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CONSELL PLENARI

Acta de la sessió celebrada el dia 30 d'abril de
1993, i aprovada el dia 22 de juny de 1993

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de
Barcelona, el dia trenta d'abril de mil nou-cents noranta-
tres, es reuneix el Consell Plenari en sessió ordinària,
sota la presidència 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, Albert Batlle i Bastar¬
das, Guerau Ruiz i Pena, Xavier Valls i Serra, Oriol
Bohigas i Guardiola, Carolina Homar i Cruz, Núria Gis¬
pert i Feliu, Francesc Narvàez i Pazos, Joan Fuster i
Sobrepere, Xavier Casas i Masjoan, Francesc Trillas i
Jané. Josep M. Vegara i Carrió, Antoni Lucchetti i Farré,
Francesc Vicens i Giralt, Josep M. Cullell i Nadal, Josep
Caminal i Badia, Artur Mas i Gavarró, Sara M. Blasi i
Gutiérrez, Jordi Bonet i Agustí, Joan Colldecarrera i
Ortiz, Teresa Perelló i Domingo, Fèlix Amat i Parcerisa,
Antoni Marcet i Rocabert, Daniel Fabregat i Llorente,
Modest Batlle i Girona, Joan Puigdollers i Fargas, Joan
Antoni Audet i Novell, Josep L. Olmedo i López, Jaume
Alsina i Oliva, Enric Lacalle i Coll, Aleix Vidal-Quadras i
Roca, José Alberto Fernández i Díaz, Emilio Àlvarez i
Pérez, assistits per I'll Im. Sr. Secretan General, Jordi
Baulies i Cortal, que certifica.

Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Lluís Mata i
Remolins.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

cia obre la sessió a les deu hores i quaranta minuts.
Es donen per llegides les dues actes de les sessions

anteriors, celebrades el 26 de març i el 3 d'abril de
1993, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els
membres del Consistori; i s'aproven.

El Sr. Fernández, com a qüestió prèvia, expressa la
seva queixa formal per l'ampliació que ha experimentat
la relació d'assumptes del despatx d'ofici respecte a la
versió lliurada als Grups municipals en la sessió del
Consell Municipal Permanent i que no hauria de sofrir
variació, sobretot en punts de tanta transcendència
com els introduïts aquesta vegada.

El Sr. Alcalde contesta que en el futur es procurarà
fer més aviat les addicions, que corresponen avui a
acords adoptats per la Comissió de Govern el 22 d'a¬
bril.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 15

de març de 1993 (1895 i 1894), pels quals, respectiva¬
ment, es nomena els Srs. 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 deI 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 amb¬
dós 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 dos casos, del Sr.
Francisco Longo i Martínez.
Quedar assabentat dels decrets 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
Municipal de Música en representació de la Banda
Municipal de Barcelona, en substitució del Sr. Xavier
Cubedo i Alicart.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 28

d'abril de 1993 (2433), que nomena els membres que
integren el Plenari 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 i
professional, el Sr. Joan Uriach i Marsal, que substitueix
el Sr. Anton Cabellas 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 ai Patronat del
Consorci del Gran Teatre del Liceu el nomenament 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 membres dels Consells
Municipals del Districte de l'Eixample: la Sra. Mercè
Sagarra i Montserrat, en substitució del Sr. Ramon Fleta
i Martín (1922); i del Districte de Sant Martí: el Sr. Jordi
Beltran i Gili, en substitució del Sr. Amador Bou i
Monmaneu (1983).
Ratificar el 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.
Ratificareis decrets de l'Alcaldia pels quals, en virtut

de concurs, es nomena: a) Amb data 10 de març: els
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Srs. Jaume Tutó i Nosas, i Antoni Oliva i Pérez i la Sra.
Virginia Aira i Castro per a tres llocs de treballs de
classificació i tramitació de recursos del Negociat de
Disciplina Vial (1289); la Sra. Maria Josefa Pérez i Oliva
Assessora Tècnica de Benestar social del Districte de
l'Eixample (1290); la Sra. Immaculada Aguilar i Fernán¬
dez 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: les Sres. Margarida Canela i

Mir, i Alexandra Sacristán i Fernández Auxiliar Tècnic
Comercial del Servei de Compres (2002).
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Cullell, Caminal,

Mas, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet,
Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo,
Alsina, Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández i Àlvarez, en
no haver pogut examinar les propostes de la Junta de
Valoració dels respectius concursos.
RatificareI 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 de 1.345.280.557
pessetes, en la partida de despeses 659 43201 07.99
01.

El Sr. Fernández observa que el Fons d'Inversió dels
Districtes es finança enguany amb nou endeutament i
amb l'increment dels ingressos provinents de ies mul¬
tes.

El Sr. Mas mostra la seva perplexitat per la via
seguida per a la dotació del Fons d'Inversió dels Distric¬
tes, ja que si la decisió es podia prendre abans d'apro¬
var el Pressupost, no calia haver esperat fins avui.
S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Lacalle,

Vidal-Quadras, Fernández i Àlvarez, i amb l'abstenció
dels Srs. Cullell, Caminal, Mas, Blasi, Bonet, Colldecar¬
rera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i Girona,
Puigdollers, Audet, Olmedo, i Alsina.
Ratificar el contracte d'acomptes 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.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-

Quadras, Fernández i Àlvarez,
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.

El Regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Sr. Armet,
comenta aquest nou mètode de valoració del nostre
arbrat urbà dient que el mantell verd de la Ciutat s'ha
ampliat un 40 % els darrers quatre anys en passar dels
2 als 6 m2 per habitant i arribar als 16, si es compta el
Parc de Collserola; que la Norma aprovada té una
importància cabdal per a les polítiques de manteniment
i davant les agressions o sinistres que pateixen els
nostres arbres; que té també un contingut patrimonial
per a Barcelona (una de les ciutats del món amb menys
parcs, però amb més arbres als seus carrers), valor que
s'estima per damunt dels 30.000 milions de pessetes; i
que segons tal Norma, l'arbre més car de la Ciutat és
una olivera de la plaça d'Urquinaona valorada en 24
milions de pessetes.

_ Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22d'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.

El Sr. Fernández demana que l'equip de govern es
comprometi a reconsiderar la continuïtat del Pamem en
el termini d'un mes sense les presses que imposa la
normativa reguladora de la integració dels funcionaris
locals a la Seguretat Social, ja que, en cas contrari, el
seu Grup hauria de decantar-se pel vot negatiu i no pas
per l'abstenció.

El Sr. Mas significa que una qüestió de tanta trans¬
cendència no es pot sotmetre a la consideració del
Consistori vint-i-quatre hores abans; que l'expedient no
inclou l'informe preceptiu de la representació del perso¬
nal i es limita a indicar que s'han fet consultes informals;
i que per aquests motius el seu Grup s'abstindrà tot
confiant que l'assumpte serà debatut en profunditat en
una propera sessió.

El Sr. Lucchetti també fa notar que l'assumpte es
porta al Plenari sense un acord previ amb els represen¬
tants del personal, els quals, segons les seves notícies,
són més aviat partidaris de passar a la Seguretat Social:
per tant, el seu Grup opta per l'abstenció, sempre i
quan es tracti d'una decisió provisional, altrament el seu
vot hauria d'ésser negatiu. El Regidor d'Organització i
Economia, Sr. Clos, contesta les anteriors interven¬
cions, dient que si no es pren cap decisió, avui el
Pamem quedaria automàticament dissolt per imperatiu
legal i, per això, els diferents Grups han arribat a l'acord
de mantenir-lo provisionalment i continuar les negocia¬
cions en les properes setmanes, ja que l'acord de
dissolució es pot prendre en qualsevol moment. Afe¬
geix que la integració dels funcionaris locals a la Segu¬
retat Social comportarà millores substancials en la
quantia de les prestacions i la integració de jubilats i
pensionistes a la xarxa sanitària de la Seguretat Social,
però permet, en canvi, que l'assistència sanitària als
funcionaris en actiu es faci per aquest sistema general
o per una estructura sanitària pròpia, com és el Pamem,
el qual no hi hauria inconvenient a dissoldre, si les
negociacions no arribaven a bon fi.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Cullell, Caminal,

Mas, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet,
Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo,
Alsina, Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández, Àlvarez, Vin-
tró, Lucchetti i Vicens.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22

d'abril de 1993, pel qual s'autoritza l'Ajuntament de
l'Hospitalet 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 compli¬
ment 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 del 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 ims. 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
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de Propietaris del Polígon del 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

(2436), que disposa: adherir-se a la Declaració dels
Municipis europeus sobre el canvi climàtic, aprovada a
Amsterdam el 31 de març de 1993, en els seus objec¬
tius generals consensuáis, participar en els debats
posteriors per concretar-los i incorporar-se a la campa¬
nya «Ciutats per a la protecció del clima»

El Sr. Armet remarca que vuitanta-tres ciutats s'han
adherit a aquesta declaració, que comporta l'elaboració
d'un pla d'acció local en els camps de l'estalvi energè¬
tic i de reducció de l'òxid carbònic, i, per tant, uns
compromisos de millora de la qualitat de vida i de
participació en els objectius ecològics, política, en la
qual es desitja reforçar el lideratge.
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, exercint funcions de Junta General de la

Societat privada municipal Informació Cartogràfica i de
Base, SA, i de la Societat Municipal d'Aparcaments i
Serveis, SA, membre dels respectius Consells d'Admi¬
nistració la Sra. Carme San Miguel i Ruibal, en substitu¬
ció del Sr. Francisco Longo i Martínez, designació que
es fa pel termini coincident amb l'actual mandat Consis¬
torial 1991-1995; i facultare I President de la Societat i el
Secretari General de l'Ajuntament, indistintament, per
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública
els nomenaments anteriorment relacionats, com també
per complir amb els tràmits necessaris per a la seva
inscripció en el Registre mercantil, àdhuc la correcció
dels errors materials en cas necessari.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-

Quadras, Fernández i Àlvarez.
Tot seguit, el Consell Plenari, actuant també com a

Junta General d'ambdues Societats, aprova aquesta
acta en la part que afecta les esmentades Societats,
per tal que es puguin practicar les pertinents inscrip¬
cions en el Registre Mercantil.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclosos

a I ordre del dia:
Ratificar els 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¬
trica 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 volu¬
mètrica de les instal·lacions esportives del carrer de
Jorge Manrique - Club Hispano Francés.

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'orde¬
nació del Front marítim del Poblenou, des del Cementiri
fins a la rambla d'en Prim, amb les prescripcions que es
defineixen en l'acord.

El Sr. Fernández observa que la solució trobada pel
Pla especial relatiu a la finca del Torrent de les Roses,
núm. 41 B, és encertada, però no s'hi han recollit els

compromisos de la promotora relatius a la construcció
d'un equipament i la cessió d'una parcel·la qualificada
com a parc forestal de repoblació; i que el Pla especial
relatiu a la Fundació EMI hauria de concretar el règim de
l'aparcament i els usos i limitacions horàries de l'espai
públic projectat.
Referint-se, després, al Pla parcial del Centre direc¬

cional del Front marítim del Poblenou (sobre el qual
dóna per reproduïdes les seves intervencions en altres
sessions en què s'ha tractat del mateix àmbit) asse¬
nyala que, malgrat haver-se recollit les observacions del
seu Grup referents a la coordinació amb l'Ajuntament
de Sant Adrià, al trànsit i al sanejament i clavegueram, a
l'expedient continua mancant-hi una declaració d'inten¬
cions sobre els futurs equipaments de la zona i uns
compromisos sobre la construcció d'habitatges; que
l'estudi econòmico-financer és clarament insuficient;
que no hi ha cap informe sobre l'impacte dels nous
centres comercials; i que tampoc queda justificada la
configuració urbanística que es dóna al carrer del Tau¬
lat. Alhora expressa la seva preocupació per l'hermetis-
me amb què s'està negociant la venda dels terrenys
d'Impusa provinents de l'antic entramat ferroviari (que
tenen més de 120.000 m2 , o sia, un 40% de la
superfície del sector) amb l'excusa de no perjudicar la
capacitat de negociació; i lamenta que, en no haver-se-
li contestat les seves preguntes, formulades ja fa
temps, el seu Grup continuï ignorant l'edificabilitat final
del polígon, les ofertes de compra, la valoració real dels
terrenys, la participació municipal en el desenvolupa¬
ment urbanític del sector, un avanç de les plus-vàlues
que es pensa obtenir, i la motivació i contingut de
l'informe sobre les transformacions urbanístiques del
barri del Poblenou, encarregat per Barcelona-Activa,
SA, a Diagonal-Poblenou.

Per totes les consideracions anteriors, anticipa l'abs¬
tenció del seu Grup i reitera, alhora, la seva preocupa¬
ció perquè la venda dels terrenys no es convingui a un
preu inferior al seu valor real per causa ja de l'asfíxia
econòmica que pateix l'Ajuntament, ja de determinades
compensacions que la promotora pugui reclamar-li,
motius pels quals demana que es doni compte a aquest
Plenari del resultat final de l'operació.

El Sr. Santiburcio puntualitza que Barcelona Activa,
SA, no ha encarregat mai cap estudi del sector de
Diagonal-Poblenou, perquè té uns altres objectius i tan
sols ha tingut instal·lada, per un temps, en els seus
locals una oficina de Diagonal-Poblenou, que havia de
fer tal estudi.

El Sr. Lucchetti explica que gairebé totes les al·lega¬
cions urbanístiques del Grup Popular han estat incorpo¬
rades al Pla parcial, però, en canvi, les recomanacions
que contenia després l'escrit de l'esmentat Grup esca¬
pen a l'abast de tal Pla perquè els terrenys pertanyen a
impusa, societat del Holding Olímpic, la qual ha de tenir
absoluta llibertat en una operació que, com més diners
pugui recuperar, més beneficiosa serà per a l'Ajunta¬
ment, el qual participa gairebé en un 49 % en Holsa: no
és convenient, doncs, divulgar ara les expectatives
d'una operació de la qual, un cop tancada, es facilitarà
la pertinent informació al Consistori.

El Sr. Armet, després de congratular-se de l'aprova¬
ció per la Generalitat de la perllongació de l'avinguda
Diagonal, subratlla que la Ciutat obté unes compensa¬
cions molt positives del Pla parcial del sector, que avui
s'està debatent després d'unes negociacions molt la¬
borioses; que el projecte d'urbanització permetrà el
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control dels aspectes que encara queden pendents;
que hi ha la voluntat de signar un conveni complemen¬
tari sobre el pla d'etapes per marcar el ritme de l'urba¬
nització i eliminar el risc de les actuacions aïllades i

fragmentàries; i que els promotors estan disposats a
començar els moviments de terres el mes de juliol i
aquesta celeritat és una bona notícia en l'actual conjun¬
tura de la construcció.
Tocant a la venda dels terrenys, puntualitza que

Impusa és una empresa en què participen l'Estat amb
un 51 % i l'Ajuntament amb el 49 % restant; que un dels
objectius del Holding Olímpic era la recuperació dels
actius generats com a conseqüència de les seves
inversions per tal de reduir la càrrega que hauria de
pesar sobre els ciutadans, traient el màxim rendiment
de les vendes dels terrenys, les quals han de tenir com
a punts d'orientació els preus de compra i la seva
evolució; que quan es prengui una resolució, la repre¬
sentació de l'Ajuntament a la Societat n'informarà amb
absoluta transparència; i que, en tot cas, es procurarà
que les vores dels cinturons al seu pas pel sector
tinguin un cost simbòlic per a la Ciutat.

El Sr. Fernández replica que, si més no, es tracta de
terrenys públics i de caràcter municipal, per bé que
aquest adjectiu s'hagi de posar entre cometes per raó
de la participació de l'Ajuntament a Holsa.

La Sra. Perelló anuncia que els membres del seu

Grup votaran favorablement el Pla especial de la finca
del Torrent de les Roses, núm. 41-B, després de
comprovar que s'han acceptat les prescripcions indica¬
des pel Districte de les Corts: la cessió d'una parcel·la
forestal i la construcció d'un equipament, del qual es
precisa el valor i les característiques.
S'aprova el dictamen núm. 1 amb l'abstenció dels

Srs. Lacalle, Vidal-Cuadras, Fernández, i Àlvarez en els
apartats A) 1 i 2, i B), relatius respectivament al Plans
especials corresponents a la finca núm. 41-B del Tor¬
rent de les Roses, i a l'ampliació de la Fundació EMI i al
Pla parcial del Centre direccional del Front marítim del
Poblenou.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22

d'abril de 1993, pel qual s'aproven inicialment les Ba¬
ses, 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 modifica¬
ció del Pla General Metropolità del Front marítim del
Poblenou, amb les prescripcions que figuren en el
document annex.

El Sr. Fernández observa que l'expedient no concre¬
ta, entre altres coses, el valor de les finques aportades i
de les resultants; i que l'informe relatiu als drets que
corresponen a l'Ajuntament és massa genèric i no està
avalat per cap firma.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-

Quadras, Fernández i Àlvarez.

ÀMBIT D'ORGANTIZACIÓ 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.
S'aprova el dictamen precedent

Negociat de Règim Disciplinari

Resolució d'expedients sobre compatibilitat d'activi¬
tats.

Aquest punt de l'ordre del dia es concreta en les
propostes següents:
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, excloent del seu
exercici el terme municipal de Barcelona per tal d'evitar
possibles coincidències entre l'activitat pública i la pri¬
vada, l'objectivitat, la imparcialitat i la independència
que ha de presidir la seva actuació com a funcionari, i
per salvaguardar l'interès públic, el qual podria sortir
perjudicat en cas de produir-se aquella coincidència;
tanmateix: la seva dedicació professional privada no
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l'Administració Pública, tot de conformitat amb
allò que disposen 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 condicionada 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 González de Zurbano, i Joaquín
Llansó 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'incompa¬
tibilitat previstes en els articles 2, 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 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; si bé la present autorització està
condicionada a l'estricte compliment dels seus deures
públics i al manteniment de la dedicació a l'activitat
privada dintre dels límits establerts per l'article 11 de
l'esmentada Llei i article 330 del Reglament 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 als 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
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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.
S'aproven per unanimitat les tres propostes prece¬

dents.

Negociat d'Administració de Béns Immobles

AprovaréI 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
fiança que el Plec preveu; i delegar en l'Alcaldia la
resolució de les reclamacions o al·legacions que es
puguin produir, l'aprovació, si escau, de les modifica¬
cions oportunes en el Plec de condicions i l'adopció de
les mesures encaminades a l'efectivitat plena d'aquest
acord.

El Sr. Fernández demana que aquest dictamen sigui
retirat, altrament el seu Grup haurà de votar-hi negativa¬
ment perquè a l'expedient manquen plànols i l'informe
dels Serveis jurídics, el plec de condicions té clàusules
confuses, com ara les relatives als cànons acumulatius i
a la possibilitat d'hipotecar la concessió, i no queda
justificada l'excepció licitatòria. Fa notar que tampoc hi
ha cap compromís pel que fa a les reivindicacions del
veïnat sobre el trasllat de la piscina actualment existent
a l'interior de l'illa del passatge de Vintró, sobre la
construcció d'altres equipaments esportius i socials del
barri ni sobre el règim d'ús de l'aparcament.

El Sr. Bonet es queixa també de la manera com s'ha
tramitat l'expedient i afegeix, als aspectes ja indicats pel
Sr. Fernández, el fet que no queden justificats els
cànons, malgrat haver-ho demanat en la reunió del
Consell Municipal Permanent; i discrepa de la conve¬
niència de delegar en l'Alcaldia la resolució de les
reclamacions que es formulin durant la informació públi¬
ca i la introducció de les subsegüents modificacions en
el Plec de condicions, pronunciaments que demana
que siguin retirats.

El Sr. De Nadal, en la seva condició de President del
Districte de Sant Martí, destaca que el projecte compor¬
ta la recuperació de la trama de l'Eixample, concreta¬
ment els carrers del Perú i de Granada, i no afecta l'illa
d'equipaments públics previstos en la zona i que són
actualment objecte d'anàlisi dintre del conjunt de la
plaça de les Glòries.

