i els requisits que s'exigiran per fer efecti¬
va l'esmentada subvenció, d'acord amb els preceptes
que figuren en el document adjunt (annex únic).

AREA DE PROMOCIO ECONOMICA I OCUPACIO

Direcció de Serveis d'Ocupació

Acceptar l'increment de la subvenció atorgada per
l'INEM en 47.548.079 pessetes, que sumades a les
230.511.921 pessetes que van ésser acceptades per la
Comissió de Govern el 22 d'abril de 1993, fan un total,
per la subvenció de l'INEM-Corporacions Locals 1993,
de 278.060.000 pessetes.

AMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Regidoria d'Afers Socials i Joventut

Negociat d'Afers Socials i Joventut

Autoritzar la quantitat de 44.933.333 pessetes contra
la partida 489 311.30 0502 00 del Pressupost de 1993
(pròrroga de 1992), per atendre les obligacions d'en¬
guany contretes per aquest Ajuntament, en virtut del
conveni per l'ajut a persones de la tercera edat acolli¬
des al FÁS, establert amb Caritas Diocesana de Barce¬
lona, per acord de la Comissió de Govern de 20 de juliol
de 1988 i prorrogat per acord d'11 de desembre de
1992. Lliurar l'esmentada quantitat a Caritas Diocesana
de Barcelona, amb CIF núm. Q-00800314-G.

ÀMBIT D'EDUCACIO I CULTURA

ÀREA DE CULTURA

Unitat de Serveis Generals de l'Àrea de Cultura

Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajunta¬
ment de Barcelona i la Fundación Colección Thyssen
Bornemisza a subscriure entre el Ministeri de Cultura,
l'Ajuntament i la Fundación, en relació a l'exposició de
part de les obres de l'esmentada col·lecció al Monestir
de Pedralbes; i delegar en el Regidor Sr. Oriol Bohigas i
Guardiola la signatura dels documents necessaris per a
l'efectivitat de l'esmentat acord.

Moció

Del Regidor-President del Districte de Sant Andreu,
Traslladar al Ministeri Fiscal les diligències efectua¬

des per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a
l'assumpte dels bidons de residus abandonats en un
solar del barri de Sant Andreu i que contenen, entre
d'altres components, cianur sòdic, per si del contin¬
gut de les esmentades diligències es pogués des¬
prendre la comissó d'un delicte, i en el supòsit que
s'instrueixin diligències judicials, comparèixer-hi exer¬
citant l'acció pública.

r



NÚM. 15 30-V-1993 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 359

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords
f

Districte 8. Nou Barris

Sessió del 29 d'abril de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat dels contractes i subvencions següents:

Assoc. Juv. Sobreàtic Conveni entitat juvenil 1 r trimestre 1.562.500
Anul·lació 45.000
Adquisició aigua 45.000
Adquisició material informàtic consumible 250.000
Adquisició material fotografia i audio 250.000
Consum electricitat Districte any 1993 97.917.807
Adquisició material no inventariable, polisportiu Vall 430.560
Adquisició productes farmacèutics 200.000

Ceres Servicios G. Neteja CB Prosperitat any 1993, 11 mesos 1.964.536
Serra Costa Treballs laboratori fotogràfic 75.000

f* Gas Natural SDG, SA Subministrament gas Districte any 1993 55.050.184
Telefónica España Comunicacions telefòniques Districte any 1993 23.518.223
González Ariño Dèficit explotació bar CGG Pau Casals gener-març 1993.... 240.846
Gràcia Molina Dèficit explotació bar CGG Turó Peira gener-març 1993 .... 190.989
Moragas Ferreres Dèficit explotació bar CGG Pedraforca gener-març 1993 ... 307.140
Argelich García Dèficit explotació bar CGG Casa Nostra gener-març 1993 . 248.595
Rodríguez Hernández Manteniment fusteria gener-15 novembre 1993 8.460.000
Ortiz Banderas Manteniment persianes gener-15 novembre 1993 4.850.000
Inst. Mont. Elect. San. Manteniment protecció incendis gener-15 novembre 1993 . 3.960.000
Can Ensenya, SAL Manteniment electrodomèstics gener-15 novembre 1993 ... 3.920.000
Eninter, Ascens, SL Manteniment aparells elevadors gener-15 novembre 1993 .. 3.250.000
Sociedad Ibérica Exp. Manteniment instal·lació climàtica gener-15 novembre 1993 . 3.708.000
Garedo, SA Manteniment serralleria gener-15 novembre 1993 10.230.000
Can Enseya, SAL Manteniment jardineria gener-15 novembre 1993 2.820.000
Serveis Tècnics Pintura Manteniment pintura gener-15 novembre 1993 1.400.000
Sánchez Ciruela Manteniment vidres gener-15 novembre 1993 3.825.000
Obras Instalaciones Estruç. Manteniment ram paleta gener-juny 1993 19.000.000
Can Ensenya, SAL Manteniment lampisteria gener-15 novembre 1993 18.800.000

? Limserco, SL Neteja sala plaça Sóller gener-març 1993 94.290
Ceres Servicios G. Neteja CJ Trinitat Nova any 1993 (9 mesos) 210.240
Limserco, SL Neteja CJ Porta gener-juny 1993 371.838
Multi Servicios Emp. Neteja CA Turó Peira 1993 (11 mesos) 1.669.202
Comedores de Empresas Subministrament queviures residència Pau Casals gener-

juny 1993 4.718.172
Can Ensenya, SAL Neteja i manteniment CE Guineueta gener-juliol 1993 1.592.235
Montes Flotats Assistència reunions àrees gener-juny 1993 420.000
Pérez Benzal Assistència reunions àrees gener-juny 1993 420.000
Villarrasa Romero Assistència reunions àrees gener-juny 1993 420.000