El Sr. Clos exposa el procés negociador amb els
promotors de l'aparcament que ocuparà, alhora, subsòl
privat, en la major part, i públic en la resta, en la qual,
per similitud amb altres concessions d'aparcaments en
subsòls públics adjudicades recentment, es fixa un
cànon de 400 milions, equivalent a la categoria tercera; i
que la utilització del nou aparcament quedarà molt
vinculada al funcionament del centre comercial i les ofi¬
cines.

El Sr. Bonet insisteix que el Regidor de l'Àmbit
d'Organització i Economia trameti una explicació com¬
plementària sobre els cànons; i que se suprimeixi la
delegació esmentada a favor de l'Alcaldia.

El Sr. Alcalde accepta l'exclusió de tal delegació.
S'aprova, amb el vot en contra dels Srs. Lacalle,

Vidal-Quadras, Fernández i Àlvarez i amb l'abstenció
dels Srs. Cullell, Caminal, Mas, Blasi, Bonet, Colldecar-
rera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i Girona,
Puigdollers, Audet, Olmedo, i Alsina, el dictamen do¬
nant al darrer punt la redacció següent:
((Delegaren l'Alcaldia l'adopció de les mesures enca¬

minades 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.

El Sr. Clos explica que aquest dictamen culmina el
llarg procés per a la fusió d'aquestes societats, i s'auto¬
ritza el vot favorable de la representació municipal en
les Juntes Generals que l'aprovaran; que hi ha el
propòsit d'arribar, en la societat resultant, a una partici¬
pació final igualitària del 12 % per a cada una de les
Administracions públiques i això, donat que actualment
la participació municipal en Iniciatives és del 43 %,
implicarà una realització d'actius municipals; i que el
procés de fusió ha comportat unes valoracions molt
acurades amb mecanismes que han tingut degudament
en compte les empreses amb pèrdues o en situacions
problemàtiques.

El Sr. Àlvarez anuncia l'abstenció dels membres del
seu Grup, perquè entenen que l'Administració pública
no pot exposar uns recursos que obté mitjançant la via
impositiva en inversions amb risc i, a més, perquè no ha
tingut prou informació sobre els resultats de les inver¬
sions d'Iniciatives i perquè a l'expedient no figura ni el
balanç, ni el compte de pèrdues i guanys ni la memòria
ni l'informe de gestió ni l'auditoria de la Societat Catala¬
na de Capital-risc, dades totes indispensables per a
poder formar un judici.

El Sr. Mas expressa la seva satisfacció per aquesta
fusió que creu positiva, alhora que propugna una
progressiva reducció, mitjançant vendes de la partici¬
pació municipal en la nova societat, ja que el percen¬
tatge esmentat del 12 % és encara un luxe per a la
Ciutat.

El Sr. Lucchetti, malgrat entendre que la fusió és una
sortida positiva per a les Societats fusionades, avança
el vot contrari del seu Grup, que és coherent amb el vot
negatiu a la privatització que motivà la seva exclusió del
Consell d'Administració de la Societat, moment des del
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qual no ha tingut més informació sobre la marxa de
l'empresa.

El Sr. Clos informa que la fusió significarà per a
l'Ajuntament un rendiment d'uns 1.300 milions de pes¬
setes (molt similar a l'aportació de capital feta en el seu
dia), a part de la participació del 12% en la nova
empresa; que la rendibilitat social d'Iniciatives, SA, és
inqüestionable, perquè quan els anys 1983 i 1984 la
Ciutat vivia una recessió econòmica molt important fou
l'instrument per a constituir una quarantena de socie¬
tats, algunes de les quals han anat endavant i tenen un
valor capital d'uns 6.000 milions de pessetes, i altres
no; que l'esperit d'Iniciatives ha estat actuar com a
impulsor no majoritari de projectes empresarials i retirar-
se'n després quan tiraven endavant pels seus propis
mitjans o resultaven inviables; i que la valoració positiva
de tal capteniment fa plantejar ara aquesta fusió, que
permetrà continuar-lo dintre i fora del terme municipal.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra de la Sra.

Vintró i dels Srs. Lucchetti, i Vicens i amb l'abstenció
dels Srs. Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández i Àlvarez.

El dictamen següent de l'ordre del dia, en virtut de
l'informe del Consell Municipal Permanent, es presenta
amb la redacció següent.

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).

El Sr. Àlvarez anticipa el vot negatiu del Grup Popular
per les raons ja exposades en la sessió anterior, i
reclama una prompta aprovació del Pressupost.

El Sr. Lucchetti fa avinent que els Grups de la majoria
han arribat a un principi d'acord sobre el Pressupost, el
qual, en la seva opinió, es podrà aprovar la propera ses¬
sió.

S'aprova el dictamen, amb el vot en contra dels Srs.
Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández i Àlvarez i amb l'abs¬
tenció dels Srs. Cullell, Caminal, Mas, Blasi, Bonet,
Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i
Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo, i Alsina.

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'llim. Sr. Joan Clos i
Matheu, Segon Tinent d'Alcalde i l'll im. Sr. Joaquim de
Nadal i Caparà, Regidor de Finances, indistintament,
per atorgar tota la documentació necessària per a dur a
terme l'operació.

El Sr. Àlvarez indica que el Grup Popular ha estat
sempre molt crític amb l'increment del deute i amb la
pràctica d'allargar-ne el venciment; que en els quatre
primers mesos de l'any s'ha aprovat endeutament per
50.000 milions de pessetes més, és a dir uns 400
milions de pessetes diaris; que l'expedient no deixa clar
si la destinació d'aquesta operació serà el refinança-
ment del deute existent avui o noves inversions, ni com
es lliga aquesta operació amb l'aprovada el febrer, que
també anava destinada a cobrir el Pla financer d'en¬

guany; que segons l'informe de la Intervenció, la càr¬
rega financera, comptant-hi els avals, supera el límit
legal situant-se en el 25,70 %; i que per tots aquests
motius, el Grup Popular votarà en contra.

El Sr. Mas comenta que l'expedient no explicita
clarament si l'operació s'aplicarà a la reconversió de
deute; i que la Ciutat ha tingut paralitzada durant tot
aquest temps l'aprovació del seu Pressupost per una
discussió, entre els Grups de la majoria, d'una quantia
que oscil·la entre l'1 i I' 1,5 % del total consolidat,
tanmateix quan es produeixi, el capítol 9 ja estarà dat i
beneït.

El Regidor de Finances, Sr. De Nadal, explica que el
Pla financer de 1993 té tres objectius: a) augmentar la
vida mitjana del deute i millorar el fons de maniobra de
l'Ajuntament, b) diversificar els mercats financers als
quals s'acut, donant prioritat a la col·locació en inver¬
sors finals per evitar l'encariment derivat de la interme-
diació, i c) limitar, al màxim, els riscos de canvi i els
tipus d'interès.
Concreta que les operacions financeres a llarg termini

previstes per enguany importen 53.100 milions de pesse¬
tes, dels quals 22.300 es destinaran a l'amortització
anticipada del crèdit sindicat de 46.000 milions signat el
30 de juliol, mentre que els altres 30.800 corresponen a
les operacions de capital previstes en els capítols 6 i 9
del Pressupost de 1993; i que si bé no pot prejutjar res
fins que el Pressupost estigui tancat, segons les seves
estimacions, un 70 % de les seves inversions es podrà
finançar amb estalvi; que l'increment de l'endeutament
municipal previst per enguany és inferior al del cost de la
vida; que atesa la inestabilitat dels mercats financers
internacionals, l'autorització d'endeutament per 20.000
milions de pessetes demanada avui és oberta, ja que
permet bé l'emissió pública de bons en pessetes, o bé,
alternativament, l'emissió de bons en el mercat espanyol
dirigida a inversors institucionals o l'emissió de bons en
el mercat samurai japonès o en el mercat suís.
Puntualitza que la materialització de les previsions

fetes comportarà que, a 31 de desembre de 1993, la
composició dels riscos de canvis serà d'un 80,6 % en
pessetes i un 13,4% en divises, mentre que en la
mateixa data de 1992 aquests percentatges eren del
82,3 i del 17,7 % respectivament.

El Sr. Mas observa que el Regidor ponent aconse¬
gueix finançar quasi totes les inversions municipals amb
estalvi, a base d'invertir cada vegada menys.

El Sr. De Nadal replica que la capacitat municipal
d'estalvi (entesa com la diferència entre els ingressos
corrents no financers i la despesa corrent) que era
pràcticament nul·la el 1987, se situa ara entorn dels
50.000 milions de pessetes i continuarà creixent els
propers anys gràcies a la contenció de la despesa i a
l'increment dels ingressos, especialment els provinents
del Fons estatal de cooperació local, no del Fons
autonòmic, encara no dotat; i que l'increment de la
capacitat d'inversió segueix al de la capacitat d'estalvi
en un marc no propici a la generació de dèficits pú¬
blics.

El Sr. Mas es pregunta per què no s'ha aplicat abans
un pla d'austeritat en lloc d'esmerçar alegrement els re¬
cursos.

El Sr. Alcalde puntualitza que el Regidor de Finances
no ha parlat de cap pla d'austeritat, sinó d'un increment
de l'estalvi.

El Sr. Àlvarez demana un informe sobre les assegu¬
rances de canvi ja que preveu una nova devaluació de
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la pesseta per després de les Eleccions, governi qui go¬
verni.

El Sr. De Nadal contesta que a les pàgines 3 i 4 de
l'expedient consten les dades que ell ha esmentat, que
les operacions fetes fins ara ja incorporen mecanismes
de cobertura dels risc del canvi, com també en tindran
les que es formalitzin en el segon semestre; i que el
mètode més aconsellable sembla la formalització d'una
operació posterior de conversió de la moneda estrange¬
ra en pessetes.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández, Àlvarez, Cullell, Ca¬
minal, Mas, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat,
Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet,
Olmedo, i Alsina.

La Presidència, a les dotze hores i deu minuts,
suspèn la sessió que es reprèn un quart després sense
variacions en la relació d'assistents.

ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA

Informe sobre valoració i seguiment dels indicadors
de trànsit (Rondes).

El Regidor de la Via Pública, Sr. Torres, comença
l'exposició del seu Informe recordant que en l'interval
existent entre la construcció de la primera anella viària
de circumval·lació de Barcelona (projectada per Garriga
i Roca i Fontseré després de l'enderrocament de les
muralles) i la recent entrada en servei de la segona, s'ha
produït una veritable revolució en la mobilitat urbana
induïda pels canvis en el sistema de producció i per la
nova localització de les activitats urbanes, i en la qual
són destacables: l'inici de la xarxa viària de l'Eixample el
1860; el començament de les Rondes de la Ciutat vella
el 1862; l'obertura de la Gran Via de les Corts Catala¬
nes, entre la Plaça de la Universitat i Sants, el 1893;
l'inici de l'obertura de la Via Laietana el 1909; la cober¬
tura del carrer d'Aragó el 1963; l'obertura de l'eix de la
Meridiana el 1967; la construcció de la ronda del Mig
entre 1969 i 1979, l'inici de la ronda del Llobregat el
1976; la.inauguració del tram de la ronda de Dalt, entre
les Llars Mundet i l'Anella de Valldaura, el 1983; l'ober¬
tura del tronc central de la ronda Litoral en el tram de la
Vila Olímpica el 1990; i l'entrada en servei de la ronda
de Dalt, entre Montbau i Bellesguard, el 1992.
Subratlla que la construcció dels 35 Km. de la sego¬

na anella viària és una de les actuacions més impor¬
tants en el camp de la vialitat dutes a terme en els
darrers 140 anys i és comparable amb la construcció
de la xarxa viària de l'Eixample; que la seva integració
amb la resta de la trama urbana queda assegurada pel
seu disseny (carrils centrals segregats i carrils laterals
semaforitzats) i per diverses actuacions de connectivitat
en la resta de vies bàsiques: plaça de les Glòries, nova
vialitat de l'eix de Llevant, connexió dels carrers d'Ara¬
gó i de Guipúscoa, la rambla de Prim.
Informa que a Barcelona es realitzen actualment uns

4.700.000 desplaçaments al dia, que signifiquen una
mitjana de 3,15 viatges per habitant, els dies feiners;
que en els darrers deu anys la mobilitat interna amb
vehicle privat ha passat per al conjunt de vehicles que
circulen diàriament, dels 9.400.000 Km. als 11.200.000,
amb un increment del 19 %, mentre que l'ús del trans¬
port públic s'ha mantingut estable, de manera que
l'increment dels viatges en metro compensa el descens
dels viatges en autobús, fenomen que s'explica perquè

l'ampliació de la xarxa del metro ha captat usuaris de
l'autobús; que els viatges a peu signifiquen el 30 % del
total, a pesar que, sovint, la seva durada només és
lleugerament superior a la dels fets amb cotxe, els quals
totalitzen un 35 % del total, mentre que el 35 % restant
correspon als fets amb transports públics; que en deu
anys la motorització ha passat dels 320 als 400 vehicles
per cada 1000 habitants, xifra que encara és lluny de la
mitjana de les capitals europees més importants, si bé
en alguns barris s'arriba als 600 turismes per cada 1000
habitants, fet que gairebé implica un turisme per cada
conductor; que la zona central de la Ciutat ha assolit el
nivell màxim d'absorció de viatges i ha vist saturades
les seves infrastructures viàries i d'estacionament, i això
ha portat associada una velocitat de recorregut propera
als 12 Km. per hora, que és la mínima tolerada abans
d'optar per un mitjà de transport col·lectiu; que la
circulació de relació de la Ciutat amb el seu entorn és
encara en procés de creixement, ja que el cost del sòl
urbà i la inèrcia econòmica determinen fenòmens com
els del «commuting» laboral, la realització de gestions
fora de la ciutat o la implantació d'empreses a la
perifèria urbana i tot això agreuja la càrrega de les vies
d'entrada i sortida, on s'han produït increments anuals
superiors al 3,5 % amb escasses alternatives de trans¬
vasament al transport col·lectiu (línies de rodalies de la
Renfe i línies d'autobusos interurbans).
Referint-se a la utilització de les Rondes, explica que

es consolida amb una intensitat mitjana de trànsit en
cada sentit del tronc central dels 70.000 vehicles diaris
en la ronda de Dalt, i dels 55.000 en la del Litoral, dades
que impliquen una ocupació, en horaris diürns entre el
75 i el 80 % de la seva capacitat, de la qual els camions
representen un 20 % del trànsit total; que les calçades
laterals, en canvi, mantenen uns nivells d'ocupació
inferiors als previstos; que el trànsit a les vies de
connectivitat interna ha millorat com a conseqüència de
la nova distribució del trànsit i, així, la supressió del
trànsit de pas ha comportat un augment de la velocitat
mitjana de recorregut, dels 27 als 34 Km per hora al
carrer d'Aragó i la Gran Via i dels 14 als 17,4 Km. per
hora en les vies de l'Eixample.
Comenta que, consegüentment, la situació del trànsit

urbà és la millor dels darrers anys i ha implicat, també,
una millora del trànsit de vianants a la zona central, i de
la seguretat vial; que tanmateix la millora de la velocitat
pot estimular l'ús del cotxe privat i provocar noves
situacions de saturació; que concretament el nombre
de viatgers dels transports metropolitans, que havia
anat creixent fins el 1991, experimentà des de la sego¬
na meitat de 1992 una davallada gradual (que s'està
estabilitzant), que es concentra en el metro i té per
causes la disminució de la mobilitat en el 65 % dels
casos i l'ús del cotxe privat en la resta; que a escala
metropolitana, els serveis ferroviaris de rodalies tingue¬
ren, entre 1989 i 1992, un increment del 20% en el
nombre de viatgers, però el 1993 es constata també
una forta aturada, que és comú a tot el transport públic,
i té per causa la crisi econòmica i la millora de l'accessi¬
bilitat; que s'imposen, doncs, mesures perquè les Ron¬
des serveixin per a descongestionar el centre i no per
estimular l'ús del cotxe privat i perquè moltes carreteres
es puguin transformar en carrers i convertir-se en espais
per a ús i gaudi dels veïns.
Fa avinent que prossegueix la política de protecció

del medi ambient contra les emissions de fums i sorolls,
de manera que actualment Barcelona es troba per



NÚM. 20 20-VII-1993 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 481

dessota dels límits pel que fa als fums i diòxid de sofre,
f si bé la desaparició d'altres fonts contaminants ha fet

créixer la part proporcional imputable als automòbils;
que el 1992 es produïren a la Ciutat 13.191 accidents
(un 12,8 % menys que el 1991), els quals es localitza¬
ren principalment a la intersecció de les vies bàsiques
d'entrada i sortida o de comunicació i, concretament, a
la Gran Via, l'avinguda Diagonal i als carrers de Balmes i
d'Aragó; que a les Rondes es produïren 449 accidents
(dels quals 358 tingueren ferits de diferent gravetat i un
34 % varen ésser xocs contra obstacles fixos), tanma¬
teix tot i ésser unes vies ràpides les seves condicions

i" de circulació són d'alta seguretat i donen una ratio de
0,54 accidents per cada milió de quilòmetres recor¬
reguts, quan a la resta de la Ciutat la xifra puja fins a
3,4; i que cal assenyalar la incidència de la velocitat i del
consum d'alcohol en bona part dels accidents produïts.

f Significa que ens trobem en un moment en què cal
reflexionar sobre el tipus de ciutat que es vol per al
futur; que, en aquest sentit, s'imposa trobar un equilibri
entre un terme municipal reduït i la condició de Barcelo¬
na com a centre de serveis de caràcter metropolità i
regional (que fa que per cada viatge fet per un barceloní
n'hi hagi un altre de fet per una persona de fora), de
manera que la capitalitat reclama una coordinació en
l'estratègia de mobilitat en tot l'entorn urbà; que l'esperit
de descentralització, que ha presidit l'actuació urbanísti¬
ca des de l'arribada dels consistoris democràtics, ha
establert les bases per a una integració metropolitana,

» primer, mitjançant actuacions puntuals de petita escala
en els barris i, després, aprofitant la sinèrgia dels
projectes olímpics; que així, en una primera etapa, es
recuperaren per a l'ús públic i per a la construcció
d'habitatges i equipaments, vials i espais degradats i,
en la segona, es completà la xarxa viària bàsica i es
crearen les àrees de nova centralitat com a focus
d'activitat per a potenciar els barris i, alhora, descon¬
gestionar el centre urbà saturat; que la nova configura¬
ció del sistema de vialitat ha configurat el procés de
descentralització urbana alliberant el centre de la
sobrecàrrega que patia la trama ortogonal de l'Eixam-
ple, i ha estructurat l'espai metropolità, el qual amb 3
milions d'habitants i 800.000 llocs de treball constitueix
un dels principals impulsors de l'activitat econòmica de
l'arc mediterrani occidental; considera que, per comple¬
tar aquesta estratègia, cal donar prioritat el transport
públic i valorar la incidència de cada actuació sobre els
diferents mòduls de transport, el seu impacte sobre el
trànsit, i els mecanismes de correcció pertinents; que
cal alhora promoure una lenta mutació dels hàbits de
comportament dels ciutadans, per a la correcta gestió
d'un espai que en ocasions esdevé escàs; que les
mesures per al canvi modal dels transports són: a) la
millora del transport públic en regularitat i comoditat,
b) la dissuasió, física i tarifària, de la penetració del
transport privat al centre urbà i c) la prioritat del trànsit
de vianants en espais públics concrets o en determi¬
nats itineraris; que, tanmateix, cada una d'aquestes
mesures afecta unes determinades activitats econòmi¬
ques i, per tant, cal minimitzar els costos de la transfor¬
mació cap a un model en què la distribució entre els
diferents modes (a peu, vehicle privat i transport públic)
passi dels percentatges actuals del 30, 35 i 35 per 100,
abans esmentats, a un altra més equitativa del 30, 20 i
50 per 100, respectivament; que aquesta mutació ne¬
cessita de la dissuasió per la via d'oferir alternatives a
l'ús del vehicle propi en l'origen, en l'itinerari i en la

destinació, i a tal objectiu responen la construcció
d'aparcaments per a residents, la reducció de la capaci¬
tat de determinades vies en profit dels transports pú¬
blics i de l'aparcament, la diversificació tarifària dels
aparcaments de destinació, la humanització de vies
emblemàtiques del centre urbà, la deguda senyalització
de les Rondes per trencar la inèrcia d'itineraris anteriors
i l'aplicació d'una política disciplinària en relació a la
seguretat viària, l'aparcament i la qualitat de vida; i que
tot això s'ha de completar amb un transport públic de
qualitat, equilibrat financerament, que permeti la con-
nectivitat dins de la Ciutat i entre els municipis de la
regió, i inclogui el metro, la Renfe, els ferrocarrils de la
Generalitat, el metro lleuger, els aparcaments de dissua¬
sió i altres mesures, com la gratuïtat de la B-30.
Detalla que les properes actuacions del Ministeri

d'Obres Públiques i Transports són: l'acabament del
cinturó del Litoral i del tram de la carretera Nacional II
entre Igualada i Martorell, l'addició d'un quart carril entre
Molins de Rei i la ronda Litoral, l'acabament de les
potes nord i sud, la construcció de l'autovia del Baix
Llobregat, l'eliminació dels semàfors laterals de la B-30,
i la construcció del quart cinturó entre Granollers i
Martorell passant per Terrassa.
Observa que tan urgent com preservar la natura és

protegir la Ciutat amb la prioritat per al transport públic,
sense que això sigui una declaració de guerra al cotxe
privat (que és necessari per a determinats desplaça¬
ments), sinó la voluntat de recuperar la via pública per
als vianants, el transport col·lectiu i l'esbarjo, modificant
la distribució entre els diferents mitjans de transport,
afavorint el públic sobre el privat i reduint la repercussió
del trànsit en l'interior de la Ciutat.
Esmenta com a premissa del model de trànsit de

Barcelona: que tota política de transport públic ha
d'ésser definida pels poders públics a llarg termini
sense que després sigui qüestionada cada any, ha
d'implicar tots els beneficiaris en el finançament a partir
de la definició institucional i competencial del rol del
transport públic, ha de respondre a una coordinació
equilibrada entre els seus objectius socials i els seus
fins comercials i ha de donar prioritat al transport públic
potenciant els carrils segregats, oferint-li la preferència
en instal·lacions semafòriques, invertint en infrastructu¬
res pròpies i establint mesures restrictives de l'accés al
centre.

Concreta, després, que tals objectius són: a) La
dissuasió de l'ús del vehicle privat amb mesures que
facilitin l'aparcament residencial en l'origen permetin un
control selectiu de la demanda d'aparcament de desti¬
nació en zones terciàries, finalitats que persegueixen el
Pla d'aparcament per a residents, el programa de
tarifació de l'estacionament i el control selectiu de la
demanda a Ciutat Vella, que aprofita l'experiència del
Projecte Drive i els resultats de les mesures adoptades
durant els Jocs Olímpics; b) La potenciació dels trans¬
ports públics amb la millora de l'oferta estructural i
infrastructural segons les línies d'actuació del Pla inter¬
modal dels transports (que ha d'aprovar la Generalitat) i
també mitjançant l'ampliació del carril bus, la implanta¬
ció de carrils segregats per a vehicles d'alta ocupació,
l'aplicació de tecnologia d'informació, i la realització de
campanyes de promoció; c) El manteniment de la
fluïdesa de la circulació mitjançant tecnologies que
optimitzin el rendiment de les infrastructures actuals i el
nivell adient de la disciplina viària, vessant en el qual
tindran un paper fonamental el Centre de control de
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Collserola i els sistemes de gestió de les Rondes;
d) l'ordenació dels usos de la via pública a partir de les
proves pilot de les operacions de càrrega i descàrrega
que es faran a Ciutat Vella, de la qual seran un element
primordial les Centrals de mercaderies, especialment la
prevista a Santa Perpètua de la Mogoda; e) la protecció
del medi ambient i la qualitat de vida mitjançant controls
de l'emissió de fums i sorolls i la revisió tècnica de
vehicles, la recuperació d'espais per a vianants (illes de
vianants i zones de prioritat invertida) l'ampliació de les
places de tolerància nocturna i l'establiment d'itineraris
per a bicicletes; i f) la millora de la seguretat vial
mitjançant la redacció d'un pla i programa a tal fi, i la
potenciació de l'educació viària.
Comenta que moltes d'aquestes previsions seran

possibles en el marc pressupostari que s'aprovarà
properament, i altres a partir: a) del consens entre els
diferents operadors en el si del Consell de Circulació,
Disciplina i Seguretat Viària d'aquest Ajuntament, entre
les diferents Administracions per a la definició de les
estratègies a llarg termini, i entre el conjunt dels ciuta¬
dans per al bon ús dels espais públics; b) de la
coordinació entre les diferents Àrees municipals i els
Districtes i c) de la concertació institucional per a la
definició del marc financer comercial i inversor dels
transports públics, l'aprovació del Pla intermodal del
transport, la construcció de les noves Centrals integra¬
des de mercaderies i la consititució d'un consorci
regional, que és indispensable per a corregir les causes
estructurals de l'actual mobilitat urbana i regional.

El Sr. Fernández reconeix que, amb l'entrada en
servei de les Rondes, el trànsit urbà ha millorat, però no
és encara tan satisfactori com era d'esperar, sobretot
quan Barcelona ha perdut població i el seu parc de
turismes, amb un creixement del 7 % en cinc anys (en
bona part destinat a les segones residències), resta
pràcticament estabilitzat, mentre que el de motocicletes
ha crescut gairebé un 50 %, que ha contribuït a reduir la
circulació de turismes, i quan les Rondes han reduït el
trànsit urbà interior encara que sense arribar al 15 %
previst. Afegeix que les Rondes, malgrat que al cap
d'un any ja tenen una sobrecapacitat d'uns 20.000
vehicles diaris, han estat el millor llegat dels Jocs
Olímpics, tanmateix diversos errors de disseny (els dos
carrils en determinats trams de la Ronda del Litoral, la
manca de voreres d'emergència i de senyalització ade¬
quada, infrautilització dels laterals, la configuració del
Nus del Llobregat, el fet de no haver-se acabat encara
les «potes» Nord i Sud i de no haver entrat encara en
funcionament el Centre de Collserola), errors que han
restringit els efectes positius que l'entrada en servei de
les Rondes havia de produir; i que, per altra banda, la
informació facilitada pel Regidor de la Via Pública pren,
per base de la comparació, indicadors dels anys imme¬
diatament anteriors que estaven condicionats per les
obres urbanes en curs.

També assenyala que el nombre de llicències de taxi
roman pràcticament estable a pesar que el col·lectiu i el
trànsit urbà estan reclamant que se n'amortitzin; que
roman inalterable, també, el nombre de parades de
taxis; que l'augment, en un 20 % dels atropellaments
confirma l'actual indefensió dels vianants, ja que l'incre¬
ment de les instal·lacions semafòriques no obeeix a una
preocupació per la seguretat dels vianants, sinó a
l'ampliació de la xarxa viària; que només s'han facilitat
dades sobre la velocitat en les vies de connectivitat
interna o externa, però no en altres vies urbanes; que,

concretament, la implantació del doble sentit de circula¬
ció en el passeig de Gràcia ha ralentit el trànsit en les
vies adjacents; que, pel que fa a la potenciació del
transport públic, l'endeutament acumulat és un llast per
al futur d'aquestes empreses i resulta molt desesperan-
çadora la disminució progressiva del nombre de viat¬
gers transportats, però coincideix amb els criteris del
Regidor de la Via Pública sobre el Pla intermodal del
transport, el finançament del transport públic i la política
tarifària.
Comenta, per acabar, que en la documentació lliura¬

da no hi ha cap referència a l'impacte de les multes en
la millora del trànsit ni a la insuficiència de la plantilla de
la Guàrdia Urbana quan les cent places convocades en
els darrers anys no arriben a cobrir les baixes anuals i
només el 1992 se n'han produït altres 126 com a
conseqüència del pla de jubilacions anticipades; que no
hi ha igualment cap comentari sobre la incidència de la
qualitat de la pavimentació en la velocitat mitjana del
trànsit ciutadà ni tampoc cap valoració dels aparca¬
ments de dissuasió; i que no s'hi parla de la convocatò¬
ria d'un referèndum sobre el trànsit urbà ni es concreta
tampoc l'ampliació del carril bus.

Demana, doncs, que d'ara endavant no es presentin
informes de prestidigitació, sinó sobre resultats i mesu¬
res concretes, amb els seus corresponents costos i
possibilitats d'ésser assumides.

El Sr. Amat considera, d'entrada, que l'exposició del
Regidor de la Via Pública no s'adiu amb l'enunciat que
figura a l'ordre del dia, i l'insta a explicar quin és el
model Barcelona que ha esmentat el Regidor informant
en la seva exposició, però que ell no veu per enlloc.
Tem que la Ciutat desaprofiti la gran oportunitat que

té, perquè els canvis de comportament no es poden
aconseguir amb improvisacions i a cop de multes, sinó
amb paciència i amb la continuïtat d'iniciatives com les
implantades durant els Jocs Olímpics (el Parc-tren,
l'accés restringit al Poble-sec o les recomanacions
perquè no s'envaís el centre urbà amb el vehicle propi),
després contradites en l'Operació Nadal.
Propugna, per tant, que es discuteixi seriosament el

model global de mobilitat urbana que es desitja per a la
Ciutat, ja que els operadors i agents implicats l'han de
conèixer abans de llegir-lo als mitjans de comunicació; i
que es faci una reflexió sobre l'abast del referèndum
metropolità relatiu al trànsit.
Reconeix que les Rondes, amb els seus 35 Km., són

una de les infrastructures aconseguides gràcies als
Jocs, però observa que en la seva construcció s'han
comès uns errors (ja assenyalats en el seu temps pel
Regidor Serratosa), de manera que ara ens trobem amb
embussos, amb un alt nombre d'accidents (davant dels
quals s'ha trigat a reaccionar establint els controls
pertinents) i amb les restriccions imposades al pas pel
trànsit de camions per la ronda del Litoral.
Considera que és excessiu el retard d'un any en

l'entrada en funcionament de la senyalització electròni¬
ca de les Rondes; que està per resoldre el problema de
les intervencions per avaries en la ronda del Litoral; que
cal equipar la Guàrdia Urbana amb els mitjans d'inter¬
venció adequats al tipus de via; que la utilització dels
laterals és insuficient; que és una gran paradoxa impo¬
sar restriccions al pas de camions per la ronda del
Litoral quan es tracta de la via més directa que uneix la
Zona Franca amb les àrees industrials i s'està pensant
en una gran àrea logística al delta del Llobregat, que
comportarà inversions per un valor superior als 400.000
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milions de pessetes, de manera que proposa reconsi¬
derar el disseny de tal via perquè pugui donar servei als
interessos del seu entorn.

Diu, en conclusió, que, com demana el seu Grup des
de fa temps, cal una reflexió sobre el trànsit urbà sense
disfressar-la sota un titular que no s'adiu amb la docu¬
mentació lliurada; i que convé, també, explicar a la
Ciutat quina mobilitat urbana vol el Consistori per a Bar¬
celona.

El Sr. Lucchetti observa, d'antuvi, que el títol de
l'informe li féu témer que es pretenia devaluar el debat
sobre la mobilitat urbana que el seu Grup reclama des
de fa temps, però, en canvi, ha de fer ara un judici
favorable de l'exposició del Regidor de la Via Pública, el
qual ha fet una anàlisi, compartida en gran mesura pel
seu Grup, i propostes suggerents; ara bé, li fa por que
tot això quedi en simples declaracions de principis que
no tenen darrera un pressupost i un calendari per a la
seva posada en pràctica.
Remarca que la mobilitat urbana és un problema de

cultura i de qualitat de vida que es veu afectada per l'ús
indegut del cotxe privat, ja que molts barris de les
ciutats europees estan pensats en una altra època i l'ús
del cotxe privat els malmet.
Indica que el transport privat és la font principal de la

contaminació atmosfèrica; concretament: del 99,8 %
del monòxid de carboni, del 98,9 % dels hidrocarburs,
del 88,7 % de les partícules en suspensió contami¬
nants, del 84,5 % de l'òxid de nitrogen, del 20,5 % del
diòxid de sofre, existents a l'aire de les nostres ciutats, i
del 93 % de les 3.300 tones mètriques de substàncies
nocives que estan anualment en suspensió a l'aire; i tot
això té repercussions mèdico-sanitàries. Afegeix que els
resultats de les anàlisis mèdiques de l'orina dels nens
de 9 i 10 anys del Col·legi Reis Catòlics fetes el 1990
eren com si haguessin fumat entre 10 i 20 cigarretes al
dia.
Creu, doncs, que cal definir quin model de ciutat es

vol, i que cal potenciar per aconseguir-ho, és a dir, si es
primen els aspectes públics i col·lectius enfront dels
individuals i privats o l'alternativa inversa (que el seu
Grup no comparteix), ja que els darrers sis anys per
cada 7 pessetes gastades en mesures que afavoreixen
el transport privat, se n'ha gastada una en mesures que
afavorien els transports públics; i que, en tot cas, no es
pot donar prioritat al transport públic de superfície
sense imposar certes restriccions paral·leles al transport
privat, perquè altrament es cauria en un cercle viciós.
Propugna, en conseqüència, que la opció pel trans¬

port públic s'assumeixi amb claredat, donat que l'Ope¬
ració Nadal de 1992 significà un pas endarrera i, per
altra banda, no ha copsat en la intervenció del Regidor
informant una voluntat d'acostament a un model de
ciutat més amable, més participatiu i més vivible, ni
tampoc li ha escoltat cap referència a la integració
tarifària, que és una mesura essencial.
Comenta que les restriccions del trànsit a Ciutat Vella

no impliquen una prohibició total i absoluta, sinó l'accés
restringit a determinats vehicles privats en el perímetre
limitat per les primeres Rondes, i una adequació del
transport públic interior; que tal vegada caldria repetir
l'experiència feta a l'Eixample durant els Jocs (la qual
no causà gaires incomoditats als veïns, com ell mateix
pogué comprovar) i estendre-la a altres nuclis antics de
la Ciutat; que cal implantar experimentalment mecanis¬
mes de regulació dels semàfors que assegurin la priori¬
tat dels autobusos; que s'ha deixat de parlar del bus-

rondes sense haver-ne valorat l'eficàcia; que en una
audiència pública defensà la idea d'aprofitar l'entrada
en servei de les Rondes per convertir en vies cíviques
carrers de trànsit molt intens com el carrer d'Aragó,
l'avinguda Meridiana i, potser, fins i tot la Via Laietana; i
que són massa tímides les accions en favor de la
bicicleta, que necessita de zones restringides i també
de carrils segregats per evitar riscos als ciclistes.
Expressa el seu radical desacord amb la convocatò¬

ria d'un referèndum a escala metropolitana, perquè el
seu àmbit hauria d'ésser només municipal, perquè
prèviament a la convocatòria, s'hauria de fer una

campanya de sensibilització sobre l'actual cultura de
l'automòbil i les mesures que l'Ajuntament proposa, i
perquè hauria de tenir caràcter vinculant en determina¬
des àrees.
Acaba insistint que cal definir realment si es dóna

prioritat als interessos públics per damunt dels privats; i
que cal presentar mesures concretes amb un calendari
i un pressupost per posar-les en pràctica, ja que bona
part de la qualitat de vida de la Ciutat es perd per causa
de la mobilitat urbana.

El Sr. Batlle i Girona assenyala que en l'informe
presentat no hi ha un model general de trànsit a la
Ciutat, sinó un conjunt d'actuacions puntuals que no
resolen res, però responen a la idea política de pena-
litzar el transport privat per després potenciar el públic;
que el seu Grup, en canvi, inverteix l'ordre d'aquests
factors en el sentit de potenciar el transport públic per
provocar la dissuasió voluntària de l'ús del cotxe
privat; i que tampoc hi ha un diagnòstic de les causes
de la situació actual, és a dir un estudi origen-
destinació, que és indispensable per a prescriure la
medicació adequada.

El Sr. Casas, en la seva doble condició de Regidor de
Salut Pública i President del Districte de Ciutat Vella,
puntualitza que entre 1979 i 1991 el diòxid de sofre ha
baixat de 80 micrograms/ m3 a 20 i les partícules i fums
han baixat de 90 micrograms/ m3 a 50; que l'esperança
de vida, que el 1965 era de 69 anys per als homes i de
74 per a les dones, era el 1990 de 73 anys per als
homes i de 80 per a les dones; que les patologies
pulmonars no figuren entre les cinc primeres causes
d'anys d'esperança de vida perduts; i que el pla de
mobilitat urbana del Districte de Ciutat Vella s'està
redactant amb el criteri de no tancar el Districte a

l'exterior per evitar que es converteixi en un ghetto.
El Sr. Torres observa que els debats sobre el sistema

del trànsit urbà es poden fer des de la subjectivitat o
des de l'objectivitat i ell l'ha fet des d'aquesta darrera
perspectiva, des de la qual passa a contestar també les
intervencions anteriors dient: que el doble sentit del
passeig de Gràcia afavoreix el transport públic; que les
motos només representen un 4 % de la mobilitat urba¬
na; que les llicències del taxi no són l'assignatura
pendent de l'Administració, sinó del sector; que els
carrils per als vehicles d'alta ocupació han estat ana¬
litzats en un estudi en què han col·laborat el Ministeri
d'Obres Públiques i Transports i l'Entitat Metropolitana
del Transport; que la T-mes és ja una tarifa integrada;
que la casuística dels Jocs Olímpics no té res a veure
amb les exigències de la vida diària a la Ciutat; que el
bus-rondes ja funciona; que les alcoholèmies detecta¬
des en inspeccions han disminuït un 30 % gràcies a les
accions disciplinàries i els judicis ràpids; i que tal
vegada no s'han copsat els compromisos del docu¬
ment presentat al Consistori, que és resultat d'un diàleg
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amb altres ciutats immerses en la mateixa problemàtica,
i s'ofereix a discutir-lo amb els Regidors que han
participat en el debat en nom dels diferents Grups.

El Sr. Amat matisa que ningú no ha vist encara el
document esmentat pel Regidor de la Via Pública; i el
Sr. Alcalde indica que es farà arribar a tothom.
S'incorpora a la sessió l'll im. Sr. Josep M. Sama¬

ranch i Kirner.

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.

El Sr. Torres puntualitza que al Plec de condicions
d'aquest darrer dictamen s'han d'incorporar les condi¬
cions de reubicació i explotació del Camp de futbol
d'Horta.
S'aproven els tres dictàmens precedents, el darrer

amb la precisió indicada pel Regidor de la Via Pública.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ I CULTURA

Negociat de Cooperació Educativa

Aprovar la constitució de l'Institut Municipal d'Edu¬
cació, com a organisme autònom d'aquest Ajunta¬
ment, de caràcter administratiu, l'objecte del qual és
la gestió directa dels centres i serveis de l'actual Àrea
d'Educació; aprovar-ne els corresponents Estatuts;
adscriure-li directament, per al compliment dels seus
fins, els béns de 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 Municipal de Guarderies Infantils i la Fun¬
dació 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 perti¬
nents per a l'efectivitat d'aquest acord.