Adquisició diaris dossier març-desembre 1993 64.000
NCR España, SA Manteniment caixa registradora any 1993 39.919

» AAVV Prosperitat Gestió CB Prosperitat any 1993 11.275.390
Neo Gestió Cultural Servei infància Ludoteca La Guineu any 1993 8.940.969
Merlin Gerin Gardy Manteniment equip alimentació ininterrompuda any 1993 ... 172.500
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Gestió Recursos Socials
Gestió Recursos Socials
Gestió Recursos Socials
Gestió Recursos Socials
Esplash Servei Animació
Esplash Servei Animació
Can Ensenya, SAL
Bidó de Nou Barris
Ute de Imes, SA
Missatgeria Dit i Fet
Publiservei, SL
Sonet, SA
Serveis Espectacles
La Llauna Bon Pastor
La Llauna Bon Pastor
La Llauna Bon Pastor
La Llauna Bon Pastor
Fomento Construcción
Mora Garcés i Assoc.
NEO, Gestió Cultural
Can Ensenya, SAL
Wang España, SA
Rank Xerox Española
Clavé Espuña
Gràcia Molina
Moragas Ferreres
Argelich García
González Ariño
Assoc. Juve. Projectart
Assoc. Juvenil Sobreàtic
AAVV Prosperitat
APA CP Mercè Rodoreda
Parròquia Santa Magdalena
Centre esplai Druida
Centre esplai Xarxa
Centre esplai Guineueta
Centre esplai Tramontana

Seprosa Servicios, SA
Seprosa Servicios, SA
Seprosa Servicios, SA
Seprosa Servicios, SA
Seprosa Servicios, SA
Ceres Servicios G.
Limserco, SL

Limserco, SL

Limserco, SL

Limserco, SL

Ediciones
Gresca al
La Llauna
La Llauna
La Llauna
La Llauna
La Llauna
La Llauna

Impróbales
Barri
Bon Pastor
Bon Pastor
Bon Pastor
Bon Pastor
Bon Pastor
Bon Pastor

CP c/Pi i Mol., 39
Cànon España, SA

Infància Activitats Vallbona any 1993 8.745.840
Infància CC Zona Nord any 1993 8.745.840
Infància CA Torre Baró any 1993 8.745.840
Gestió CJ Porta, 1r semestre any 1993 3.502.118
Infància Cl Roquetes any 1993 10.863.013
Infància Cl Canyelles any 1993 8.940.969
Reparació bancs polisportiu Ronda Dalt 277.457
Gestió CB Ateneu Nou Barris any 1993 4.851.374
Enllumenat públic any 1993 113.600.000
Missatgeria 1 r semestre any 1993 1.500.000
Configuració i col·locació pancartes 1r semestre 525.750
Lloguer equip so, 1r semestre 93, festes 1.302.000
Cercavilla 5 de gener, cavalcada 1.629.144
Transport empostis. 1r semestre 1993, joves 600.000
Transport empostis. 1r semestre any 1993 : 1.500.000
Transport empostis. 1r semestre 1993, joves 600.000
Transport empestis. 1r semestre 93 2.000.000
Neteja viària Districte any 1993 404.550.000
Gestió teatre CC Zona nord març-desembre 1993 8.787.984
Gestió cur. i tallers CC Torre Llobeta març-desembre 1993 7.200.000
Gestió cur. i tallers CC Zona Nord març-desembre 1993 ... 16.200.290
Manteniment equip informàtic Districte 1r semestre 1993 ... 987.649
Manteniment fotocopiadores plànols any 1993 115.000
Servei publicitat 1r semestre 1993 775.008
Dèficit explotació bar CGG Turó Peira abril-juny 1993 190.989
Dèficit explotació bar CGG Pedraforca abril-juny 1993 307.140
Dèficit explotació bar CGG Casa Nostra abril-juny 1993 248.595
Dèficit explotació bar CGG Pau Casals abril-juny 1993 240.846
Activitats àudio-visuals CC Via Favència 125.000
Conveni entitat juvenil 2n trimestre 1993 1.562.500
V aniversari Casal Barri Prosperitat 400.000
Casal estiu 1993 (3 torns) 892.395
Menjador estiu 1993 372.000
Casal estiu 1993 (2 torns) 594.930
Casal estiu 1993 (1 torn) 297.465
Casal estiu 1993 (2 torns) 594.930
Casal estiu 1993 (1 torn) 385.705
Adquisició material d'oficina 850.000
Adquisició material de neteja col·legis públics 2.450.000
Adquisició trofeus activitats Districte 230.000
Subscripcions diaris/revistes 326.590
Anul·lació 2.007.523
Anul·lació 6.054.546
Anul·lació 4.729.418
Anul·lació 4.909.090
Anul·lació 5.956.364
Neteja CSS Pau Casals, març-desembre 1993 2.361.520
Neteja CP Eugeni d'Ors març-juliol/setembre-desembre
1993 5.998.860
Neteja CP Ramiro Maeztu març-juliol/setembre-desembre
1993 4.996.453
Neteja CP Ciutat Comtal març-juliol/setembre-desembre
1993 5.079.296
Neteja CP Elisenda Montcada març-juliol/setembre-desem¬
bre 1993 6.079.362
Contracte publicitat 1r semestre 1993 414.000
Infància Cl Pont Dragó any 1993 10.863.013
Trans, material CC 1r semestre 1993 214.830
Trans, material festes 1r semestre 1993 362.700
Trans, material actes culturals 1r semestre 1993 175.770
Trans, material esports 1r semestre 1993 69.750
Trans, material joves 1r semestre 1993 41.850
Trans, material atenció primària 1r semestre 1993 139.500
Adquisició material de neteja 320.000
Despeses Comunitat Propietaris 109.600
Manteniment fax dependències Districte any 1993 106.498
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PERSONAL