La Regidora d'Educació, Sra. Mata, comença la de¬
fensa del dictamen anterior subratllant que l'Institut
Municipal d'Educació és un primer pas per a la restaura¬
ció del Patronat Escolar de Barcelona, ja en la vella
forma de patronat ja en la nova de consorci, seguint la
mateixa metodologia que en el cas de la sanitat, tot i
ésser dues realitats ben diferents pel que fa als centres,
al personal, a les disposicions legals aplicables i a les
Administracions intervinents; i que tant la Memòria com
els Estatuts han estat redactats dins l'Ajuntament amb
la col·laboració de les Àrees de Personal, Economia i
Empreses i el Gabinet Jurídic Central i amb participació
de tots els serveis de l'Àrea d'Educació i els Patronats,
que hi estan adscrits, especialment el de Guarderies In¬
fantils.
Cita, com a primera raó que justifica la creació del

nou Institut, la coherència administrativa interna de la
gestió de la setantena de Centres educatius municipals
i dels setze Serveis de suport pedagògic, i explica que
actualment dels primers, 37 estan administrats directa¬
ment per l'Àrea d'Educació i altres 34 ho són per mitjà
de Patronats i hi ha un Centre gestor de dret (el Castell
de Sant Foix) i un altre de fet (el Conservatori); que dels
Serveis pedagògics, 7 són propis de l'Àrea i altres 9
són gestionats i finançats amb la Generalitat; que el
nombre de persones que quedaran integrades en el
nou.organisme és de 2.026, de les quals 1.330 (796
funcionaris i 534 contractats laborals) desenvolupen
tasques docents, i altres 696 tasques no docents; i que,
si bé els serveis centrals de l'Àrea han assegurat fins
ara la coherència de la gestió dels Centres, i del treball
del seu personal, l'administració per mitjà de l'Àrea
central de tot el conjunt resulta extrordinàriament com¬
plicada de manera que el nou ens ve a simplificar-la i a
fer possible una permeabilitat del personal entre els
diversos nivells educatius en casos emblemàtics com
ara les classes de tres anys, que han oscil·lat entre
l'escola bressol i el parvulari, o el del personal que pot
passar de l'ensenyament primari al secundari.

Invoca, com a segona raó per a la creació del nou
organisme, la normalització dels Centres educatius mu¬
nicipals, que avui constitueixen una illa educativa dins
l'Administració municipal, a fi que puguin regir-se per la
normativa pròpia de l'Administració educativa.
Addueix, com a tercera raó per a la constitució del

nou ens, la major facilitat per a col·laborar amb l'Admi¬
nistració educativa de la Generalitat, ja que actualment
es necessiten moltes reunions i fins vuit tipus de conve¬
nis, cada un amb continguts, periodicitat, pròrrogues i
renovació diferents, mentre que el nou Institut permetrà,
en canvi, plantejar la col·laboració de manera global,
especialment tant pel que fa al disseny del nou Mapa
Escolar (actualment s'està esperant de la Generalitat
una proposta completa de Mapa Escolar i la Secretaria
tècnica de l'Àrea està treballant en les condicions de les
construccions previstes en la primera proposta), com
pel que fa a la corresponsabilització econòmica de la
Generalitat en les escoles i serveis i competències
municipals d'educació. Aclareix que actualment l'apor¬
tació de la Generalitat se xifra en més de 3.100 milions
de pessetes dins un pressupost global de l'Àrea d'uns
10.300 milions, però distribuïda desigualment perquè
més de la meitat correspon a noves construccions i
obres de reforma, ampliació i millora, mentre que en

r
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despesa corrent no arriba ni al 14 % del cost i oscil·la
f entre el 33 i el 30 % per a les escoles d'educació

especial primàries i de formació professional; no arriba
al 5 % en les escoles bressol, és nul·la per a les escoles
d'adults, l'Escola Massana i el Conservatori, assoleix el
50 % en els centres de recursos creats per convenis,
però resulta molt migrada i puntual en algunes activitats
pedagògiques municipals: per tant, poder establir glo¬
balment amb la Generalitat, i amb el Ministeri, els nivells
i els ritmes de la corresponsabilitazació econòmica,
segons les coordenades i el calendari establerts a la
Llei orgànica d'Ordenació del sistema educatiu, facilita¬
rà la normalització econòmica, significarà la fi del perío¬
de de suplència en matèria educativa que aquest Ajun¬
tament ha fet des de més d'un segle i permetrà dedicar
els recursos que actualment s'hi esmercen, a l'adquisi¬
ció de sòl per a construccions escolars, que en el terme

? de Barcelona assoleix uns preus molt alts.
Presenta, com a quarta i darrera raó justificativa del

nou Institut, el fet de constituir el pas previ per a la
restauració del Patront Escolar de Barcelona o la crea¬

ció d'un Consorci que integri les escoles municipals, les
de la Generalitat i els serveis de suport pedagògic de la
Ciutat en una mateixa xarxa, de tal manera que els
quadres administratius, tècnics i pedagògics actual¬
ment existents, degudament ordenats, puguin dedicar-
se a la gestió de tot el sistema educatiu de la Ciutat
(actualment els Centres pedagògics i de recursos i el
CREDAC ja són cogestionats entre l'Ajuntament i la

m Generalitat, i els serveis reunits a la Plaça d'Espanya
són homologables als de la Generalitat i els quadres
administratius i tècnics de l'Àrea són capaços de planifi¬
car la construcció dels nou centres del Mapa Escolar
que Barcelona necessita).

- Tracta a continuació, de les dificultats sorgides en
l'elaboració dels Estatuts tot indicant que han estat:

a) La consideració del personal: la proposta inicial
preveia la creació d'una funció pública pròpia del nou
Institut, però atenent les indicacions de tots els Grups
muncipals i dels Sindicats, l'Institut comptarà amb fun¬
cionaris municipals adscrits no en situació d'excedència
i amb el personal laboral provinent de l'Ajuntament i
dels Patronats i podrà també nomenar personal docent
i contractar personal laboral, esmenes que s'han intro¬
duït per evitar que es qüestioni la legalitat dels Estatuts i
per fer possible l'homogeneïtzació del personal i per-
meabilització dels nivells educatius.

b) La participació dels Grups municipals en el Con¬
sell d'Administració de l'Institut: s'ha resolt establint-hi la
presència de tots els Grups.

c) La participació preceptiva de la Generalitat en el
citat Consell: s'ha obviat substituint-la per la dels Grups,

^ bé que deixant oberta la possibilitat de col·laboració
' interna i externa.

d) La precipitació en la presentació de la proposta:
s'explica per la conveniència de tenir-la aprovada abans
d'acabar el curs acadèmic i la incidència que ha tingut
el període electoral en el calendari de sessions d'aquest
Plenari.

Per acabar, mostra la seva disposició a resoldre les
dificultats que puguin plantejar-se a partir del tràmit
d'exposició al públic, de la millor manera possible per al
funcionament de les nostres escoles; i insisteix que la
proposta culmina un segle d'actuació municipal en el
camp educatiu, la qual comporta, fins ara, una doble
càrrega per als nostres ciutadans, i ve a normalitzar un
element molt valuós del model de «ciutat educadora»,

pel qual aquest Ajuntament optà ja fa temps, en vehicu¬
lar la relació entre la Ciutat i la persona.

El Sr. Fernández valora positivament la concentració
dels diferents centres, serveis i organismes educatius
de la Ciutat, tot esperant que comportarà unes verita¬
bles millores de gestió i significarà un pas, primer, cap a
la concentració d'esforços i recursos de les diferents
Administracions i, després, cap al reconeixement de la
tradició històrica de la Ciutat com a autoritat educativa, i
cap a la col·laboració interinstitucional per a una més
eficaç prestació d'un servei públic tan important com és
l'ensenyament.
Creu que el nou ens facilitarà una única política

pedagògica, simplificarà l'obtenció de recursos provi-
nents de la Generalitat i permetrà l'arribada de finança¬
ment autonòmic per a les escoles d'adults, l'Escola
Massana i el Conservatori; i que la integració en una
única xarxa de les escoles i serveis municipals resultarà
positiva.

Es congratula de l'acceptació de la participació de
tots els Grups en el Consell d'Administració de l'Institut
(la qual, en la seva opinió, serà enriquidora), i també del
tarannà amb què s'ha enfocat la qüestió del personal
del nou ens.

Confia que el nou Institut serà un primer pas vers la
constitució del Consorci educatiu en comptes de con¬
vertir-se en un element de confrontació institucional; i
que la informació pública servirà per a donar una
resposta satisfactòria a les objeccions i dubtes que
pugui formular el personal, condicions ambdues aques¬
tes que permetran reiterar, en el moment de l'aprovació
definitiva, el vot afirmatiu que emeten avui els membres
del seu Grup.

El Sr. Mas manifesta que en les reunions bilaterals
mantingudes pels representants del seu Grup han que¬
dat aclarits diversos aspectes de l'expedient i, per tant,
ara només desitja puntualitzar: a) que la constitució de
l'Institut, al marge d'altres consideracions, ha de tenir la
virtut de fer avançar en la racionalització interna sense
debilitar l'estructura de l'Ajuntament; b) que, per pre¬
servar la confiança interinstitucional, la presència de
representants de la Generalitat en el Consell d'Adminis¬
tració requeria l'acceptació prèvia del Departament
d'Ensenyament; i c) que té algunes reticències jurídi¬
ques sobre els resultats de les negociacions amb el
personal, fetes a última hora i sense unes idees predefi-
nides, però espera que seran aclarides en la fase
d'informació pública, fet al qual condiciona el vot del
seu Grup en el moment de l'aprovació definitiva.
La Sra. Vintró assenyala que avui s'arriba a la primera

etapa d'un llarg camí iniciat fa més de sis anys quan, en
una reunió a la qual assistien el Sr. Martínez Fraile i la
Sra. Blasi, se suggerí la idea de crear l'Institut Municipal
d'Educació com a primer pas per al restabliment del
Patronat Escolar de Barcelona; que el valor instrumental
de la unanimitat de tots els Grups li permet ésser
optimista pel que fa a la consecució d'aquests objec¬
tius; que la creació de l'Institut, que agruparà tots els
serveis i Patronats avui existents (excepte un que re¬
quereix una fórmula jurídica pròpia en ésser fruit d'un
llegat) té un objectiu polític i pedagògic molt clar:
l'acord de col·laboració, en forma de patronat o consor¬
ci, amb la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir
l'existència d'una xarxa pública única sufragada per
l'Administració educativa, a la qual pertoca fer-ho sense
que això impliqui la renúncia d'aquest Ajuntament a la
gestió per la via de la delegació, aspecte en el qual el
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Grup municipal de Convergència i Unió ha d'actuar
veritablement com a tal i no com a portaveu de la
Generalitat a l'Ajuntament.
Pensa que si la qüestió es planteja des de la pers¬

pectiva de tradició d'elaboració comuna tècnica i pe¬
dagògica, i de la voluntat de la qualitat del sistema
educatiu de la Ciutat i amb un calendari d'aplicació, la
creació del Patronat o Consorci, malgrat els costos que
la implicació tindrà per al Departament d'Ensenyament,
no ha d'ésser més complexa que ho fou, en el seu dia,
la del Consorci hospitalari.
Indica que, després d'estudiar l'expedient en el perío¬

de comprès entre la reunió de la Comissió de Govern
que examinà el dictamen i aquesta sessió, segons el
seu parer avui no era imprescindible la creació d'una
funció pública pròpia, sense perjudici que pugui ser-ho
més endavant com a conseqüència del desenvolupa¬
ment legal o reglamentari de la funció pública o de la
creació del Consorci: per tant, en vista de les tensions
que tal mesura creava entre el personal, el seu Grup
plantejà de suprimir tal clàusula i també que es respec¬
tés la Plataforma sindical prioritària en la configuració
dels òrgans d'administració de l'Institut.
Confia, en conclusió, que el pas d'avui permetrà

l'objectiu fixat ja fa anys; i que del sentit de responsabili¬
tat demostrat per tots els Grups en votar unànimement
el dictamen, en sortirà, també, un criteri comú per
aconseguir una xarxa educativa única a la Ciutat.

La Sra. Mata agraeix el suport de tots els Grups a la
proposta, que ve no amb sis, sinó amb seixanta anys de
retard, ja que el Patronat Escolar Municipal fou creat el
1922, suprimit el 1923, recreat el 1931 i desfet novament
el 1939; i significa que la Memòria, elaborada íntegrament
en el si de l'Administració municipal, arriba en el moment
adequat (el de l'aplicació de la Llei orgànica del Dret a
l'educació i de la Llei orgànica d'Ordenació del sistema
educatiu) i enfoca la qüestió del personal després d'una
consulta singularitzada, centre per centre, per no introduir
factors de discòrdia en el sistema educatiu municipal,
però, tot i això, s'ha demanat al Departament de Governa¬
ció un dictamen sobre la legalitat de la forma com es
tracta la qüestió del personal.

El Sr. Alcalde comenta que avui, al cap de cinquanta
anys, es reprèn el camí del Patronat Escolar Municipal,
decisió que, evidentment, té unes conseqüències
econòmiques perquè el pressupost del sector assoleix
els 10.000 milions de pessetes, dels quals s'obtenen
3.000 de l'Administració educativa, però la resta són
també despeses municipals de suplència que han d'és¬
ser subvingudes per l'Administració competent. Desta¬
ca que encara més transcendental és el vessant polític
de la proposta d'avui, la qual té les seves arrels en el
Pressupost de cultura de 1906 aprovat sota l'impuls de
l'Alcalde accidental Sr. Bastardas (que aprofità l'ocasió
per fer una injecció de catalanisme polític a través de
l'Ajuntament), iniciativa que fou anul·lada però que
ressorgí més endavant, ja que Barcelona com a ciutat i
el seu Ajuntament com a institució han tractat de
desenvolupar una funció que políticament no era adme¬
sa en uns àmbits més amplis i que avui s'ha de conciliar
amb els preceptes de l'Estatut.
Agraeix, doncs, en nom de la majoria el suport que

han ofert els Srs. Vidal-Quadras, Cullell i Mas; i espera
que les converses que ha mantingut a Madrid amb els
Srs. Zabalza i Macià Alavedra i els contactes personals
que ha tingut de manera fortuïta amb les més altes
magistratures de la Generalitat encetaran una nova via

en la governació d'una de les àrees més decisives de la
Ciutat: l'educació, en la qual l'Administració educativa
nacional ha de marcar els estàndards i la Ciutat ha
d'ésser-ne el laboratori, el lloc d'assaig: per tant, l'acord
d'avui s'inscriu en una trajectòria que prefiguraren Artur
Martorell, Manuel Ainaud i altres noms il·lustres en el
camp pedagògic.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.

AREA DE CULTURA

Unitat de Serveis Generals de Cultura

Atorgar la Medalla al Mèrit científic, en la categoria
d'Or, 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'institu¬
cions culturals a Barcelona.
Atorgar la Medalla al Mèrit artístic, en la categoria

d'Or, 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 internacional.
Atorgar la Medalla al Mèrit artístic, en la categoria

d'Or, 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 al Mèrit artístic, en la categoria

d'Or, 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 la democratització de la cultura.

El Regidor de Cultura, Sr. Bohigas, defensa l'atorga¬
ment de les medalles a Josep M. Castellet i Joan
Brossa dient que les aportacions culturals de Josep M.
Castellet han estat fonamentalment, el descobriment de
la literatura universal contemporània, especialment la
mediterrània, i la participació crítica en la després ano¬
menada Escola de Barcelona (el gran germen d'escrip¬
tors catalans en llengua castellana entre els quals cal
esmentar Carles Barrai i Jaime Gil de Biedma); que ha
estat també un personatge clau de la nova aventura de
la literatura en llengua catalana i d'un nou concepte de
la cultura catalana en un període difícil (a finals dels
anys cinquanta i començament dels seixanta), en què
s'acredità com una persona polivalent entorn la literatu¬
ra, amb produccions com a crític (els llibres sobre Pla i
Espriu), amb reflexions sobre el problema de la cultura
universal i europea i amb el recull de les dues antologies
de poesia castellana i catalana, en la darrera de les
quals es planteja la gran batalla del nou realisme enfront
de l'idealisme i del simbolisme d'èpoques anteriors; i
que tot això es traduí després en la seva tasca editorial
en català amb una voluntat de democratització de la
cultura catalana.
Continua dient que Joan Brossa era el gran absent

de l'antologia de poesia catalana de Josep M. Castellet
i Joan Molas, que acaba d'esmentar, possiblement per
dues raons: perquè no se'l podia incloure dins la
reivindicació d'una línia realista en la poesia catalana,
sinó que provenia més aviat dels corrents super-
realistes, i perquè ha estat durant molt temps un poeta
més considerat pels pintors -la relació amb els quals
arranca del Dau al Set- que no pas pels escriptors, i
sempre ha estat més a prop del món plàstic que no pas
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del literari i, així, la seva poesia s'ha decantat cada
vegada més pels aspectes visuals; que tanmateix més
endavant Josep M. Castellet es convertí en editor de les
obres completes de Brossa; i que entre ambdós perso¬
natges hi ha un paral·lelisme: la voluntat d'innovació en
el camp de la crítica i de la creació literària.

El Regidor de Difusió Cultural, Sr. Vicens, justifica
l'atorgament de les medalles a Joan Ainaud i José M.
Valverde explicant que en Joan Ainaud, llicenciat en
història el 1945 i doctorat a Madrid deu anys més tard,
hi destaquen tres facetes:

A) Com a investigador: ha quedat plasmada en una
llarga llista de més de tres-centes publicacions que
enceta el Catàleg monumental de la ciutat de Barcelona
(en col·laboració amb Josep Gudiol i Pau Verrié) i
tanquen la Història de la pintura catalana (en tres
volums) i el Corpus vitrorum (que dirigí i, en part,
redactà), extrems entre els quals no pot deixar de citar
la dedicació d'Ainaud a l'estudi de la figura i obra de
Jaume Huguet; aquesta llarga tasca d'investigació es
desenvolupà primer (1938) en els Estudis Universitaris
Catalans, després (1942) a l'Institut Ametller d'Art His¬
pànic, i a partir de 1958 a l'Institut d'Estudis Catalans, el
qual presidí entre 1978 i 1982.

B) Com a docent: en són exponent nombrosos cur¬
sos monogràfics a la Universitat de Barcelona, infinitat
de lliçons en museus i altres institucions, el seu paper
com a promotor del Departament d'Art de la Universitat
Autònoma, el càrrec de vice-president dels Congressos
internacionals d'Història de l'Art de Granada (1973) i
Barcelona (1984).
C) Com a organitzador de museus i exposicions:

començà el 1935 amb l'organització del petit museu de
Tossa i a partir de 1940 el seu paper en els museus de
Barcelona ha estat essencial: disseny, el 1943, del
Museu d'Art Modern, del qual esdevingué conservador,
direcció dels Museus d'Art de Barcelona entre 1948 i
1985; Secretaria de la Junta de Museus de Barcelona
entre 1951 i 1991 (any en què fou substituïda, en virtut
de la Llei de Museus per la Junta de Museus de
Catalunya, de la qual ocupa la Vice-presidència) dis¬
seny del Museu Piscasso el 1960; remodelació el 1973
del Museu d'Art de Catalunya (la qual ha permès
admirar les pintures murals romàniques a les distàncies
originàries); Comissariat de la gran exposició del Con¬
sell d'Europa sobre l'art romànic i col·laboració en la
darrera exposició que ha tingut lloc recentment en el
Museu d'Art Modern.
Subratlla després que José M. Valverde, llicenciat en

lletres per la Universitat de Madrid, establí contactes
amb poetes de l'ala liberal del règim (Rosales, Lain
Entralgo i Aranguren) que pertanyien a la generació
anterior i publicà el 1945, als dinou anys, el seu primer
llibre de poesia (Hombre de Dios), que es caracteritza
per una pregona inspiració mística i existencial, la qual
després evolucionà cap a una altra, també religiosa,
però encarnada en el món de les realitats i de la
quotidianitat, (Versos del Domingo, Voces y acompaña¬
miento para San Mateo i Ser de Palabra); que dintre de
la seva obra poètica cal incloure-hi també les traduc¬
cions de Rilke, Shakespeare, Goethe i especialment la
de l'Ulisses de J. Joyce, on fa una extraordinària crea¬
ció de llenguatge; que com a professor i crític ha
ocupat la càtedra d'Estètica de la Universitat de Barce¬
lona i ha publicat nombrosos assaigs sobre la seva
especialitat (Humboldt y la Filosofía del Lenguaje, Carta
a un cura escéptico en materia de arte moderno, Vida y

Muerte de las Ideas) i ha redactat, amb col·laboració
amb Martí de Riquer, la Historia de la literatura universal;
que un aspecte essencial de la personalitat de José M.
Valverde és el seu coratge en la defensa dels valors
democràtics, el qual el portà a dimitir de la seva càtedra
d'Estètica en solidaritat amb els professors Tierno Gal-
vàn, J. L. Aranguren, García Calvo i M. Sacristán,
expulsats el 1965 de la docència universitària per la
seva implicació en la lluita per la democràcia, i a
exiliar-se al Canadà, d'on tornà el 1977, any a partir del
qual s'ha dedicat a defensar tots els pobles que lluiten
per decidir el seu destí contra ingerències estrangeres.

El Sr. Samaranch expressa el suport del Grup de
Convergència i Unió a l'atorgament de les quatre distin¬
cions.

El Sr. Vidal-Quadras manifesta també el suport del
Grup Popular a les quatre medalles tot significant:

Pel que fa a Josep M. Castellet, que és una de les
figures cabdals del panorama cultural català; que en la
seva infantesa ja hi ha elements premonitoris de les
seves aportacions posteriors com a introductor, en
l'Espanya tancada dels anys cinquanta, d'elements
literaris europeus; que la seva amistat amb M. Sacristán
tingué una gran influència en el seu posicionament
posterior; que per haver publicat el 1949 un comentari
sobre el llibre El segon sexe, de Simone de Beauvoir, en
què es propugnava la participació de la dona en la vida
política, li fou prohibit publicar en la revista universitària
«Estilo» però, sortosament pogué continuar fent-ho en
altres com «Crítica Literaria», on aparegué una sèrie de
treballs seus després aplegats en «Notas sobre la
literatura española contemporánea»; que el bagatge
cultural assolit amb les lectures durant la convalescèn¬
cia d'una tuberculosi li va permetre sobresortir entre els
altres crítics de l'època, i l'estada a França, gràcies a
una beca, l'acostà a dos textos Qu'est que c'est la
Literature de Jean-Paul Sartre i L'Age du Roman de
Claude Montmagri, que provocaren el seu rebuig a la
literatura burgesa i la defensa dels valors de la literatura
socialment compromesa (que el Regidor de Cultura ha
qualificat púdicament de realista i de la qual, amb els
anys, s'ha distanciat, encara que sense abjurar-ne) en
l'antologia Veinte años de Poesía española, orientació a
la qual arrossegà els seus amics C. Barrai i J. Gil de
Biedma i altres joves poetes amb resultats tan desastro¬
sos com el vers de J. Àlvarez que llegeix; que tanmateix
el 1970 Castellet canvià de rumb, passant del marxisme
a l'estructuralisme en el pròleg de «Nueve novísimos».
Diu, en conclusió, que Castellet, animador de la «gau¬
che divine», imprescindible en reunions elegantíssimes
subversives, director literari d'Edicions 62, és el respon¬
sable del redreçament de la crítica literària i, en gran
part, de la literatura espanyola de la postguerra.
De Joan Ainaud i de Lasarte, subratlla que molt

abans de la transició democràtica contribuí a la defen¬
sa, promoció i difusió del patrimoni històrico-artístic dins
un dilatat període de la nostra història marcat per la
manca de criteris i la insuficiència de recursos fins al

punt que la preservació dels valors culturals depenia
més del voluntarisme individual que no pas de l'acció
de les institucions públiques; i que les obres d'Ainaud,
la seva actuació en els organismes culturals, i la seva
tasca com a Secretari de la Junta de Museus són
testimonis de la continuïtat en la seva feina, feta amb
rigor i exigència.

De José M. Valverde comenta que és un exemple
d'humanisme global i de coherència doctrinal i una



488 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NLJM. 20 20-VI1-1993

mostra extraordinària de com es pot mantenir l'ortodò¬
xia sense sortir de l'heterodòxia. Recorda com a anèc¬
dota il·lustrativa del seu tarannà i estil el seu rebuig, en
la meitat dels anys seixanta (quan la Universitat estava
en plena efervescència revolucionària), a llegir des de la
balconada del primer pis de la Universitat un manifest
per por d'assemblar-se a Mussolini; i pensa que el fet
d'haver donat suport a règims totalitaris com el castrista
i el sandinista i d'haver-se mantingut catòlic, alhora que
s'oposava a l'Església visible, palesen que, fins i tot en
el error, es pot ésser fidel a unes conviccions amb
dignitat i solidesa moral.
Referint-se a Joan Brossa assenyala que una de les

funcions dels clàssics és oferir la possibilitat de viure en
rebel·lió contra el seu mestratge sagrat, i Joan Brossa,
avantguardista, iconoclasta i subversiu, cultivador infati¬
gable de línies gràfiques i pictòriques, fundador de Dau
al Set , col·laborador de Dalí i Miró, que sempre s'ha
mogut en el terreny del vers i l'escena i ha menyspreat
la novel·la, és una referència indefugible en l'àmbit de la
provocació i la iconoclàstia. Espera, en conseqüència,
que Joan Brossa sàpiga perdonar l'atorgament d'una
medalla que també el consagra a ell com un clàssic.

El Sr. Alcalde posa en relleu l'alt nivell cultural de les
intervencions precedents i lamenta l'absència de Maria
Aurèlia Capmany, que hauria sabut contestar aguda¬
ment les ironies del Sr. Vidal-Quadras.
S'aproven per unanimitat els quatre dictàmens prece¬

dents.
Tot seguit el Sr. Alcalde fa avinent que en la reunió

del Consell Municipal Permanent quedaren convertits
en precs els escrits següents presentats en forma de
moció:
Dels Srs. Mas, Amat i Samaranch:
Instar el govern municipal que mantingui el 2 % de

deducció per als rebuts domiciliats de l'impost sobre
béns immobles per a l'exercici de 1993, aplicant la
deducció esmentada a les quotes trimestrals que que¬
den per abonar.
InstareI govern muncipal que, de cara a les properes

anualitats, el càrrec dels rebuts domiciliats de l'impost
sobre els vehicles de tracció mecànica s'efectuï el
darrer dia del període de pagament i no el primer com
s'ha fet enguany.

El Sr. Alcalde indica que la Comissió de Govern ja
havia decidit aplicar l'esmentada deducció en la quota
de l'Impost sobre Béns Immobles, la qual es practicarà
en un sol trimestre per raons comptables.

Dels Srs. Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández i Àlvarez:
Que l'Ajuntament de Barcelona s'adhereixi a les con¬

clusions del IV Congrès Ibèric d'Associacions de Teles¬
pectadors; i que, conseqüentment, es dirigeixi al Parla¬
ment de Catalunya i a la Secretaria General de la
Presidència, de la qual depèn la Corporació Catalana
de Radiotelevisió, i als responsables de programació de
Televisió Espanyola a Catalunya, per tal que s'iniciin els
tràmits oportuns encaminats a introduir i posar en
pràctica les mesures aprovades en el si de l'esmentat
Congrés.

El Sr. Alcalde accepta el prec anterior.

A continuació, el Sr. Alcalde fa referència a les dues
mocions que quedaren sobre la taula de la darrera
sessió relatives a les negociacions amb els represen¬
tants sindicals sobre l'augment retributiu dels treballa¬
dors municipals en el present exercici, i significa que no
és el moment encara de prendre cap decisió perquè les
negociacions no han acabat, però l'equip de govern
reitera el compromís de mantenir-ne informats els Grups
de l'oposició.

El Sr. Fernández objecta que el seu Grup acceptà la
darrera sessió que la seva moció quedés sobre la taula,
amb la doble condició que se li facilités un informe
jurídic -el qual encara no se li ha lliurat- i que la moció
es debatés en aquesta sessió, si encara no s'havia
assolit un acord amb el personal; lamenta, doncs, la
decisió de l'Alcaldia, que incompleix el compromís
assumit la darrera sessió. Afegeix que el darrer mes no
hi ha hagut capacitat de diàleg per trobar fórmules alter¬
natives.

El Sr. Mas significa que en la penúltima reunió del
Consell Municipal Permanent, els dos Grups de l'oposi¬
ció acceptaren deixar sobre la taula les respectives
mocions sobre l'augment retributiu del personal munici¬
pal, atès el compromís de l'equip de govern d'informar
sobre l'estat de les negociacions i de negociar seriosa¬
ment durant el mes següent, però en la darrera reunió de
l'esmentat Consell no s'informà de la marxa de tals
negociacions i es constatà que no hi havia hagut unes
converses serioses sobre el compliment d'uns pactes
laborals, la durada del qual es fixà en dos anys perquè
interessava a l'equip de govern. Troba inconsistent l'in¬
forme jurídic, molt breu, en què l'equip de govern fona¬
menta la seva posició; i insisteix en la necessitat de
negociar seriosament la qüestió amb la representació del
personal, perquè l'acord d'aprovació dels pactes com¬
promet tot el Consistori i implica un problema de confian¬
ça entre les parts signants, la pèrdua de la qual posa en
perill les relacions laborals en el si de l'Ajuntament.

El Sr. Lucchetti comenta que es tracta d'una qüestió
que altres Administracions de Catalunya estan resolent
d'una manera satisfactòria; i està convençut que aquest
Ajuntament també acabarà aconseguint-ho, la qual
cosa, per al seu Grup, implica assolir un acord amb els
representants del personal (que plantegen una reivindi¬
cació en la qual tenen raó), altrament es trencaria el
principi de negociació col·lectiva en l'Administració pú¬
blica i això podria tenir greus conseqüències en el clima
laboral. Confia, doncs, que en la propera sessió es
pugui presentar un acord final satisfactori.

El Sr. Clos contesta les anteriors intervencions dient
que hi ha un procés de negociació en curs, si bé no
se'n pot forçar el resultat en una data detarminada quan
hi ha uns imperatius legals ben clars que fixen determi¬
nades condicions; ara bé, en qualsevol cas es tractarà
de buscar una solució que mantingui unes bones rela¬
cions laborals i respecti alhora els preceptes legals
vigents, i espera assolir-la les properes setmanes.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les quinze hores i vint mi¬
nuts.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 4 de juny de
1993, i aprovada el dia 2 de juliol de 1993

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia quatre
de juny de mil nou-cents noranta-tres, es reuneix la
Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la
presidència 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 Fer-
reiro i Suàrez, Joan Torres i Carol, Antoni Santiburcio i
Moreno, Enric Truñó i Lagares, Albert Batlle i Bastar¬
das, Guerau Ruiz i Pena, Xavier Valls i Serra, Oriol
Bohigas i Guardiola, i Antoni Lucchetti i Farré, assis¬
tits pel Secretari accidental, Josep Lluís Tobella i
Roca, 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 Carríó, i Francesc Vicens i Gi¬
ralt.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

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

celebrada el 14 de maig de 1993, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
Abans d'entrar a l'examen de l'ordre del dia, la

Presidència, interpretant el sentir de tots els membres
de la Comissió, formula vots per una total i ràpida
recuperació de l'll im. Sr. Secretari General, sotmès
aquesta setmana a una delicada intervenció quirúr¬
gica.
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.
Vistes les propostes d'acord presentades per a la

propera sessió plenària, les quals són explicades pels
respectius Regidors que les signen, dedicant especial
atenció a les relatives a la construcció d'aparcaments
subterranis (en relació a les quals el Regidor de la Via
Pública informa sobre l'execució del Programa d'apar¬
caments 1992-1995 i els Presidents dels Districtes de
Ciutat Vella i Sant Andreu assenyalen la necessitat de
tirar endavant determinats aparcaments en les seves
demarcacions), la Comissió de Govern dóna la seva
conformitat a la inclusió de totes les propostes a l'ordre
del dia i la Presidència anuncia que, al final de la sessió,
els respectius ponents informaran àmpliament sobre el
darrer exercici de les Empreses i Institucions municipals
i els Pressupostos Generals per a 1993.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda:

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Gerència de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment les Modificacions del Projecte
d'urbanització del carrer de Tarragona; sotmetre l'expe¬
dient a informació pública durant el termini de quinze
dies; i en el cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, mitjançant l'oportuna certificació prèvia,
acreditativa del resultat de la informació pública.

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, de la Via Augusta, núms. 251-253 i
carrer d'Alt de Gironella, núm. 71, per un import de
19.496.300 pessetes, formulat per Comunitat de propie¬
taris de la Via Augusta, 251-253, amb subjecció a les
condicions que figuren a l'expedient; sotmetre l'expe¬
dient a informació pública durant el termini de quinze
dies; i en el cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord a aprovació definitiva,
mitjançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i requerir l'interessat
perquè, en el termini de deu dies a comptar des de la
data en què rebi la notificació del present acord, ingres¬
si la quantitat de 2.542.995 pessetes en concepte de
garantia per respondre de la bona execució de les
obres.

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del carrer del Romaninar, núms. 15-17, i
del carrer del Molí de Vallvidrera, per un import de
20.192.407 pessetes (inclòs l'impost del valor afegit),
formulat per Carles Muñoz i Sáez, Juan Olivieri i Mayda-
na, Josep Closas i Compte, i Joan i Josep Puigbó i
Puigferrat, 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 els interessats
perquè, en el termini de deu dies a comptar des de la
data en què rebin la notificació del present acord,
ingressin la quantitat de 2.423.089 pessetes, en con¬
cepte de garantia per a respondre de la bona execució
de les obres.
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Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del carrer del Mont d'Orsà, carrer del
Romaninar i de consolidació de terraplè, per un import
de 28.958.645 pessetes (inclòs l'impost del valor afe¬
git), formulat per Comunitat de Propietaris del carrer
Mont d'Orsà, núms. 37-43, amb subjecció a les condi¬
cions 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·lega¬
cions desfavorables o informes que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, mitjançant l'oportuna certificació prèvia
acreditativa del resultat de la informació pública, i reque-
rir 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 3.475.037 pesse¬
tes, en concepte de garantia per a respondre de la
bona execució de les obres.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del Pla parcial de Diagonal Mar, per un
import de 2.111.396.325 pessetes (inclòs l'impost del
valor afegit), formulat per Diagonal Mar, SA, amb sub¬
jecció a les condicions que figuren a l'expedient; sotme¬
tre l'expedient a informació pública durant ei termini de
quinze dies; requerir l'interessat perquè, en el termini de
deu dies a comptar des de la data en què rebi la
notificació del present acord, ingressi la quantitat de
253.367.559 pessetes en concepte de garantia per a
respondre de la bona execució de les obres.

El Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Armet, posa en relleu la
transcendència urbanística i econòmica d'aquest pro¬
jecte.

ÀREA D'URBANISME

Unitat de Tramitació i Documentació Urbanística

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment l'Estudi de detall dels solars
núms. 5 i 7 del carrer de Montjuïc del Carme i núms. 17
i 19 del carrer del Pintor Fortuny, promogut per Procive-
sa; exposar-lo al públic per un termini de quinze dies; i,
en el cas que en aquest termini no s'hi formulin al·lega¬
cions desfavorables o informes que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, mitjançant l'oportuna certificació acredi¬
tativa del resultat de la informació pública, i trametre un
exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e), en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'equipa¬

ment F Hotel d'Entitats Culturals, al conjunt de la Casa
de Caritat al barri del Raval, recollint parcialment l'al·le¬
gació presentada pel Sr. Miquel Vilar i Devis, en repre¬
sentació del Museu d'Art Contemporani, en el sentit
expressat en l'informe del Servei del Projecte de Ciutat
Vella, de 25 de febrer de 1992; 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.

El Sr. Casas i el Sr. Lucchetti, en la seva qualitat
respectiva de President del Districte i Regidor de Plane¬
jament, Gestió Urbanística i Control de l'Edificació,
informen sobre la ubicació, contingut i utilització d'a¬
quest nou equipament.

Districte de Sants-Montjuïc

AprovaréI Text refós de l'Estudi de detall de compen¬
sació de volums de les finques amb front a la Gran Via
de les Corts Catalanes, al carrer de Parcerisses i al
passatge de Marsal, on s'incorpora l'ajust del gàlib
corresponent al volum A.2 de l'edificació prevista se¬
gons la petició formulada per Torre Puerta Barcelona,
SA, en el tràmit d'exposició al públic.
Aprovar inicialment el Pla especial d'equipaments

Serra i Bales en l'illa compresa pels carrers de Begur,
Sugranyes, Bacardí i Canalejas, promogut pel Club
Esportiu Mediterrani; sotmetre l'esmentat Pla a informa¬
ció pública pel termini d'un mes; i en el cas que no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que fa¬
cin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació provisional i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la
seva aprovació definitiva.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

AprovaréI Text refós del Pla especial d'establiments de
concurrència pública del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
d'iniciativa municipal; desestimar l'al·legació presentada
per L. R. de Ciruela, SA, en el tràmit d'exposició al públic,
per les raons que figuren a l'informe de l'Àrea d'Urbanis¬
me del 3 de maig de 1993; i trametre aquest Pla especial
a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de
la seva aprovació definitiva.

Districte de Gràcia

Exposar al públic durant el termini de trenta dies, de
conformitat amb l'article 3 del Decret 146/1984, de 10
d'abril en relació al 125 del Reglament de Planejament,
el document «Avanç de planejament de l'eix nus de
Collserola-Lesseps», d'iniciativa municipal, amb el ca¬
ràcter de criteris, objectius i solucions generals de
planejament, a fi i efecte que, dins el termini esmentat,
els interessats formulin els suggeriments i, si escau, les
alternatives que considerin pertinents.
Aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla espe¬

cial de regulació dels establiments de concurrència
pública del Districte de Gràcia, atès allò que es determi¬
na a l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
de 25 d'octubre de 1989; sotmetre l'esmentat Pla a
informació pública pel termini d'un mes; i, en el cas que
no s'hi formulin al·legacions o informes desfavorables
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació provisional i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per
al tràmit de la seva aprovació definitiva.
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Aprovar inicialment el Pla especial per a la determina¬
ció del tipus d'equipament i condicions d'ordenació en
la finca del passeig de la Vall d'Hebron, núms. 72-74 i
de l'avinguda de l'Hospital Militar, núms. 231-237, pro¬
mogut per «Estación Mitre, SA»; sotmetre l'esmentat Pla
a informació pública pel termini d'un mes; i un cop
transcorregut aquest termini, resoldre sobre la seva

aprovació provisional.
Aprovar" inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de la

finca núms. 16-20 de la Rambla del Prat -«Cinema
Bosque»- amb la prescripció que s'haurà d'intervenir en
la façana de l'avinguda del Príncep d'Astúries per tal de
sanejar-la i donar-li un tractament adequat; exposar-lo al
públic per un termini de quinze dies; i en el cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables
o informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mitjan¬
çant l'oportuna certificació acreditativa del resultat de la
informació pública, i trametre un exemplar d'aquest Estu¬
di 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 juliol.

El Sr. Armet comenta que aquest Estudi de detall
conserva les caràtules de Gargallo existents a la façana
del cinema; i el Sr. Valls apressa la tramitació de l'expe¬
dient.

Aprovar inicialment la Modificació d'Estudi de detall de
la finca ubicada en els núms. 16 i 18 del carrer de Sant
Eudald i en els núms. 15 i 17 del carrer de Sant Camil,
promogut pel senyor Josep Lluís Carmona; exposar-lo al
públic per un termini de quinze dies; i en el cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables
o informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mitjan¬
çant l'oportuna certificació acreditativa del resultat de la
informació pública, i trametre un exemplar d'aquest Estu¬
di 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 juliol.