Concursos-oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ
LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 18 PLACES
D'INSPECTOR DE LA GUÀRDIA URBANA
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern
de 30 d'abril de 1993)

La present convocatòria es regirà per les Bases marc
aprovades pel Consell Plenari, de 26 d'abril de 1991,
amb les especificacions que s'indiquen a continuació:
Categoria: Inspector de la Guàrdia Urbana
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.
Nombre de places convocades: 18 (9 del torn lliure i

9 corresponents al torn de promoció interna).
Promoció interna: De les places convocades, se'n

reservaran 9.
Per a poder accedir al torn de promoció interna es re¬

querirà:
a) Ésser Sots-inspector de la Guàrdia Urbana de Barce¬

lona amb un mínim de 2 anys d'antiguitat en la
categoria, a comptar des del nomenament en pro¬
pietat i fins que finalitzi el termini de presentació
d'instàncies.

b) Tenir Diplomatura universitària ó BUP, FP2 o equiva¬
lent. Els que no siguin diplomats hauran de complir
allò que disposa el punt 1 de la Segona Disposició
Transitòria de la Llei de Policies Locals (16/1991, de
10 de juliol).

c) No tenir cap nota desfavorable en l'expedient perso¬
nal motivada per falta greu o molt greu que no hagi
estat cancel·lada.

Si algun aspirant té incoat o se li incoa expedient
disciplinari, l'admissió i permanència en el procés de
selecció i la consolidació del possible ascens obtin¬
gut quedaran condicionats a la no imposició de
sanció per falta greu o molt greu.

d) No patir cap lesió o trastorn psico-físic que impedeixi
el normal exercici de la funció.
Les places del torn de promoció interna, en el cas

de no ser cobertes, s'agregaran a les places de torn
lliure.
Titulació exigida: Tenir carrera universitària de grau

mitjà o diplomatura universitària.
Sistema selectiu: Constarà de les fases següents:

EXERCICIS OBLIGATORIS (fase d'oposició)

Primer
Consistirà a respondre un qüestionari de preguntes

tancades que versen sobre els temes compresos en la
primera part del temari adjunt, publicat com a Annex I a
la present convocatòria. El temps màxim per realitzar
aquest exercici serà d'una hora.
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts i seran

eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim
de 5 punts.

Segon
Consistirà a desenvolupar per escrit dos temes

elegits pel Tribunal, immediatament abans d'iniciar-se
l'exercici, i relacionats amb la segona part del temari
de l'Annex I, que s'adjunta a la convocatòria, encara
que no s'ajustin de manera específica als seus epí¬
grafs.

El temps màxim per realitzar aquest exercici serà de
quatre hores.

En aquest exercici es valorarà la formació general, la
claredat i l'ordre de les idees, l'aportació personal de
l'aspirant, la capacitat de síntesi i l'aprofundiment dels
coneixements.
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts i seran

eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació
mínima de 5 punts.

Tercer
Proves psicotècniques de personalitat i proves psico¬

tècniques d'aptitud.
L'exercici no és eliminatori i es qualificarà de la

manera següents:
a) Prova de personalitat, fins a 5 punts.
b) Prova d'aptitud, fins a 5 punts.

El resultat final serà la suma d'ambdues puntuacions.

Quart
Exercici de coneixements de català. L'exercici es

qualificarà de 0 a 5 punts i no tindrà caràcter eliminatori.

Cinquè
Entrevista personal en la qual el Tribunal podrà fer les

preguntes que estimi oportunes pel que fa a temes
relacionats amb la professió i el currículum.
L'exercici es qualificarà de 0 a 5 punts i no tindrà

caràcter eliminatori.

Sisè
Proves mèdiques. Consistiran en un reconeixement

mèdic, segons com figura a l'Annex II.
La prova serà eliminatòria. Es qualificarà com a Apte

o No apte, d'acord amb els criteris de l'Annex II.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)

Els mèrits del curriculum seran qualificats de confor¬
mitat amb el barem següent:

1. Experiència en funcions policials: serà valorada
pel Tribunal segons l'expedient professional o la docu¬
mentació aportada pels candidats, fins a 5 punts.
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2. Antiguitat en serveis de policia local o forces de
seguretat:
a) En policies locals de poblacions de més de 400.000

habitants:
Per cada any de servei:

- Com a Agent: 0,1 punts, fins a un màxim d'1
punt.

- Com a Caporal: 0,2 punts, fins a un màxim de 2
punts.

- Com a Sergent: 0,3 punts, fins a un màxim de 3
punts.

- Com a Sots-inspector: 0,4 punts, fins a un màxim
de 4 punts.
Màxim total d'aquest apartat: 5 punts.

b) En policies locals de poblacions de menys de
400.000 habitants i de més de 100.000:

Per cada any de serveis:
- Com a Agent: 0,05 punts, fins a un màxim de 0,5

punts.
- Com a Caporal: 0,1 punt, fins a un màxim d'1
punt.

- Com a Sergent: 0,15 punts, fins a un màxim d'1,5
punts.

- Com a Sots-inspector: 0,2 punts, fins a un màxim
de 2 punts.
Màxim total per aquest apartat: 2,5 punts.

c) En altres policies locals o forces de seguretat.
En raó dels anys de servei i escala, fins a un

màxim de 2 punts.
3. Estudis:

Llicenciatura en Dret 2 punts.
Altres llicenciatures 1,5 punts.
Diplomatura (únicament per als aspirants
en torn restringit) 1 punt.
Estudis relacionats amb la professió, fins a 0,5 punts.
Màxim total per aquest apartat: 3 punts.
4. Altres mèrits acreditats, fins a 3 punts.
Els mèrits no acreditats documentalment no podran

ser tinguts en compte pel Tribunal.

NOMENAMENT DE FUNCIONÀRIS EN PRACTIQUES

Finalitzades les fases d'oposició i concurs, s'establirà
una classificació que resultarà de la suma de les pun¬
tuacions obtingudes en els exercicis i en la fase de mè¬
rits.

Per resoldre els empats que puguin aparèixer en la
classificació definitiva es tindrà en compte, en primer
lloc, l'aspirant que posseeixi més categoria; si perta¬
nyen a la mateixa categoria, l'aspirant amb més antigui¬
tat dintre de la categoria; si es coincideix en aquests
dos punts, tindrà preferència l'aspirant de més antigui¬
tat dintre del Cos; en el cas que l'empat no hagi estat
resolt segons aquest ordre de preferències, s'optarà
per l'aspirant de més edat.
A continuació, el Tribunal farà pública la relació d'as¬

pirants seleccionats, que no podrà sobrepassar el nom¬
bre de places convocades.

Els aspirants proposats presentaran la documentació
acreditativa de les condicions i requisits exigits a les
bases de la convocatòria, dins del termini de vint dies
naturals des que s'hagi fet pública la relació de puntua¬
cions.
L'Alcaldia nomenarà funcionaris en pràctiques els

aspirants proposats pel Tribunal, amb les retribucions
previstes al RDL 22/77, de 20 de març de 1988.

CURS SELECTIU

Els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques
hauran de superar o haver superat el o els cursos
selectius impartits per l'Escola de Policia de Catalunya.

TRIBUNAL

Estarà compost pels membres següents:

President
llim. Sr. Joan Torres i Carol, com a titular, i com a

suplent, I'll Im. Sr. Francesc Narvàez i Pazos.

Vocals
El Secretari Executiu de l'Àmbit de la Via Pública,

com a titular, i com a suplent, el Coordinador de l'Àrea
de Personal.

Sr. Julián Delgado i Aguado, com a titular, i, com a
suplent, el Sr. Josep Munt i Albareda.
Representants titular i suplent designats pel Departa¬

ment de Governació de la Generalitat.

Secretari
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

ANNEX I

PRIMERA PART (General)
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis gene¬

rals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
2. Les Comunitats Autònomes. L'Estatut d'Autonomia

de Catalunya. La Generalitat.
3. El Municipi: elements, organització i competències.
4. El procediment administratiu: Fases i principis gene¬

rals. Classes.
5. El personal al servei de les Corporacions Locals. La

funció pública local amb especial referència als poli¬
cies locals de Catalunya.

6. Referència al Règim especial de l'Ajuntament de
Barcelona. Organització dels serveis centralitzats i
descentralitzats de l'Ajuntament.

7. La Policia Local a Catalunya: Regulació, funcions,
principis d'actuació, estructura i organització.

8. La Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial i el Reglament general de circulació.
Principals innovacions respecte al Codi de circulació.
Distribució de competències.

9. Les Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals:
Concepte, classes, elaboració i diferenciació.

SEGONA PART (Específica)
10. Procediment sancionador en matèria de circulació

de vehicles. Infraccions: classificació i sanció. Les
mesures cautelars.

11. Protecció de la seguretat ciutadana: Exposició de
les mesures d'actuació previstes a la Llei de protec¬
ció de la seguretat ciutadana. Competències de la
Policia Local en aquesta matèria.

12. Ordenances de neteja de la via pública: Obliga¬
cions dels particulars, prohibicions generals, neva¬
des, recollida d'escombraries, trastos i mobles.

13. Ordenances d'edificació. Ús del sòl. Llicències.
Obligacions dels propietaris. Tanques. Edificis ruï¬
nosos. Enderrocs.

r
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14. Protecció contra la contaminació ambiental: Sorolls.
Fums i gasos. Normes d'actuació generals i les
especials per a vehicles a motor.

15. Ordenança d'utilització de béns públics municipals.
Cates, canalitzacions i connexions. Proves esporti¬
ves, rodatge de pel·lícules. Quioscs.

16. El delicte i la falta: diferències objetives i proces¬
sals; les característiques modificatives de la res¬

ponsabilitat penal.
17. Principals delictes i faltes contra les persones: Con¬

cepte i diferències entre homicidi, assassinat i par¬
ricidi. El delicte de lesions.

18. Delictes comesos contra l'agent de l'autoritat en
l'exercici de llurs funcions; l'atemptat, la desobe¬
diència, la resistència, els insults i les amenaces.

19. Principals delictes contra la propietat. Concepte de
robatori, furt, utilització il·legítima de vehicles a
motor i apropiació indeguda. Elements diferencia¬
dors d'aquests delictes.

20. Delictes de risc en la circulació. Classificació del
Codi penal i característiques principals. La impru¬
dència en el camp dels accidents de circulació:
regulació legal i actuació de la Guàrdia Urbana en
aquests supòsits.

21. La detenció. Fets que donen lloc a la detenció.
Normes d'actuació de la Guàrdia Urbana. Drets del
detingut. Procediment d'«Habeas Corpus».

22. L'alcoholèmia. Normes d'actuació dels agents de la
Guàrdia Urbana davant de persones que conduei¬
xen vehicles amb intoxicació etílica. La prova d'al-
coholèmia; drets del conductor.

23. La inviolabilitat del domicili; regulació legal. Entrada
i escorcoll en habitatges i establiments de pública
concurrència. Normes d'actuació i requisits.