Districte de Nou Barris

Aprovar inicialment la proposta de «Modificacions
puntuals del Pla General Metropolità d'ordenació urba¬
na, P.G.M. 76, i dels Plans especials Baró de Viver,
Sector Sud de Trinitat Vella, Roquetes i la Teixonera,
sobre terrenys de propietat pública, a les vores de la
ronda de Dalt, entre el Nus de Trinitat i el de Collserola,
primera fase, maig 1993», elaborada per Impusa, en
desenvolupament de la «Proposta de reordenació urba¬
nística de les vores dels nous Cinturons», exposada al
públic per acord de la Comissió de Govern de 14 de
desembre de 1990; sotmetre l'esmentat Pla a informa¬
ció pública pel termini d'un mes; i, en el cas que no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que fa¬
cin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació provisional i trametre l'expedient a
l'Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Armet remarca que aquesta modificació fa
l'ordenació dels usos de les vores dels cinturons i
significa l'obertura d'un mercat de drets de superfície,
d'un interès social indiscutible. El Sr. Lucchetti explica

que amb la proposta es crea la nova zonificació urba¬
nística 23 (fins ara vacant) «zona d'edificació per a la
conformació de la nova gran vialitat» amb una subzona
en què es podrà bastir qualsevol tipus d'habitatge en
règim de promoció pública sempre i quan es mantingui
la titularitat pública del sòl i que després de l'aprovació
provisional es convocarà un concurs públic entre arqui¬
tectes per a la definició de cada peça. El Sr. Valls
concreta els aspectes edificatoris i promocionals de
l'operació; i el Sr. Clos exposa els arguments i mecanis¬
mes que obvien eventuals pretensions de reversió per
part dels anteriors propietaris dels terrenys.

Districte de Sant Martí

Donar conformitat al Text refós de la Modificació del Pla
General Metropolità del Sector Diagonal-Mar, d'iniciativa
municipal, en compliment de la resolució de l'Honorable
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 2
d'agost de 1991, d'aprovació definitiva; i trametre l'expe¬
dient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes
de la seva conformitat i publicació.
Exposar al públic pel termini de trenta dies (de

conformitat amb l'article 75 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, i l'article 3 del Decret 146/1984,
de 10 d'abril, en relació al 125 del Reglament de
Planejament) el document «Criteris per a la modificació
de l'article 107 de les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità al sector Meridiana-Renfe», d'inicia¬
tiva municipal, amb caràcter de criteris, objectius i
solucions generals de planejament, a fi i efecte que,
dins el termini esmentat, els interessats hi formulin els
suggeriments i, en el seu cas, les alternatives que
considerin pertinents.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'ordenació
de l'illa central del sector Renfe-Meridiana, d'iniciativa
municipal; exposar-lo al públic per un termini de quinze
dies; i en el cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, mitjançant l'oportuna certificació acredi¬
tativa del resultat de la informació pública, i trametre un
exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.

Unitat de Gestió del Sòl

Districte de Sants - Montjuïc

EstimareI recurs de reposició interposat per Meridian,
SA, contra l'acord d'aprovació definitiva de les bases i
estatuts de la Junta de Compensació de la Unitat
d'actuació del Pla especial de la Zona Franca, adoptat
per la Comissió de Govern, i ratificat pel Consell Plenari,
en sessions celebrades els dies 10 d'agost i 23 de
setembre de 1992, respectivament, anul·lant el nou
redactat de la base I aprovat definitivament deixant
vigent el que es va aprovar inicialment.
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Districte d'Horta-Guinardó

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el Projecte de
modificació de noves alineacions i rasants del sector
limitat pel carrer del Tajo i el passeig de Fabra i Puig fins
el passeig de Maragall, aprovat el 29 de setembre de
1954 per l'Ajuntament Ple) la parcel·la, de forma trapé¬
zoïdal, de 94,50 m2 de superfície, situada al carrer del
Torrent de Can Mariné, núms. 21-25, que confronta: al
nord, amb finca propietat del Sr. Josep Molins i Morros;
al sud, amb el Torrent de Can Mariné; a l'est amb finca
del Sr. Josep Molins i Morros; i a l'oest, amb el carrer
del Torrent de Can Mariné; tot això als efectes que

procedeixin i, en especial, el de poder inscriure-la en el
Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona, com a
domini del Municipi: adjudicar l'esmentada parcel·la al
Sr. Josep Molins i Morros pel preu de 34.853.962
pessetes, completament lliure de despeses per a l'Ajun¬
tament, incloses les de prèvia inscripció a favor seu i
amb les condicions que s'assenyalen al document
annex núm. 1 i que es tenen per reproduïdes; i requerir
l'adjudicatari perquè, en el termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà al de la notificació, ingressi
l'esmentada quantitat a la Tresoreria municipal, partida
602.00, del capítol 6 d'ingressos del Pressupost Gene¬
ral de 1992 (prorrogat).

Districte de Nou Barris

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i «Proyecto de
nuevas alineaciones de la zona de influencia del nuevo
acceso a Barcelona de la Carretera de Ribas, por la
Gran Via Meridiana y ensanchamiento y urbanización
de dicha carretera entre los Kilómetros 6,000 y 8,169,
entre el límite del término municipal y la calle Escocia»,
aprovat per la Comissió Municipal Permanent el 30 de
setembre de 1947 i per l'Ajuntament Ple el 29 de
novembre de 1947) la parcel·la de forma triangular de
18,00 m2, situada al carrer de Manuel Sancho, núms.
14-16, que confronta: pel nord-oest, amb el carrer de
Manuel Sancho; per l'est, amb l'avinguda de Rio de
Janeiro; i pel sud, amb finca propietat de l'adjudicatari;
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 Municipi. Adjudicar
l'esmentada parcel·la al Sr. Antonio Pallejà i Puig pel
preu de 6.750.000 pessetes, completament lliure de
despeses per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia
inscripció a favor seu, i amb les condicions que s'asse¬
nyalen al document annex núm. 1 i que es tenen per
reproduïdes; i requerir l'adjudicatari perquè, en el termini
de quinze dies a comptar des de l'endemà al de la
notificació, ingressi l'esmentada quantitat a la Tresoreria
municipal, partida 602.00, del capítol 6 d'ingressos del
Pressupost General de 1992 (prorrogat).

Districte de Sant Andreu

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el Estudio de
alineaciones y rasantes para el emplazamiento de la
nueva cárcel de mujeres en el barrio de la Trinidad,
aprovat el 7 de febrer de 1956), la parcel·la, de 2,59 m2,

situada al carrer de Barcino, núms. 29-30, que confron¬
ta pel seu front, est, amb el carrer de Barcino; per la
dreta entrant, nord, amb el mateix carrer de Barcino; per
l'esquerra, sud, també amb el carrer de Barcino; i pel
fons, oest, amb finca propietat de l'adjudicatari; 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 Municipi. Adjudicar l'es¬
mentada parcel·la al Sr. Diego Vegas i Rico del preu de
647.500 pessetes completament lliure de despeses per
a l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscripció a favor
seu i amb les condicions que s'assenyalen al document
annex núm. 1 i que es tenen per reproduïdes; i requerir
l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà de la notificació, ingressi
l'esmentada quantitat en la Tresoreria Municipal, partida
602.00, del capítol 6 d'ingressos del Pressupost general
de 1992 (prorrogat).

Districte de Sant Martí

Declarar parcel·la sobrera, de conformitat amb l'arti¬
cle 12 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el
Pla General Metropolità, el tram de l'antic camí de Can
Isidret comprès entre els carrers de Pere IV i del
Paraguai, que confronta: al nord-oest, amb el carrer del
Paraguai; al sud-est amb el carrer de Pere IV; al nord-est
amb finca propietat de Calbarsa; i al sud-oest, amb
finca propietat de les germanes Quera Mumbrú; tot això
als efectes que procedeixin i, en especial, al de poder
inscriure-la en el Registre de la Propietat; permutar la
porció de terreny de 384,14 m2 part de la parcel·la
sobrera de via pública, classificada de bé patrimonial,
coneguda com a l'antic cami de Can Isidret, entre els
carrers de Pere IV i del Paraguai, propietat d'aquest
Ajuntament i valorada en 24.339.700 pessetes per la
porció de terreny de 221,27 m2, situada al carrer de
Josep Pla, cantonada amb el carrer del Paraguai, pro¬
pietat de les germanes Quera Mumbrú, lliure de càr¬
regues, gravàmens i ocupants, amb equivalent valor,
completament lliure de despeses per a l'Ajuntament,
àdhuc les de prèvia inscripció a favor seu, i amb les
condicions que s'assenyalen en el document annex i
que es tenen per reproduïdes.

Departament d'Expropiacions

Districtes de Sant Martí i d'Horta-Guinardó

Denegar, a l'empara de l'article 207 del Reglament
de Gestió urbanística, la permuta que, com a forma de
pagament del preu just (per l'expropiació de 7.115 m2
de la finca de la ronda del Guinardó, núms. 99-109), va
ser sol·licitada per la Societat General d'Aigües de
Barcelona, SA, entre la finca de propietat municipal
situada als carrers de Maresme, de Pallars, de Vene¬
çuela i de Puigcerdà, de 6.729 m2 de superfície, i
l'esmentada part de la finca ubicada a la ronda del
Guinardó núms. 99-109, propietat de la Societat Gene¬
ral d'Aigües de Barcelona, SA, i que té la qualificació
urbanística de vial (5) pel Pla General Metropolità de 14
de juliol de 1976; ordenar, en aplicació de l'article 73 de
la Llei de Procediment Administratiu, l'acumulació de
l'expedient 878/88, relatiu a l'expropiació de 5.355 m2
de la finca de la ronda del Guinardó, núms. 99-109,
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amb qualificació urbanística d'equipaments comunitaris
i dotacions de nova creació a nivell local (7-b) amb
l'expedient 1.731/73, relatiu a l'expropiació de 7.115 m2
de l'esmentada finca amb qualificació urbanística de
vial (5), ja que entre ambdós expedients s'observa una
connexió substancial per tractar-se de la mateixa finca i
del mateix propietari; continuar l'expedient d'expropia¬
ció resultant de l'acumulació dels dos esmentats expe¬
dients, tenint per intentada sense efecte l'adquisició per
mutu acord de la finca objecte d'expropiació.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Gerència dels Serveis Centrals

Aprovar la normativa sobre Bestretes de Caixa Fixa.

Centre de Selecció i Formació de Personal

Aprovar el Programa Recursos humans 1993, que
comprèn les línies d'actuació en matèria de recursos
humans i els programes de formació, de selecció i
promoció de personal i de racionalització de plantilles.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de deu places, més les vacants que es
produeixin fins a la seva celebració, de Sots-inspector
de la Guàrdia Urbana, d'acord amb la disposició addi¬
cional primera del Pacte de Condicions laborals per al
personal de l'Ajuntament de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de vint-i-tres places, més les vacants que es
produeixin fins a la seva celebració, de Sergent de la
Guàrdia Urbana, d'acord amb la disposició addicional
primera del Pacte de Condicions laborals per al perso¬
nal de l'Ajuntament de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de quaranta-nou places, més les vacants que
es produeixin fins a la seva celebració, de Caporal de la
Guàrdia Urbana, d'acord amb la disposició addicional
primera del Pacte de Condicions laborals per al perso¬
nal de l'Ajuntament de Barcelona.

Negociat d'Administració de Béns Immobles

Prorrogar durant cinc anys, a partir de l'1 de gener de
1995, el contracte de cessió de l'ús a l'Entitat Metropoli¬
tana del Transport de la finca n'úms. 99-115 del carrer
de Lutxana, de superfície construïda 3.651 m2, per a
destinar-la a Escola del Taxi i altres serveis específics
de l'entitat cessionària, subscrit el 2 de maig de 1991;
modificar la forma de pagament del cànon; deixar
sense efecte l'opció de compra prevista; i, en general,
novar les condicions del contracte d'acord amb la
redacció que figura en el document annex, que s'apro¬
va i substitueix l'anterior.
Permutar amb la Mancomunitat de Municipis de l'À¬

rea Metropolitana de Barcelona les finques que li perta¬
nyen situades a la Barceloneta, en els antics terrenys
de la companyia Catalana de Gas, enfront del carrer de
Ginebra, el passeig Marítim i la prolongació del carrer de
Cermeño, d'extensió superficial conjunta 50.410,25 m2,
qualificada en la seva major part com a parc urbà, per

l'immoble de propietat municipal situat en el carrer de
les Tàpies, núm 4, consistent en un edifici de 2.471 m2
construït sobre una parcel·la de 428,60 m2, en zona
d'equipaments comunitaris, a segregar de la major
finca d'extensió superficial 864,67 m2, grafiades en els
dos plànols annexos i de valors equivalents; practicar
les segregacions, agrupacions o altres operacions re¬
gistráis convenients per tal de materialitzar la permuta i
adequar la situació registral de les finques a les destina¬
cions pròpies de llurs qualificacions urbanístiques; su¬
brogar la Mancomunitat de Municipis en els drets i les
obligacions pendents que corresponen a l'Ajuntament
en relació amb el contracte d'obres de reforma de la
finca del carrer de les Tàpies, núm. 4; formalitzar la
permuta en escriptura pública i inscriure-la en el Regis¬
tre de la Propietat, amb les despeses que se'n derivin, a
càrrec de cada part segons la llei.

Secretaria Tècnica d'Hisenda

Aprovar la pròrroga del Conveni entre l'Ajuntament
de Barcelona i la Confederació de Cooperatives de
Catalunya per coordinar les iniciatives econòmiques
locals dins els àmbits d'actuació conjunta en matèria de
col·laboració tributària i de formació; autoritzar-ne la
signatura; i delegar en favor de l'll im. Sr. Joaquim de
Nadal i Caparà, Regidor de Finances la signatura es¬
mentada.

Direcció de Serveis d'Ingressos

Aprovar els preus públics per a l'any 1993 per la
utilització dels serveis de les Instal·lacions municipals
esportives, d'àmbit de ciutat, següents: Centre Munici¬
pal de Pilota, Piscines Municipals Bernat Picornell, Com¬
plex Esportiu Municipal Llars Mundet, Parc Esportiu
Municipal Can Dragó, Camp d'Hoquei Pau Negre, Polis-
portiu Claror, Frontons de Bac de Roda, Pistes Munici¬
pals d'Aeromodelisme, Centre Municipal de Vela, Polis-
portiu Espanya Industrial, Centre Municipal de Tennis
Vall d'Hebron, Polisportiu Municipal Perill, Palau Munici¬
pal Vall d'Hebron, Camp Municipal de Beisbol Pérez de
Rozas, Polisportiu Estació del Nord, Piscina Municipal
de Montjuïc, que consten en els documents adjunts.

El Sr. Lucchetti pregunta si s'han recollit unes puntua-
litzacions sobre els preus aplicables al Parc de Can
Dragó que demanaven els veïns; i el Sr. Ferreiro li ho
confirma.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

Aprovar les bases generals que han de regir el Premi
Joaquim Franch, així com les bases específiques per a
l'any 1993, de conformitat amb els documents adjunts.
Acabat l'ordre del dia, el Sr. Clos informa sobre

l'exercici de 1992 de les Empreses i Institucions munici¬
pals il·lustrant les seves paraules amb la projecció de
transparències, i en comenta: els resultats consolidats,
que reflecteixen un increment de 5.000 milions en
ingressos i despeses; l'esforç inversor produït en el
curs de l'any que es concentra principalment en la
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, Promoció
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de Ciutat Vella, Patronat Municipal de l'Habitatge i
l'Institut Municipal de Serveis Funeraris, i del qual ofereix
un quadre comparatiu amb les inversions fetes al llarg
del període 1989-1992. Presenta també un altre quadre
que integra, amb exclusió de l'Institut Municipal de
Disminuïts, les xifres de facturació de tot el grup aplega¬
des en cinc grans epígrafs: Urbanisme i Habitatge
(3.600 milions de pessetes), Educació (2.500 milions),
Cultura, Organització (3.603 milions) i Serveis Munici¬
pals (16.603 milions) i n'especifica els percentatges que
corresponen a ingressos provinents de l'Ajuntament i
que són, en els quatre primers epígrafs, del 70, 81, 67, i
89 %, mentre que, en el darrer, la major part, el 90,49 %
prové d'aportacions exteriors. Facilita igualment l'import
dels costos de personal i del cash-flow i ofereix, per
últim, el balanç de l'endeutament total del grup.

El Sr. Lucchetti formula determinades observacions a
les memòries d'Iniciatives, SA, Barcelona Activa, SA,
Informació Cartogràfica i de Base, Institut Municipal
d'Urbanisme i Institut Municipal de Serveis Funeraris i
significa, també, que caldria un desglossament dels
conceptes inclosos sota l'últim gran epígraf; i que els
ingressos financers, 1.225 milions, resulten molt alts i
contrasten amb les dificultats que pateix l'Administració
municipal centralitzada; i el Sr. Clos aclareix aquest
darrer aspecte adduint que tal xifra inclou altres concep¬
tes a més dels rendiments de la tresoreria, i que a 31 de
desembre de 1992 les existències en caixa havien
experimentat una notable reducció; i el Sr. De Nadal
assenyala la concentració d'inversions operada a final
d'any.

El Regidor de Programació i Pressupostos, Sr. Vega-
ra presenta, en primer lloc, el projecte de Pressupost de
l'Ajuntament per a 1993, advertint, d'antuvi, que la
distorsió d'ingressos que pot observar-se respecte a
l'exercici anterior es deu a la incorporació, per imperatiu
reglamentari, d'ingressos finalistes destinats a altres
Administracions, però, sense computar-los; el subtotal
d'ingressos tributaris compleix el compromís de mante¬
nir aquest concepte per dessota de la inflació. Fa notar
l'estabilització de les despeses corrents, el creixement
de l'esforç en les despeses de capital i d'inversió real.
Remarca que en el Pressupost homogeneïtzat l'estalvi,
que en el Pressupost de 1992 se xifrava només en 13
milions de pessetes, hi assoleix la xifra de 16.379,
mentre que el dèficit net es redueix a una tercera part i
passa d'un exercici a l'altre dels 16.087 de 1992 a
4.939 milions de pessetes d'enguany. A continuació,
tracta del Pressupost consolidat homogeneïtzat i, com¬
parant les xifres dels corresponents a 1992 i 1993,
indica que l'estalvi puja de 576 milions de pessetes a
17.000 i el dèficit es redueix de 22.375 milions a 9.509,
mentre que les inversions reals passen de 22.313
milions a 27.794 milions, però a part d'aquesta xifra cal
tenir present la inversió induïda per la construcció
d'aparcaments i les urbanitzacions privades.