ANNEX II

REVISIONS MÈDIQUES

Agudesa visual
Un criteri únic. Visió sense correcció:

- 0,3 ull pitjor.
- 0'7 ull millor.

Exclusions
- Alteració important de la visió cromàtica.
- Disminució del camp visual.

Agudesa auditiva (oída)
En ambudes oïdes ha de ser superior al 75 % del que

és mesurat per l'audiòmetre.

Càrdio-vascular
Cardiopaties congènites. Valvulopaties. Insuficiència

cardíaca. Hipertensió. I, en general, qualsevol cardiopa-
tia que dificulti l'exercici normal de la funció.

ECG: l'haurà de valorar la clínica.

Neurologia: EEG
Epilèptics. Alcoholisme crònic. Tremolors. Dèficits

neurològics que dificultin el normal exercici de la fun¬
ció.

Aparell locomotor
Anomalies osteoarticulars que provoquin disfunciona-

litat.

Hemopaties i malalties infecto-contagioses i malalties
immunològiques sistèmiques

Analítica
No compatible amb patologia de base.

Concursos

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DE 3 CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE 5
LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de maig
de 1993)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo¬
quen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament, els llocs de treball que consten a
l'Annex, d'acord amb les condicions específiques que
s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a conti¬
nuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari
pertànyer a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona
com a funcionari de carrera o com a contractat laboral,

haver-hi prestat un mínim d'un any de serveis actius en
propietat o amb contracte laboral indefinit i, si és el cas,
haver transcorregut un mínim de 2 anys des de l'última
destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complerts de ser¬
veis, inclosos els serveis anteriors en altres Administra¬
cions Públiques que hagin estat formalment recone¬
guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior al
del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell del
lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior en
dos al del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior en
quatre al del lloc de treball convocat 0,25 punts
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3. Nivell del lloc de treball actualment
desenvolupat o, en el seu cas, l'últim de¬
senvolupat, fins a un màxim d'1 punt se¬
gons el barem següent:
Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell
al del lloc de treball convocat 1 punt
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
inferior en dos nivells al del lloc de treball
convocat 0,50 punts

Pel desenvolupament d'un lloc de treball
de nivell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

de treball desenvolupat, el nivell de complement de
destinació efectivament acreditat en la nòmina cor¬

responent, quan es tracti d'un nivell superior al del grau
personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc
de treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest
sigui inferior al grau personal que hagi pogut consolidar
a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valora¬
ran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació directa
amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si escau,
en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA D'AVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

President
El Coordinador de Serveis de Personal, com a titular, i

el Director de Serveis de Personal, com a suplent.

Vocals
El Coordinador o Director de Serveis que per a cada

concurs s'indiqui expressament a l'annex, que actuarà
com a vice-president, el Cap de la Unitat Operativa
d'Administració de Recursos Humans o un Tècnic de
l'Àrea de Personal en qui aquell delegui i el Cap de la
Unitat o Dependència que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex.

Els requisits i mèrits al·legats pels aspirants s'han
d'entendre sempre referits a la data d'acabament de
l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i
la documentació separada, per la qual cosa, es podrà
utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a l'Ofici¬
na d'Informació de Personal i a les seus dels Districtes.

En els concursos convocats per a la provisió de més
d'un lloc de treball, s'haurà d'especificar en la sol·licitud
l'ordre de preferència de cadascun d'ells, i la prioritat
per a la seva adjudicació es farà segons la puntuació
obtinguda. En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-
ho s'atendrà l'antiguitat de serveis prestats a la Corpo¬
ració des de l'accés d'incorporació en la plantilla, amb
caràcter indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris
s'estableixi la redacció d'un informe o memòria, aquest
no podrà excedir de 5 pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs en
determinin un nombre superior de pàgines, donades les
característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe
s'haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el
currículum vitae.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar

dels sistemes d'acreditació i de comprovació que con¬
sideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i també podrà convocar els aspirants per preci¬
sar o ampliar aspectes concrets en relació als mèrits
al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables.

Malgrat això, quan l'aspirant hagi obtingut una plaça en
diferents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils següents al
de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de
Personal de la proposta de la Junta de Valoració de
l'últim concurs en què hagi obtingut la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta

convocatòria, es remetrà al que disposen les Bases
Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol
de 1988 i la normativa legal i reglamentària cor¬
responent.

ANNEX

Secretari
El Cap del Negociat de Selecció i Promoció de

Personal o el funcionari de l'Àrea de Personal en qui de¬
legui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè
d'Empresa
Actuaran com a representants de la Junta de Perso¬

nal o del Comitè d'Empresa, els membres que per a
cada concurs es relacionin en l'annex.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Els interessats que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud a la qual adjunta¬
ran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria i els documents acredi¬
tatius corresponents, al Registre General, en el termini
de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria en la Gaseta Munici¬
pal.

Concurs 480. Assessor Jurídic a la Guàrdia Urbana
(Nivell 22).
Concurs 481. 2 Llocs de Col·laborador del Contri¬

buent (Àrea d'Hisenda) (Nivell 14).
Concurs 482. 2 Llocs d'Administrador B de Siste¬

mes d'Informació i Mitjans de Difusió (Unitat Operativa
d'Informació) (Nivell 14).

Assessor Jurídic a la Guàrdia Urbana
Concurs 480

Lloc de treball adscrit a la Subdivisió Jurídico-
Administrativa de la Guàrdia Urbana i situat a l'Avinguda
de la Tècnica, sense número.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
29.556 pessetes segons valor de 1992 (2215Z).

Funcions principals
- Assessorament i assistència jurídica als membres del

Cos, per raó d'actes relacionats amb el servei.
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- Seguiment, registre i arxiu de totes les diligències
judicials i policials en què intervinguin.

- Elaboració d'informes jurídics per encàrrec de la
Prefectura de la Subdivisió o d'altres serveis.

- Coordinació i control de la defensa judicial dels
agents amb el bufet d'advocats que se n'encarregui.

- Elaboració d'instruccions i normes d'actuació.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi a les categories de Tècnic

Superior en Dret o Tècnic d'Administració General (lli¬
cenciat en Dret).

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques fins a 2 punts, segons el

barem següent:
Titulacions Superiors relacionades amb l'e¬
xercici del lloc de treball, excepte Llicenciat
en Dret, per cadascuna 1 punt
Titulacions mitjanes relacionades amb l'e¬
xercici del lloc de treball, per cadascuna .. 0,75 punts

2. Experiència professional:
Assistència jurídica i elaboració d'informes
jurídics, fins a 2 punts
Seguiment de diligències judicials en les
quals intervinguin funcionaris per raó d'ac¬
tes relacionats amb el seu treball, fins a ... 2 punts
Experiència de tipus jurídic en general, fins
a 2 punts

3. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.

4. Informe sobre el lloc de treball objecte de la
convocatòria, on es raoni la proposta de contribució al
seu desenvolupament, d'una extensió màxima de 5
folis, fins a 3 punts.

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball i especialment la capacitat d'interrelació i de
comunicació, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 10 punts.

Junta de valoració

Vocals complementaris:
Sr. Julià Delgado i Aguado, Superintendent de la

Guàrdia Urbana, o persona en qui delegui.
Sr. Josep Munt i Albareda, Cap de la Divisió de

Serveis Generals de la Guàrdia Urbana, o persona en
qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè
d'Empresa:

Sr. Pedro Fernández i Higueras, com a titular, i Sr.
Francisco Delgado i Cruz, com a suplent.

Funcions principals
- Atendre i informar els contribuents sobre les seves

obligacions tributàries per tal de simplificar i facilitar
les tramitacions i millorar les relacions entre l'Ajunta¬
ment i els contribuents.

- Tramitar i resoldre els expedients de liquidació tributà¬
ria (autoliquidacions, liquidacions individuals) d'acord
amb les Ordenances Municipals, i impulsar el tràmit
dels expedients, la resolució dels quals resta fora de
la seva competència.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi als grups C o D (excepte el

personal que pertanyi a les classes de Guàrdia Urbana
o Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament).

Mèrits complementaris
1. Categoria, fins a 1 punt, segons el barem següent:

Administratiu d'Administració General o

Tècnic Auxiliar d'Activitats Socials 1 punt
Auxiliar d'Administració General o Auxiliar
Pràctic de Serveis Socials, Educatius i Cul¬
turals 0,50 punts

2. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el
barem següent:
FP 2n. grau (branca administrativa) 0,50 punts
Altres titulacions rellevants per a l'exercici
del lloc de treball, per a cadascun fins a .. 0,50 punts

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Informació i atenció al públic, fins a 2 punts
Tramitació administrativa, fins a 2 punts
Informació i tramitació de tributs munici¬
pals, fins a 3 punts

4. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball i especialment la capacitat de relació amb el
públic, capacitat per al càlcul numèric i treball en equip,
fins a 4 punts.

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de valoració

Vocals complementaris:
Sr. Simó Aliaga i Magrí, Director d'Hisenda, o persona

en qui delegui.
Sr. Rafael Olañeta i Fernández-Grande, Secretari Tèc¬

nic de l'Àrea d'Hisenda, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè
d'Empresa:

Sra. Conxita Rodríguez i López, com a titular, i Sr.
Josep Calvet i Simón, com a suplent.

2 Llocs de treball de Col·laborador del Contri¬
buent
Concurs 481

2 Llocs de treball d'Administrador B de Sistemes
d'Informació i Mitjans de Difusió
Concurs 482

Llocs de treball adscrits a l'Oficina de Col·laboració
amb el Contribuent de l'Àrea d'Hisenda, i situats a la
plaça de Sant Miquel, planta 1a.

Nivell 14 i específic de responsabilitat mensual de
25.559 pessetes segons valor de 1992 (1441F).

Llocs de treballs adscrits al Servei de Gestió d'Infor¬
mació de la Unitat Operativa d'Informació, i situats a
l'Avinguda Drassanes, núms. 6-8.

Nivell 14 i específic de responsabilitat mensual de
9.918 pessetes (1451H).
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Funcions principals
Administració d'un Sistema d'Informació (EQC, AGD,

Tràmits) o Mitjà de Difusió (Videotex, Minitel, Panells
Electrònics) referent a les seves estructures, organitza¬
ció i continguts d'informació.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi als grups C o D (excepte el

personal que pertanyi a les classes de Guàrdia Urbana
o Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament).

Mèrits complementaris
1. Categoria fins a 1 punt, segons el barem següent:

Tècnic Auxiliar d'Activitats Socials 1 punt
Administratiu d'Administració General 0'50 punts
Auxiliar d'Administració General i Auxiliar
Pràctic de Serveis Socials, Educatius i Cul¬
turals 0,25 punts

2. Titulacions acadèmiques, fins a 2 punts, segons el
barem següent:
FP 2n. grau o BUP, fins a 1 punt
Altres titulacions relacionades amb l'exerci¬
ci del lloc de treball, per a cadascuna fins
a 0,50 punts

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Sistemes d'Informació i Mitjans de Difusió

(recerca i emmagatzematge en sistemes
informàtics i difusió per mitjans tradicionals
0 tecnològics), fins a 3 punts
Organització de la Informació, fins a 2 punts
Gestió de la Informació a les seves fases
de recollida, tractament i difusió, fins a .... 1 punt
Atenció personalitzada, fins a 1 punt
4. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball i especialment la capacitat d'organització,
interrelació i de comunicació, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 10 punts.