El Sr. Torres fa referència a la cobertura pressupostà¬
ria dels costos de la targeta rosa, qüestió en què se f
suscita un debat en què intervenen la Sra. Vintró, el Sr.
Clos, el Sr. Armet i el Sr. de Nadal. El Sr. Batlle, i, la Sra.
Gispert, indiquen els condicionaments que imposen les
dotacions pressupostàries previstes per enguany, a
l'acció de l'Àmbit de Descentralització i Relacions Ciuta¬
danes en general i de la Regidoría de Promoció Cívica
en especial. El Sr. Lucchetti formula determinades ob¬
jeccions sobre els articles 30 i 32 de les Bases d'execu¬
ció del Pressupost, creu convenient una diferenciació
de les partides destinades a les polítiques de sòl i es
mostra partidari d'encetar, quant més aviat millor, una
discussió política dels Pressupostos de 1994. El Sr.
Armet considera que en la confecció de Pressupostos
cal diferenciar una fase d'impuls polític i una altra
d'ajustaments tècnics; i el Sr. Truñó també fa uns
suggeriments quant a la metodologia a seguir en la
confecció dels Pressupostos.
Justificada la urgència en la forma reglamentària, es

debat la moció següent:
De la Sra. Vintró:
Sol·licitar al Patronat Municipal de l'Habitatge la reser¬

va de dotze pisos, de la promoció de la Vila Olímpica,
per a la realització del projecte d'«Apartaments amb
serveis de suport a l'autonomia personal», per a perso¬
nes amb disminució física. Tot plegat, sense perjudici
de les reserves ja efectuades amb anterioritat per a
l'adjudicació d'habitatges adaptats de les Promocions
Llars'93 i Llars'94.
S'obre un debat en què participen la Sra. Vintró, que

explica els objectius de la moció, i el Sr. Valls, que
n'exposa les implicacions pressupostàries i les conse¬
qüències en la campanya promocional que té previst
engegar el Patronat Municipal de l'Habitatge, i també
els Srs. Casas i de Nadal; i com a resultat de la
discussió, per unanimitat, s''acorda:

«El Patronat Municipal de l'Habitatge reservarà per
a l'Institut Municipal de Disminuïts Físics sis pisos a la
Vila Olímpica, els quals seran cedits en règim de dret
real d'usdefruit per a cinquanta anys, en les mateixes
condicions que es fan als particulars, més els interes¬
sos meritats fins al moment de formalització de la
transmissió. Es negociarà amb NISA la possibilitat
d'adquirir sis pisos més a un preu que faci possible la
viabilitat econòmica d'aquesta experiència pilot, te¬
nint en compte que els pisos venuts pel Patronat
Municipal de l'Habitatge tenen un preu inferior al de *
mercat. Si l'operació no fos viable, la Comissió de
Govern disposarà el mecanisme pel qual es pugui
suplementar econòmicament el projecte. La Sra. Vin¬
tró i el Sr. Valls faran conjuntament les negociacions
que escaiguin».

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

• •

f
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

Instrucció. La detecció de problemàtiques específi¬
ques en matèria d'endreça urbana que s'observen en
alguns indrets de la ciutat, i l'anàlisi de les possibles
solucions que poden adoptar-se, requereixen en alguns
supòsits activar actuacions privades o públiques de
certa complexitat, i que cal tractar en forma coordinada
per aconseguir resultats tangibles en el més breu espai
de temps possible.
Aquesta necessària agilitat, en aquests moments

aconsella la creació d'uns Agents de Promoció que
animin i agilitin les accions públiques i privades que
siguin necessàries en cada cas.

Per aquest motiu, l'Alcaldia es proposa fixar les
temàtiques a tractar en cadascun dels diferents progra¬
mes, i nomenar, entre aquelles persones que consideri
més adequades per a cada programa els diferents
agents de promoció, a qui s'encarregui la realització
dels esmentats treballs.

En una primera fase, els agents de promoció, rea¬
litzaran una tasca d'informació sobre la temàtica con¬

creta encarregada i elaboraran en un termini de tres
mesos, un programa d'actuació, que haurà d'incorporar
una diagnosi dels problemes detectats, les diferents
alternatives i propostes que es formulin, i un programa
temporal de realització.

En aquest programa, i en el marc de millores funcio¬
nals per a la ciutat, es donarà especial rellevància a les
solucions i alternatives que puguin generar beneficis
econòmics, públics o privats.
Igualment, caldrà justificar en el programa que els

beneficis econòmics de possible obtenció cobreixin les
despeses necessàries per a la realització de cada progra¬
ma inclosos els honoraris dels agents de promoció.
Es constituirà per cada programa un consell del

Programa d'Animació que estarà presidit pel Regidor-
President del Districte, i integrat per l'Agent de Promo¬
ció, el Promotor o Promotors locals vinculats al progra¬
ma, els tècnics i aquelles altres persones interessades
en la matèria i que el President del Consell consideri
convenient.

Els Àmbits d'Urbanisme i Medi Ambient, i d'Orga¬
nització i Economia, tutelaran l'actuació dels Agents de
Promoció, mitjançant les seves Àrees d'Urbanisme i de
Patrimoni. L'Àmbit de la Via Pública assistirà en l'execu¬
ció del Programa a través de l'Àrea Operativa de la Via
Pública.

Els principals objectius seran:
- Promoció i millora en l'aparcament i circulació de ve¬
hicles.

- Actuació sobre solars no edificats, edificis inade¬
quats, abandonats o en situacions degradades, o
que permetin obertura de vials.

- Propostes de peatonització i millora dels espais pú¬
blics o d'ús col·lectiu.

- Millora del paisatge urbà.
- Foment d'activitats que regenerin el teixit urbà.
- Millora en els serveis d'aigua, electricitat, gas, telefo¬

nia i d'altres.
- Actuació per un ús racional dels habitatges de gent

gran o joves.
- En general tots els temes relacionats amb l'endreça

urbana del sector.
Aquesta relació és indicativa i podran tenir-se en

compte altres objectius sempre i quan es considerin
d'interès per l'Alcaldia.

Els primers programes a endegar seran per aconse¬
guir millores en els barris de Roquetes Altes, Sagrera/
Navas, Poblenou -obertura de carrers-, Sector Oriental
de Sant Gervasi, plaça Reial i entorns, Eixample -recon¬
versió d'habitatges- i La Clota.

Els Agents de Promoció seran nomenats per Decret
d'Alcaldia, havent escoltat els Presidents dels Districtes
i els Regidors del Àmbits d'Urbanisme i Medi Ambient,
d'Organització i Economia i de la Via Pública.
La realització d'aquests Programes no implica cap

desplaçament ni substitució de les funcions i compe¬
tències pròpies de l'Administració municipal, i s'ins¬
criuen en la voluntat d'agilitar solucions específiques
de ciutat amb contacte directe amb cada problema i
els agents privats i/o públics que puguin estar-hi im¬
plicats.
L'Àmbit d'Organització i Economia habilitarà una

partida pressupostària de 15 milions de pessetes per
fer front a les despeses recuperables generades
per l'avançament dels honoraris dels Agents de Pro¬
moció.

En el darrer trimestre de 1993, el Comitè de Govern
avaluarà l'efectivitat d'aquests Programes i decidirà la
seva continuïtat o finalització.
Barcelona, 17 de juny de 1993. L'Alcalde Accidental,

Lluís Armet i Coma.
(Ref. 998)
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CARTIPÀS

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal del Districte de
Gràcia i vista la Disposició Transitòria núm. 1 de les
Normes reguladores de l'Organització dels Districtes,
disposo:
Nomenar el Sr. Jordi Altarriba i Bos, membre del

Consell Municipal del Districte de Gràcia, en substitució
del Sr. Antoni Santos i Renom, la dimissió del qual ha
estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 11 de juny de 1992. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef. 3693)

k k ★

Decret. Vist el present expedient i l'informe del Cap
del Negociat Administratiu de l'Àrea de Medi Ambient i
Serveis, i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:
Nomenar vocals de la Comissió Tècnica Coordinado¬

ra de la Societat Mixta Clavegueram de Barcelona, SA
(CLABSA), en representació de l'Ajuntament de Barce¬
lona, a la senyora Blanca Jiménez de Anta i Losada,
Cap de la Unitat Operativa d'Aigües i Sanejament, i en
Miguel Ángel Clavero i Blanquet, Director del Centre
Gestor de Vialitat; tot això d'acord amb el previst en
l'article 7è del plec de condicions regulador de la
concessió per al desenvolupament del clavegueram de
la ciutat, aprovat pel Consell Plenari en sessió de 26
d'abril de 1991.
Barcelona, 14 de juny de 1993. El Primer Tinent

d'Alcalde, Lluís Armet i Coma.
(fíef. 3832/93)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, 7è de la Llei Especial de
Barcelona i atès el que determina l'article 8è dels
Estatuts de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles,
disposo:
Designar el senyor Jordi Coca i Villalonga, membre

del Consell d'Administració de l'Institut Municipal Bar¬
celona Espectacles, en substitució de la senyora Núria
Fradera i Grió.
Barcelona, 21 de juny de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef. 3866)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap del Negociat Administratiu de l'Àrea d'Afers So¬
cials i Joventut i en ús de les facultats conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 7è de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Modificare Is decrets de l'Alcaldia, de 14 de desem¬

bre de 1992, en els quals es designen els membres del

Plenari i de la Comissió Permanent del Consell Asses¬
sor de la Gent Gran de Barcelona, en el sentit que la
representant de la Comissió de Gent Gran del Districte
de Les Corts en el Plenari, Sra. Montserrat Muxart i
Domènech, serà substituïda pel Sr. Miquel Alamany i
Bertran, i el representant titular de la Federació de
Jubilats de la Unió General de Treballadors (UGT) en la
Comissió Permanent, Sr. Juan José López i Vecino serà
substiutït pel Sr. Josep Bové i Villella, actual suplent, i
com a suplent s'hi incorporarà el Sr. Josep Verdú i
Mateos, de conformitat amb el que disposen els infor¬
mes adjunts al present expedient.
Barcelona, 22 de juny de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef 3875/93)

k k k

Decret. Atesa la celebració de la Junta General
Ordinària d'Accionistes de Barcelona Holding Olímpico,
SA, que tindrà lloc el dia 28 de juny d'enguany amb
l'ordre del dia següent:

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes
Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria)
i de l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici de
1992.

2. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes
Anuals i de l'Informe de Gestió consolidats del mateix
exercici.

3. Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del
resultat del propi exercici.

4. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell
d'Administració i de l'equip directiu de la societat durant
el període que compren l'exercici abans esmentat.

5. Reducció, si escau, del nombre de membres del
Consell d'Administració de la Societat, modificació dels
corresponents articles dels estatuts socials i nomena¬
ment dels nous Consellers.

6. Precs i preguntes.
7. Delegació de facultats per a la protocol·lització i

inscripció en el Registre Mercantil dels acords adop¬
tats i pera la presentació en l'esmentat Registre dels
documents enumerats en l'article 330 del reglament
del Registre Mercantil als efectes de seu preceptiu
dipòsit.

8. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta
de la sessió.

I fent ús de les atribucions que atorguen a l'Alcaldia
els articles 7è de la Llei de Règim Especial de Barce¬
lona, 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local i els estatuts de l'esmentada Societat,
disposo:
Delegar en l'll im. Sr. Joan Clos i Matheu, Segon

tinent d'Alcalde, la presentació de l'Ajuntament de Bar¬
celona en la Junta General Ordinària d'Accionistes de
Barcelona Holding Olímpico, SA.
Barcelona, 22 de juny de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef 1218)
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CONSELL MUNICIPAL PERMANENT

Acta de la sessió celebrada el dia 27 d'abril de
1993, i aprovada el dia 17 de juny de 1993

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de la
Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-set d'abril de mil
nou-cents noranta-tres, es reuneix el Consell Municipal
Permanent sota la presidència de l'll im. Sr. Lluís Armet i
Coma. HI concorren els ll·lms. Srs. Regidors Guerau
Ruiz I Pena, Joan Torres i Carol, Albert Batlle i Bastar¬
das, Artur Mas i Gavarró, Josep M. Samaranch i Kirner,
Jordi Bonet i Agustí, Antoni Marcet i Rocabert, José
Alberto Fernández i Díaz, i Antoni Lucchetti i Farré,
assistits per I'll lm. Sr. Secretan General, Jordi Baulies i
Cortal, que certifica.
Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Joan Clos

i Matheu, Joaquim de Nadal i Caparà, i Antoni Santibur-
cio i Moreno.

Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Lluís Mata i
Remolins.
La Presidència obre la sessió a les dotze hores i

quaranta-cinc minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior,

celebrada el 23 de març de 1993, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres del Consell; i s'apro¬
va.

Es dóna compte dels assumptes següents per al
Consell Plenari inclosos a l'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¬
trica 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 volu¬
mètrica de les Instal·lacions esportives del carrer de
Jorge Manrique - Club Hispano Francés.

B) Provisionalment: 1) el Pla especial de perllonga-
cló 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.

En relació a l'Estudi de detall de les instal·lacions
esportives del Club Hispano Francés, el Sr. Bonet
manifesta que està d'acord amb la reordenació volumè¬
trica, però s'havia de tramitar com un pla parcial perquè
les al·ludides instal·lacions són preexistents al Pla Gene¬
ral Metropolità. El Sr. Fernández anuncia que reserva el
seu vot en els expedients A) 1 I 2 i B) 2.

Se n'informa favorablement amb l'abstenció del Sr.
Fernández en els apartats A) 1 i 2 i B) 2.

i Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22
d'abril de 1993, pel qual s'aproven inicialment les Ba¬
ses, 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 modifica¬
ció del Pla General Metropolità del Front marítim del
Poblenou, amb les prescripcions que figuren en el
document annex.

ÀMBIT D'ORGANTIZACIÓ 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.
S'informa favorablement sobre els dos dictàmens

precedents.

Negociat de Règim Disciplinari

Resolució d'expedients sobre compatibilitat d'activi¬
tats.

Aquest punt de l'ordre del dia es concreta en les
propostes següents:
Autoritzar al Sr. Fèlix 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, excloent del seu
exercici el terme municipal de Barcelona per tal d'evitar
possibles coincidències entre l'activitat pública i priva¬
da, garantint d'aquesta manera l'objectivitat, la impar¬
cialitat i la independència que ha de presidir la seva
actuació com a funcionari, i per salvaguardar l'interès
públic, el qual podria sortir perjudicat en cas de produir-
se aquella coincidència; tanmateix: la seva dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Públi¬
ca, tot de conformitat amb allò que disposen els articles
2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció 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 condicionada a
l'efectiu compliment dels deures públics i a la modifica¬
ció de la normativa d'Incompatibilitats.
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Autoritzar a la Sra. María Nieves Boada i Robles i als
Srs. Francesc Jarque González de Zurbano, i Joaquín
Llansó i Sanjuan, la compatibilitat sol·licitada entre la
respectiva activitat municipal i l'exercici de l'activitat priva¬
da que cadascun d'ells declara, ja que aquesta activitat
no figura compresa entre les causes d'incompatibilitat
previstes en els articles 2,11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, sobre Incompatibilitats del Personal al ser¬
vei 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; si bé la present autorització està condicionada a
l'estricte compliment dels seus deures públics i al mante¬
niment de la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits
establerts per l'article 11 de l'esmentada Llei i article 330
del Reglament 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.
S'informa favorablement sobre les tres propostes

precedents.

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; formalitzaréI contracte de concessió mitjan¬
çant escriptura pública després de la constitució de la
finança que el Plec preveu; i delegar en l'Alcaldia la
resolució de les reclamacions o al·legacions que es
puguin produir, l'aprovació, si escau, de les modifica¬
cions oportunes en el Plec de condicions i l'adopció de
les mesures encaminades a l'efectivitat plena d'aquest
acord.

El Sr. Bonet fa constar la seva queixa per la manca
d'informació que hi ha hagut en aquest dictamen, ja

que el dia d'ahir l'expedient no estava complet, queixa
que també el Sr. Mas formula sobre el dictamen núm. 8
relatiu a una operació de crèdit. El Sr. Bonet opina que
el Plec de condicions no s'ajusta al Plec base aprovat
per a les concessions d'aparcaments, n'assenyala di¬
verses deficiències i insuficiències de les seves clàusu¬
les, i afegeix que algunes d'aquestes qüestions el seu
Grup ja les havia plantejades en preguntes a l'Alcaldia,
que no han tingut resposta. El Sr. Armet creu recordar
que algunes d'aquestes preguntes han estat contesta¬
des però, en afectar els Serveis de Patrimoni, demanarà
al Segon Tinent d'Alcalde les pertinents respostes.

Se n'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Bonet, Marcet, Mas, Samaranch i Fernández.
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, així com també nomenar els representants
municipals en els òrgans de govern de la societat
constituïda, i donar-ne compte al Consell Plenari.

El Sr. Mas anuncia que, en no haver pogut examinar
l'expedient, el seu Grup es reserva el vot, encara que la
seva posició és favorable a la fusió.

Se n'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Bonet, Marcet, Mas, Samaranch, Fernández i Lucchetti.

Es dóna compte que en el dictamen següent de
l'ordre del dia s'ha presentat aquesta nova redacció:

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).

Se n'informa desfavorablement amb el vot en contra
dels Srs. Bonet, Marcet, Mas, Samaranch i Fernández i
l'abstenció del Sr. Lucchetti.

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'Il·lm. Sr. Joaquim de
Nadal I Caparà, Regidor de Finances, indistintament,
per atorgar tota la documentació necessària per a dur a
terme l'operació.
S'Informa favorablement amb el vot en contra del Sr.

Fernández i l'abstenció dels Srs. Bonet, Marcet, Mas,
Samaranch i Lucchetti.

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
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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.
S'informa favorablement sobre les tres propostes

precedents.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ I CULTURA

Negociat de Cooperació Educativa

Aprovar la constitució de l'Institut Municipal d'Edu¬
cació, com Organisme autònom d'aquest Ajuntament,
de caràcter administratiu, l'objecte del qual 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
de 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¬
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.

El Sr. Armet informa que en el text dels Estatuts s'han
introduït modificacions en alguns articles que són lliura¬
des per escrit als membres del Consell. El Sr. Fernán¬
dez exposa la problemàtica del personal funcionari que
s'ha d'integrar al nou Institut, motiu pel qual demana
que el dictamen quedi sobre la taula i s'informi sobre la
possibilitat de constituir un Consorci amb el Departa¬
ment d'Ensenyament de la Generalitat. El Sr. Mas
manifesta que no pren posicions i dóna suport a l'ajor¬
nament proposat pel Sr. Fernández, tot indicant que no
té notícies positives de la negociació amb la Generalitat,
i qüestiona l'aplicació de criteris empresarials en l'àmbit
educatiu. S'obre un debat en què intervenen, a més
dels ja esmentats Regidors, els Srs. Marcet, Lucchetti i
Torres i que tanca el Sr. President disposant que en el

temps que falta per a la celebració del Consell Plenari,
es doni informació sobre l'estat de les negociacions
amb la Generalitat.

Se n'informa favorablement.

ÀREA DE CULTURA

Unitat de Serveis Generals de Cultura

Atorgar la Medalla al Mèrit científic, en la categoria
d'Or, 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'institu¬
cions culturals a Barcelona

Se n'informa favorablement.
Atorgar la Medalla al Mèrit artístic, en la categoria

d'Or, al Sr. Joan Brossa i Cuervo, per la qualitat de la
seva obra en el camp de la literatura i la poesia visual
que, des de Barcelona, ha assolit una alta projecció in¬
ternacional.
Se n'informa favorablement afegint-hi «, el teatre»

després de «literatura».
Atorgar la Medalla al Mèrit artístic, en la categoria

d'Or, 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.

Se n'informa favorablement amb l'abstenció del Sr.
Fernández.

Atorgar la Medalla al Mèrit artístic, en la categoria
d'Or, 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, així com pel seu constant treball
per a la democratització de la cultura.

Se n'informa favorablement.
Es dóna tot seguit compte dels convenis següents:
A) Amb la ciutat de Kobe (Japó): Programa d'inter¬

canvis de l'agermanament.
B) Amb la municipalidad de San Pedró de Sula

(Honduras) per a la cooperació tècnica.
S'informa favorablement sobre els dos convenis pre¬

cedents.
A continuació el Sr. Mas fa referència a les dues

mocions que van quedar ajornades en la passada
sessió, relatives al compliment dels Pactes amb el
personal en els augments retributius d'enguany, i diu
que ha passat més d'un mes i no s'ha rebut cap notícia
sobre les negociacions amb la representació sindical. El
Sr. Fernández reitera la moció del seu Grup municipal
sobre tal qüestió en considerar que no s'ha avançat en
la qüestió ni en les reunions amb els representants del
personal i perquè tampoc ha rebut un informe jurídic fe¬
faent.