Junta de valoració

Vocals complementaris:
Sr. José Novoa i Mazaira, Director de Serveis d'Infor¬

mació al Ciutadà, o persona en qui delegui.
Sr. Armand Gasulla i Fernández, Responsable del

Servei de Gestió d'Informació, o persona en qui dele¬
gui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. Desiderio de la Fuente i Domínguez, com a titular,

1 Sr. Tomás Tomsem, com a suplent.
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ANUNCIS

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient núm. 7190/91 seguit per l'Institut Municipal de
Mercats, per haver tingut coneixement de la defunció
del Sr. Juan Martínez i Señer, titular de l'autorització
d'ús de la parada núm. 28, especial, del mercat de la
Barceloneta, es notifica als seus ignorats hereus que
han transcorregut els terminis previstos en l'article 32
de l'Ordenança de Mercats sense que qui en resulti
hereter hagi instat la successió en la titularitat, tot i que
han estat requerits en el dret de fer-ho.
Conforme al que preveu l'article 91.1 de la Llei de

Procediment Administratiu, pel termini de quinze dies i
en les dependències de l'Institut Municipal de Mercats,
se'ls posa de manifest les actuacions practicades, a fi
que al·leguin i presentin els documents i justificants que
creguin oportuns. Transcorregut aquest termini sense
complimentar aquest tràmit, se'ls entendrà decaiguts
en el dret de fer-ho.

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient seguit sota el núm. 10754/92 pel Departament
Jurídico-administratiu de l'Institut Municipal de Mercats
de Barcelona, sobre proposta de caducitat de la parada
núm. 40, especial, del mercat del Bon Pastor, es
notifica a la seva titular, Sra. Maria Mulero i Fresquet, a
l'últim domicili conegut de la qual han estat refusades
les notificacions que li han estat dirigides, que l'Alcaldia,
en data 5 de març de 1993, ha disposat:
Imposar a la Sra. Maria Mulero i Fresquet la sanció de

pèrdua de l'autorització que empara l'ús de la parada
núm. 40, especial, del mercat del Bon Pastor, d'acord
amb allò que estableix l'article 92 B c) de l'Ordenança
de Mercats, per comissió de la falta greu assenyalada
en l'article 90 K de la mateixa Ordenança (tancament
no autoritzat de la parada per més d'un any); declarar
caducada l'esmentada autorització; vacant l'esmentada
parada i requerir la Sra. Maria Mulero i Fresquet perquè,
de conformitat amb el que disposen els articles 129 i
130 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, deixi
la parada lliure, vàcua i expedita i, si transcorregut el
termini de deu dies no s'hagués efectuat el desallotja¬
ment, requerir-la perquè, en el termini dels cinc dies
següents, procedeixi al desocupament i posi la parada
a disposició de l'Administració; assenyalar e\ vuitè dia
hàbil a comptar des que finalitzin els cinc dies anteriors,
a les vuit hores del matí, per la pràctica de la diligència
de llançament; designar el Director del mercat del Bon
Pastor i l'auxiliar de l'esmentat mercat, perquè, junts o
separats, efectuïn l'expressada diligència, amb absoluta
indemnitat per a l'erari municipal, assistits del personal
auxiliar de la Policia Municipal que estimin necessari i
amb la facultat de reclamar directament l'auxili de la

força pública si així calgués per a l'exacte compliment
de la comesa que els ha estat assignada.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs

previ de reposició que determinen l'article 52.1 de la Llei
Reguladora de les Bases de règim Local, de 2 d'abril de
1985, i el paràgraf 1 de l'article 52 de la Llei de la
Jurisdicció contenciosaadministrativa, davant l'òrgan
que l'ha adoptada, en el termini d'un mes comptat des
de l'endemà de la notificació. L'esmentat recurs s'en¬
tendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva

interposició, sense que se'n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es

podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la notificació de la desestimació quan hagi
estat expressa, en el termini d'un any comptat des de la
data de presentació del recurs de reposició si aquest
fos tàcitament denegat.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que

es cregui convenient.

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu i, en relació amb l'expe¬
dient núm. 9690/91 instruït pel Departament Jurídico-
administratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Bar¬
celona sobre proposta de caducitat de la parada núm.
1 bis del mercat de la Vall d'Hebron, es notifica al seu
titular, Sr. Manuel Botana i Ventura, a l'últim domicili
conegut del qual han estat refusades les notificacions
que li han estat dirigides, que en data 19 de novembre
de 1992, l'Alcaldia ha disposat:
Incoar expedient sancionador, segons els tràmits esta¬

blerts als articles 133 a 137 de la Llei de Procediment
Administratiu, contra el titular del lloc de venta a dalt
esmentat, per comissió de la infracció assenyalada en
l'article 51.2 de l'Ordenança de Mercats, i nomenar a
aquests efectes Instructora la Sra. Montserrat Oriol i
Bellot, Cap Lletrada i Secretària, la Sra. Montserrat
Monferrer i Gil, adscrites al Departament Jurídico-admi¬
nistratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
Tanmateix, es transcriu la notificació del plec de

càrrecs formulat per la Instructora de l'expedient sancio¬
nador.

En relació amb l'expedient sancionador instruït per
aquest Negociat per comissió de la infracció asse¬
nyalada per l'article 51.2 de l'Ordenança Municipal de
Mercats, i conforme al que disposa l'article 136 de la
Llei de Procediment Administratiu, li notifico que li ha
estat formulat, en la qualitat de titular del lloc de venda
núm. 1 bis del mercat de la Vall d'Hebron el plec de
càrrecs següent:
1. Figurar al davant del lloc de venda persona distinta
del titular no emparada pels graus de parentiu auto-
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ritzats per l'article 51 de l'Ordenança de Mercats, sense
que s'hagi acreditat tampoc la condició d'assalariat,
conforme al que assenyala l'article 53 de la mateixa Or¬
denança.
2. L'article 90 i) i j) de l'Ordenança que s'aplica consi¬
dera falta greu el subarrendament i la cessió del lloc de
venda sense complir-ne les disposicions. L'article 53 de
l'esmentada Ordenança disposa que de no complimen¬
tar-se el requisit d'alta del dependent en l'Assegurança
Social, es presumirà que el lloc ocupat per persona
distinta del titular ha estat irregularment cedit o subar-
rendat, salvant prova contrària, i determinarà la caduci¬
tat de l'autorització sense dret a cap indemnització.

En el termini de vuit dies podrà contestar el transcrit
plec de càrrecs, comptats a partir del següent al de la
publicació d'aquest anunci. Transcorregut aquest termi¬
ni sense complimentar el present tràmit sel considerarà
decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: la Instructora.

Reguladora de Bases de Règim Local, de 2 d'abril de
1985, i el paràgraf 1 de l'article 52 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa-administrativa, davant l'òrgan
que l'ha adoptada, en el termini d'un mes comptat des
de l'endemà de la notificació. L'esmentat recurs s'en¬
tendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva

interposició, sense que se'n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es

podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la notificació de la desestimació quan hagi
estat expressa, i en el termini d'un any comptat des de
la data de presentació del recurs de reposició si aquest
fos tàcitament denegat.
Tanmateix es pot utilitzar qualsevol altre recurs que

es cregui convenient.

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, en relació amb l'expe¬
dient seguit sota el núm. 7772/90 pel Departament
Jurídico-administratiu de l'Institut Municipal de Mercats
de Barcelona, sobre proposta de caducitat de la parada
núm. 44 del mercat de la Sagrera, es notifica al titular de
la parada, la Sra. Ángeles González i Álvarez, a l'ultim
domicili conegut de la qual han estat refusades les
notificacions que li han estat dirigides, que l'Alcaldia, en
data 23 de novembre de 1992, ha disposat:

^

Imposar a la Sra. Ángeles González i Álvarez, la
sanció de pèrdua de l'autorització que empara l'ús de la
parada núm. 44 del mercat de la Sagrera, d'acord amb
allò que estableix l'article 92 B c de l'Ordenança de
Mercats, per comissió de la falta greu assenyalada en
l'article 90 K de la mateixa Ordenança (tancament no
autoritzat de la parada per més de tres mesos); declarar
caducada dita autorització; vacant l'esmentada parada i
requerir la Sra. Ángeles González i Álvarez perquè, de
conformitat amb el que disposen els articles 129 i 130
del Reglament de Béns de les Entitats Locals, deixi la
parada lliure, vàcua i expedita i, si transcorregut el
termini de deu dies no s'hagués efectuat el desallotja¬
ment, requerir-la perquè en el termini dels cinc dies
següents procedeixi a la desocupació i posi la parada a
disposició de l'Administració, assenyalar el vuitè dia
hàbil a comptar des que finalitzin els cinc dies anteriors,
a les vuit hores del matí, per la pràctica de la diligència
de llançament, designar el Director del mercat de la
Sagrera, i a l'auxiliar de l'esmentat mercat, perquè, junts
0 separats, efectuïn l'expressada diligència, amb abso¬
luta indemnitat per a l'erari municipal, assistits del perso¬
nal auxiliar de la Policia Municipal que estimin necessari
1 amb la facultat de reclamar directament l'auxili de la
força pública, si així calgués per a l'exacte compliment
de la comesa que els ha estat assignada.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs

previ de reposició que determinen l'article 52.1 de la Llei

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient seguit pel Departament Jurídico-administratiu, sota
el núm. 10384/92, per haver tingut coneixement de la
defunció del Sr. Fernando Gispert i Puig, titular de les
parades núms. 170, 171, 172 i 173 del mercat de
Galvany, es notifica als seus ingorats hereus que han
transcorregut els terminis previstos en l'article 32 de
l'Ordenança de Mercats sense que qui en resulti hereter
hagi instat la successió en la titularitat, tot i que han
estat requerits a fer-ho. Conforme al que preveu l'article
91.1 de la Llei de Procediment Administratiu, pel termini
de quinze dies i en les dependències del Departament
Jurídico-administratiu esmentat, se'ls posa de manifest
les actuacions practicades, a fi que al·leguin i presentin
els documents i justificants que creguin oportuns.
Transcorregut aquest termini sense complimentar

aquest tràmit, se'ls entendrà decaiguis en el dret de fer-
ho.

A l'empresa Fercaber, SA, sobre la desestimació de
la sol·licitud feta per la Comissió de Govern del Districte
de Sant Andreu, en sessió de 27 de gener de 1993,
relativa a la inhabilitació de l'esmentada empresa, atès
que s'ha complert l'obligació 7a de l'article 12è del Plec
de Condicions que regeix el contracte de les obres
d'urbanització del carrer de Josep Soldevila (tram com¬
près entre el carrer de Sant Adrià i el carrer de Parella-
da) referent al manteniment de la zona verda i, un cop
fetes, aixecar l'acta de recepció definitiva de les obres
abans esmentades; procedir, en conseqüència, als trà¬
mits oportuns per tal de retornar la garantia definitiva a
l'esmentada empresa, amb el compliment previ dels
requisits enumerats en l'article 88 del Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals.
Barcelona, 5 de maig de 1993. El President del

Consell d'Administració de l'IMU.
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