El Sr. Ruiz Pena respon que les negociacions per a
arribar a un acord continuen i es donarà compte dels
seus resultats però opina que el plantejament de les
mocions, que no són urgents, no és oportú. El Sr.
Armet assenyala que la qüestió debatuda és delicada i
que, per imperatiu legal, s'ha aplicat la normativa sobre
els increments de sou però, malgrat tot l'Ajuntament té
voluntat de no vulnerar els pactes laborals i de donar la
pertinent informació a tots els Regidors, per la qual
cosa el proper divendres es donarà compte als mem¬
bres del Consell Permanent de les negociacions pen¬
dents amb les centrals sindicals. El Sr. Mas indica que
està d'acord a rebre la informació anunciada pel Sr.
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President i que, en tot cas, atesos els resultats obtin¬
guts, el Sr. Alcalde podrà apreciar o no la urgència de
les mocions.
Seguidament es dóna compte de l'escrit següent en

forma de moció:
Dels Srs. Mas, Amat i Samaranch:
1. Instar el govern muncipal que mantingui el 2 % de

deducció per als rebuts domiciliats de l'impost sobre
béns immobles per a l'exercici de 1993, aplicant la
deducció esmentada a les quotes trimestrals que que¬
den per abonar.

2. Instar el govern muncipal que, de cara a les
properes anualitats, el càrrec dels rebuts domiciliats de
l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica s'efec¬
tuï el darrer dia del període de pagament i no el primer,
com s'ha fet enguany.

El Sr. Armet diu que la deducció del 2 % de la quota
de l'impost sobre els béns immobles s'efectuarà en una
de les properes quotes trimestrals d'una sola vegada
per evitar complicacions administratives i comptables; i
que el pagament dels rebuts domiciliats de l'impost
sobre els vehicles de tracció mecànica el darrer dia del

període està en estudi per part dels Serveis d'Hisenda:
queda, doncs, contestada com a prec la moció.

El Sr. Fernández manifesta que fa uns minuts ha
presentat una moció relativa a la protecció dels teles¬
pectadors i a l'adhesió a les conclusions del IV Congrés
Ibèric d'Associacions de Telespectadors, i la converteix
en prec.

En el torn de Precs i Preguntes, el Sr. Mas demana,
tot sol·licitant-ne la contestació oral en el Consell Plena¬
ri, informació sobre la pregunta, formulada el dia 24 de
l'actual mes, relativa a les llicències atorgades a l'Hotel
de les Arts, informació que, pel que afecta a l'Àrea
d'Urbanisme i Medi Ambient dóna el Sr. Armet.

El Sr. Mas recorda que en la sessió del mes de febrer
es fixà el mes d'abril per a la presentació de les
propostes per a resoldre la situació del pla de Renfe-
Meridiana; i el Sr. Armet indica que els treballs estan
molt avançats i quan estiguin enllestits del tot, seran
posats a la consideració del Consell Plenari.

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

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núms. 130 a 155

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Associació Juvenil Projectart, pel contracte de gestió

del taller d'imatge i so dins del Pla integral de Roque¬
tes, de I' 1 d'abril al 31 de desembre de 1989.

- Tomás Acosta, SL, per les obres d'adequació del
Centre de Serveis Personals de la Zona Sud i d'ar¬
ranjament del Centre de Serveis Socials Pau Picasso
per ajustar-lo al nou ús.
(Dia 3)

- BCN Societat de Gestió i Promoció Cultural, SA, pel
contracte d'activitats al teatre del Centre Cívic Ciutat
Meridiana, Torre Baró i Vallbona, durant el segon
semestre de l'any 1991.

- Esport-3, pel programa d'animació de la Gent Gran
del Districte de Ciutat Vella, durant els anys 1992 i
1993.
(Dia 5)

- Serveis Tècnics de Pintura, SA, per les obres de
pintat de façanes i neteja i hidrofugació de l'obra
vista (Edifici Sud) en el CP San Jorge; de pintura
interior de paraments i fusteria interior i façanes en el
CP Roger de Flor; de pintura interior del CP Canigó;
de pintura interior del CP Felip II; i de treballs de
pintura interior del CP Elisenda de Montcada i Parvu¬
lari.
(Dia 9)

- Societat Coop. Limitada de Treballadors Familiars,
pel contracte de prestació de serveis del Districte de
Ciutat Vella.
(Dia 11)

- Dragados y Construcciones, SA, per les obres de
serveis afectats i complements de la plaça de Pom-
peu Gener-La Maquinista.

- Còncau, SA, per les obres de revestiment de ceràmi¬
ca artística a la plaça de la Font Castellana.
(Dia 10)

- Reviha, SA, per l'execució del contracte relatiu a les
obres col. escossells en diversos indrets del Districte
de Sant Andreu.

- Obras y Contratas J. Guinovart, SA, pel contracte
d'obres de reforma i ampliació del CP Sant Pere
Nolasc, de la Unitat Operativa d'Administració Educa¬
tiva i Econòmica.
(Dia 12)

- Vigilantes Seguridad Exprés, SA, per la prestació del
contracte de serveis de vigilància de l'exposició Jaw-
lensky en el Museu Picasso, adscrit al centre Gestor
de Museus i Patrimoni Cultural, durant 1992.

- Vigilantes Seguridad Exprés, SA, per la prestació del
contracte de serveis de vigilància de l'exposició Max

Ernst en el Museu Picasso, adscrit al Centre Gestor
de Museus i Patrimoni Cultural, durant 1992.

- Vigilantes Segundad Exprés, SA, per la prestació del
contracte de serveis de vigilància nocturna en el
Museu Picasso, adscrit al Centre Gestor de Museus i
Patrimoni Cultural, durant 1992.
(Dia 15)

- Obres i Serveis Hispània, per les obres de renovació
del clavegueram del carrer de Sant Gil, entre la
Ronda de Sant Antoni i Nou de Dolç.

- Vigilantes Seguridad Exprés, SA, per la prestació del
contracte de serveis de vigilància ordinària en el
Museu Picasso, adscrit al Centre Gestor de Museus i
Patrimoni Cultural, durant 1992.
(Dia 16)

- Eduardo Cruz Larramona, per la contracta de les
obres de modificació del cobriment de la pista del
polisportiu de Trinitat Vella.

- Eduardo Cruz Larramona, per la contracta de les
obres de reforma dels vestidors del CP Pere Vila.

- Eduardo Cruz Larramona, per la contracta de les
obres de tancament de la pista de Trinitat Vella.

- Eduardo Cruz Larramona, per la contracta de les
obres de cobriment de la pista del polisportiu de
Trinitat Vella.

- Servicios Catalanes de Saneamiento, SL, (SERSA),
pel contracte del servei de neteja del Casals Oberts.
(Dia 17)

- Arturo López Morales, SA, per les obres de ventilació
del soterrani de la seu de la Guàrdia Urbana del
Districte de Ciutat Vella.

- Arturo López Morales, SA, per les obres de conserva¬
ció i manteniment d'edificis i instal·lacions de la
Guàrdia Urbana.

- Garrido, Construcciones del Vallés, SA, pel contracte
relatiu a les obres d'urbanització d'un solar situat al
carrer de Lima.
(Dia 18)

- AOCSA, pel contracte relatiu a les brigades de pavi¬
mentació i conservació de voreres.

- Estructuras Sabadell, SA, per les obres de construc¬
ció del Centre Cívic Barceloneta.

- Huarte, SA, per les obres de reordenació del passeig
de Lluís Companys (2a fase).

- Construcciones Viladrich, SL, per les obres del Jardí
de la Maquinista i les del projecte complementari del
Jardí de la Maquinista.

- Construcciones Viladrich, SL, pel contracte relatiu a
les obres de la urbanització d'Ausona, de Mare de
Déu Lorda, i de Vinya Llarga, en el Districte de Sant
Andreu.

(Dia 19)
- Perfil Line, per les obres de remodelació de la fusteria

del CP Lepant (2a fase).
(Dia 22)

- Sides, SA, per l'adquisició d'una autoescala auto¬
màtica de salvament per al Serveis d'Incendis i Sal¬
vament.
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- Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per les
obres de reparació d'acabament i manteniment de la
plaça de Lluchmajor.

- Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per les
obres d'equipament esportiu complementari del po-
lisportiu El Carmel; obres de remodelació de vials i
espais públics en el polígon La Pau (2a fase), obres
de remodelació de vials i espais públics en el polígon
La Pau (2a fase); i les de remodelació de l'avinguda
de la Catedral (1a fase).

- Junta Mixta de Compensació del Polígon IV, Llevant
Sud, per les obres del projecte d'urbanització d'inicia¬
tiva privada referent al Polígon IV, sector Llevant Sud,
limitat pels carrers de Bilbao, de Perú, de Llacuna i de
la Gran Via de les Corts Catalanes.
(Dia 23)

- Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per les
obres de renovació del paviment del carrer de Pro¬
grés; reforçament del ferm del carrer de l'Arc de Sant
Martí; reforçament del carrer de l'Alt de Pedrell;
reforçament del ferm del carrer d'enric de Casanova;
reforçament del ferm del carrer de mossèn Josep
Buindó; reforçament del ferm del carrer de Gariglia-
no, entre el de Vidal i el de Guasch i Artesania;
reforçament del ferm del carrer del Cuartel de Siman¬
cas, entre el d'Alcàntara i el d'Almansa; i reforçament
del ferm del carrer de l'Encarnació, entre el de
l'Escorial i el de Pi i Margall.
(Dia 24)

- Vespa Balart, SA, pel contracte de manteniment i
reparació de vehicles de dues rodes de la Guàrdia
Urbana.

- SA de Contratas y Obras F. Turró, pels contractes
d'obres de reforma i ampliació del CP Purísima Con¬
cepció, de la Unitat Operativa d'Administració Eedu-
cativa i econòmica.

- Control Trafico, SA, pel subministrament i instal·lació
de cartells d'informació d'estat d'ocupació dels apar¬
caments al centre de la ciutat, situats als carrer

d'Aragó, entre els de Bruc i Llúria; carrer de Pau
Claris, entre els carrer de Mallorca i el de València; i
carrer de Balmes, entre el de Muntaner i el d'Aribau.
Implantació d'un sistema de comunicació d'imatge
de televisió i informació de computadors entre el
Centre de Control de Túnel de la Rovira i el Centre de
Control de Trànsit de la Ciutat. Instal·lació d'un siste¬
ma de control lineal de carrils en el túnel de la Rovira.
Manteniment de les instal·lacions de control de trànsit
amb semàfors a la zona C de la ciutat, delimitada
pels carrers de Pau Claris i de Via Laietana, de
l'avinguda Diagonal i de Mallorca i de l'avinguda
Meridiana. Manteniment de les instal·lacions de con¬

trol de trànsit amb semàfors a la zona B de la ciutat
delimitada per l'avinguda de la Diagonal i el carrer de
Pau Claris i la Via Laietana, com també les instal·la¬
cions del túnel de la Rovira. Instal·lació dels equips de
Software necessaris per efectuar funcions de micro-
control d'autobusos en les interseccions del passeig
de Gràcia entre l'avinguda de la Diagonal i el carrer
d'Aragó, adjudicant prioritats en el temps dels semà¬
fors adequats a les necessitats del autobusos. Des¬
envolupament, implantació i avaluació de dades i
paràmetres per a la regulació integral del sistema de
control de semàfors i carrils reversibles a la Diagonal
Alta. Reparació dels quadres elèctric i instal·lacions a
la boca sud del túnel de la Rovira. Renovació de
columnes obsoletes (no galvanitzades) per a susten-

tació de semàfors en el Poble-sec i el Poblenou.
Instal·lació de semàfors per a la regulació del trànsit
en la intersecció dels carrers següents i xarxa de
centralització o coordinació: Indústria-Marina, Consell
de Cent-Roger de Flor, Rambla Sant Josep-Mercat
de Sant Josep (Boqueria), Sant Adrià-Doctor Baari i
Jovany, Ronda de Sant Pau-Aldana, Cantàbria-
Huelva, Guipúscoa- Ca n'Oliva, Berenguer de Palou-
Pare Manyanet-Sant Sebastià, passeig de la Zona
Franca-foc, Roger de Flor-Diputació, París-Enric Gra¬
nados i Travessera de Gràcia-Casanova-Santaló.
(Dia 29)

Informació pública
- De l'aprovació definitiva de l'Estudi de detall de l'illa
situada situada entre els carrers d'Almansa, de Batllo-
ri, de Marin i de la Via Favència Habitatges del
Governador, aprovat inicialment pel Consell Plenari el
27 de novembre de 1992.
(Dia 2)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 3 de maig de 1993,
d'aprovar el projecte del desplaçament d'un col·lec¬
tor al carrer de Mata, per un import d'11.310.664 pes¬
setes.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 22 d'abril de
1993, d'aprovar, i del Consell Plenari, de 30 d'abril de
1993, de ratificar, les bases, estatuts i constitució de
la Junta de compensació del sector Diagonal-Mar, i
del projecte de compensació, corresponent al polí¬
gon únic del pla parcial del secor Diagonal-Mar, àmbit
7, de la modificació del PGM del front marítim del Po¬
blenou.

(Dia 8)

Notificacions
- A les persones interessades en l'expedient relatiu a la
declaració i posterior adjudicació d'una parcel·la so¬
brera de via pública procedent de la finca situada al
carrer d'Alexandre Galí.
(Dia 3)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada com a presumptes infractors en la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, del Reglament General de Circula¬
ció, de l'Ordenança Municipal de Circulació de via¬
nants i de vehicles, vigent en aquest Municipi.
(Dia 3)

- A les persones interessades en l'expedient relatiu a la
declaració i posterior adjudicació d'una parcel·la so¬
brera de via pública procedent de la finca situada al
carrer de la Palma de Sant Genis, núm. 1.
(Dia 4)

- Al infractors que es relacionen sobre la sanció inter¬
posada per cometre una infracció de les tipificades
en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària, del Reglament General de
Circulació, de l'Ordenança Municipal de Circulació de
vianants i de vehicles vigent en aquest Municipi.
(Dia 7)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada com a presumptes infractors en la Llei
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sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, del Reglament General de Circula¬
ció, de l'Ordenança Municipal de Circulació de via¬
nants i de vehicles, vigent en aquest Municipi.
(Dia 8)

- A totes les persones que considerin tenir algun dret
sobre els vehicles que es troben en els dipòsits
municipals, dels quals es desconeix el seu propietari
o domicili, perquè formulin davant aquest Ajuntament
la reclamació corresponent.
(Dia 9)

- A les persones interessades sobre l'expedient relatiu
a la concessió administrativa de l'ús privatiu del
subsòl corresponent a les prolongacions dels carrers
del Perú, de Lutxana, de Granada i de la plaça central
formada per l'encreuament dels dos primers, que es
destinaran a completar i fer viable l'aparcament de
vehicles del complex comercial i d'oficines de l'illa
Hispano-Olivetti-Glòries i a altres usos necessaris per
al Centre comercial.
(Dia 10)

- Al infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per cometre una infracció de les tipifi¬
cades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehi¬
cles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en
aquest Municipi.
(Dia 14)

- Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per cometre una infracció de les tipifi¬
cades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehi¬
cles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en
aquest Municipi.
(Dia 15)

- Als arrendataris de la finca núm. 9, del carrer del
Taquígraf Serra, el domicili dels quals es desconeix,
sobre l'expedient de declaració de ruïna de l'esmen¬
tada finca.
(Dia 16)

- Als ignorats hereus del Sr. Fernando Gispert i Puig,
titular de les parades núms. 10, 171, 172 i 173 del

mercat de Galvany, per tal que al·leguin i presentin
els documents i justificans que creguin oportú.

- A la Sra. Juliana Narvàez i Fernández, titular de la
parada num. 56 del mercat de Ciutat Meridiana sobre
la incoació d'expedient sancionador per infracció de
l'article 42 i) de l'Ordenança de Mercats (parada
tancada per més de 2 mesos).

- A la Sra. Ángeles González i Álvarez, sobre la sanció
de pèrdua de l'autorització que empara l'ús de la
parada núm. 44 del mercat de la Sagrera pel tanca¬
ment no autoritzat de l'esmentada parada per més
de 3 mesos.

(Dia 18)
- Àl infractors que es relacionen sobre la sanció inter¬
posada per cometre una infracció de les tipificades
en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària, del Reglament General de
Circulació, de l'Ordenança Municipal de Circulació de
vianants i de vehicles vigent en aquest Municipi.
(Dia 21)

- Àl infractors que es relacionen sobre la sanció inter¬
posada per cometre una infracció de les tipificades
en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària, del Reglament General de
Circulació, de l'Ordenança Municipal de Circulació de
vianants i de vehicles vigent en aquest Municipi.
(Dia 24)

- Al Sr. Manuel Botanas i Ventura, titular de la parada
nún. 1 bis del mercat de la Vall d'Hebron, sobre la
incoació d'expedient sancionador en relació a l'es¬
mentada parada.

- A la Sra. Maria Mulero i Fresquet, tiular de la parada
núm. 40, especial, del mercat del Bon Pastor, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat refusades les
notificacions que li han estat dirigides, sobre la impo¬
sició de la sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de
l'esmentada parada pel tancament no autoritzat de la
parada per més d'un any.

- Als ignorats hereus del Sr. Juan Martínez i Señer,
titular de l'autorització d'ús, de la parada núm. 28,
especial, del mercat de la Barcelona, perquè al·leguin
i presentin els documents i justificants que creguin
oportuns.
(Dia 29)
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Notificacions
En compliment del que disposa l'article 80 de la

Llei de Procediment Administratiu, en relació amb
l'expedient seguit sota el núm. 12188/93 pel Departa¬
ment Jurídico-administratiu de l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona sobre proposta de caducitat de
la parada núm. 100 del mercat del Vall d'Hebron, es
notifica al titular de la parada, el senyor Juan Plasèn¬
cia i Hidalgo, a l'últim domicili conegut del qual, carrer
de Santa Matilde, núms. 14-18, de Barcelona, han
estat rebutjades les notificacions que li han estat
dirigides, que en data 23 d'abril de 1993, l'Alcaldia ha
disposat:
Incoar expedient sancionador, pels tràmits establerts

als articles 133 a 137 de la Llei de Procediment Admi¬
nistratiu, contra el senyor Juan Plasència i Hidalgo,
titular de l'autorització d'ús de la parada núm. 100 del
mercat del Vall d'Hebron, per comissió de la infracció
assenyalada a l'article 42.// (parada tancada des de fa
més de 6 mesos) de l'ordenança de Mercats i nomenar
als efectes Instructora la senyora Montserrat Oriol i
Bellot, Cap Lletrada, i Secretària la senyora Montserrat
Monferrer i Gil, adscrites al Departament Jurídico-
administratiu de l'institut Municipal de Mercats de Bar¬
celona.
A continuació es transcriu la notificació del Plec de

Càrrecs formulat per l'Instructora de l'expedient sancio-
- nador:

«Amb relació a l'expedient sancionador instruït en
aquest Departament per comissió de la infracció asse¬
nyalada per l'article 90 k) de l'Ordenança Municipal de
Mercats, i, d'acord amb el que disposa l'article 136 de
la Llei de Procediment Administratiu, li notifico que li ha
estat formulat en la seva qualitat de titular de l'autoritza¬
ció d'ús de la parada núm. 100 del mercat del Vall
d'Hebron el plec de càrrecs següent:

1. Tancament no autoritzat del lloc de venda núm.
100 del mercat municipal del Vall d'Hebron des del mes
de setembre de 1991.

2. El fet esmentat és considerat falta greu segons el
que disposa l'article 90 k) de l'Ordenança de Mercats,
la qual pot ser sancionada amb pèrdua de l'autorització
segons l'article 92 b)\ també incorre en el supòsit
d'extinció de l'autorització previst a l'aticle 42 i) de la
mateixa Ordenança.

En el termini de vuit dies a partir de l'endemà al de la
publicació d'aquest anunci, podrà contestar el present
plec de càrrecs comptats .

Transcorregut aquest termini sense complimentar el
present tràmit se li considerarà decaigut en el dret de
fer-ho. Signat: la Instructora.»

Barcelona, 9 de juny de 1993. El Secretari General
accidental, Joan de Moxò i Forga.
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