
GASETA
MUNICIPAL

SUMARI

Comissió de Govern

Acta sessió 2-VII-1993 798

Acords sessió 10-IX-1993 802

Disposicions generals
Acords dels òrgans de govern
Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació de

Barcelona 805
Modificacions de crèdit 813

Decrets de l'Alcaldia

Modificacions de crèdit 814

Consells Municipals de Districte
Districte 4. Les Corts. Acords

sessió 30-IX-1993 816

Disposicions d'interès per a l'Ajuntament
Agost 1993 818

Personal

Concursos

Bases Generals que han de regir la convocatòria
de 3 concursos per a la provisió de 6 llocs de
treball 820

Concurs 507. Cap del Servei de Promoció de la
Salut (Institut Municipal de la Salut) (Nivell 22) 821

Concurs 508. 3 llocs de treball de Director de

Projecte Organitzatiu (Direcció de Serveis
d'Organització) (Nivell 24) 821

Concurs 509. 2 llocs de Responsable d'Adminis¬
tració del Sistema Comptable de la Direcció
de Serveis d'Administració Econòmica (Ni¬
vell 22) 822

Anuncis

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província dels dies 1 al 31 de setembre de

1993 823

•CIÓ:
Ajuntament HEf de Barcelona

Núm. 27 / Any LXXX 20 d'octubre de 1993



798 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 20-X-1993

COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 2 de juliol
de 1993 i aprovada la dia 10 de setembre de
1993

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia dos de
juliol de mil nou-cents noranta-tres, es reuneix la Comis¬
sió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència
de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i Mira. Hi
concorren els ll ims Srs. Tinents d'Alcalde, Lluís Armet i
Coma, Joan Clos i Matheu, i els ll ims Srs. Regidors,
Marta Mata i Garriga, Joaquim de Nadal i Caparà, Juan
José Ferreiro i Suàrez, Antoni Santiburcio i Moreno,
Enric Truñó i Lagares, Albert Batlle i Bastardas, Guerau
Ruiz i Pena, Oriol Bohigas i Guardiola, i Antoni Lucchetti
i Farré, assistits, com a Secretari accidental, per 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 ims Srs. Francesc Narvàez i Pazos, Joan Fuster i
Sobrepere, Xavier Casas i Masjoan, Francesc Trillas i
Jané, Josep M. Vegara i Carrió, i Francesc Vicens i Gi¬
ralt.
Excusen la seva assistència la ll·lma. Sra. Eulàlia

Vintró i Castells i l'll im. Sr. Xavier Valls i Serra.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

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

celebrada el 4 de juny de 1993, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
S'inicia tot seguit, l'exposició dels informes inclosos a

l'ordre del dia:
De l'Alcaldia, sobre:
Propostes d'acord per a la propera sessió plenària.
Vista la relació de propostes d'acord presentades a

la sessió plenària del proper dia 15, sobre les quals
informen els Regidors que les signen, s'examina amb
especial atenció la relativa a l'Informe del Pla Territorial
General de Catalunya, que es completa amb l'adhesió a
les al·legacions de la Federació de Municipis de Catalu¬
nya, i també les relatives a la finca de Can Masferrer, a
la construcció d'un Zoo marí i parc aquàtic al Poblenou,
sobre les quals el Sr. Vicens expressa determinades
reserves del seu Grup. La Comissió de Govern dóna la
conformitat a l'ordre del dia de l'esmentada sessió
plenària incorporant-hi les propostes relatives a la reso¬
lució de reclamacions als Estatuts de l'Institut Municipal
d'Educació i a la constitució d'un dret de superfície per
desenvolupar la primera fase del Fòrum Nord de la
Tecnologia, en els terrenys de l'antic Institut Mental,
sobre les quals també formula reserves el Grup d'Inicia¬
tiva per Catalunya.

Del Regidor d'Organització i Economia:
Informe econòmic de l'Ajuntament de Barcelona,

1992.
L'exposició d'aquest punt es posposa al final de la

sessió.

Del Regidor-President del Districte de Sants - Mont¬
juïc, sobre:

El pla de treball i criteris previs per al tractament de la
Ronda del Mig entre la plaça de Cerdà i l'avinguda Dia¬
gonal.
S'ajorna fins a la propera sessió.
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 Nou Barris

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, de la plaça pública compresa entre els
carrers de Valldemossa i de Formentor, per un import
de 25.140.950 pessetes, formulat per Immobiliàries
Coimbra, SA, 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 es formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'intro¬
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva,
mitjançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i requerir l'indicat
interessat perquè, en el termini de deu dies a comptar
des de la data en què rebi la notificació del present
acord, ingressi la quantitat de 3.016.914 pessetes a la
Tresoreria Municipal en concepte de garantia per a
respondre a la bona execució de les obres.

Unitat de Tramitació i Documentació Urbanística

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació dels
solars dels carrers del Carme, núms. 65-67 i del Peu de
la Creu des del seu encreuament amb el carrer de
Joaquín Costa fins al carrer dels Àngels, i d'alineacions
de la perllongació del carrer d'en Roig, d'iniciativa
municipal; exposar-lo al públic per un termini de quinze
dies; i, per al cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions 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 inicialment l'Estudi de detall de compensació

de volums a la parcel·la situada al carrer de Vilamarí,
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núms. 75 al 79, promogut per Promocor, SA; exposar-lo
al públic per un termini de quinze dies; i, en el cas que
en aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavo¬
rables 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 acreditativa del resultat
de la informació pública i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelo¬
na als efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al
66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'alineacions i
rasants de l'illa compresa entre els carrers del Doctor
Joaquín Albarrán, d'Ardena i el vial d'incorporació a la
Ronda de Dalt, promogut per Impusa; exposar-lo al
públic per un termini de quinze dies; i, per al cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'intro¬
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva
mitjançant l'oportuna certificació acreditativa del resultat
de la informació pública i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelo¬
na als efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al
66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació del
sector via Augusta-Bonanova «Porta de Sarrià», d'inicia¬
tiva municipal; sotmetre l'esmentat Pla a informació
pública pel termini d'un mes; i, per al cas que no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que fa¬
cin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació provisional i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la
seva aprovació definitiva.
Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació del

conjunt d'equipaments situats entre el Parc de l'Orene¬
ta i el carrer Major de Can Caralleu, d'iniciativa munici¬
pal; sotmetre l'esmentat Pla a informació pública pel
termini d'un mes; i, per al cas que no s'hi formulin
al·legacions o informes desfavorables que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació provisional i trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

Districte de Gràcia

Exposar al públic, pel termini de trenta dies (de
conformitat amb l'article 19 del Decret 146/84, de 10
d'abril en relació als articles 147 i 125 del Reglament de
Planejament) el document «Pla especial de reforma
interior al sector de l'Hospital Militar - carrer de la
Farigola», d'iniciativa municipal, amb caràcter de Crite¬
ris, objectius i solucions generals de planejament, a fi i
efecte que, dins el termini esmentat, els interessats hi
formulin els suggeriments i, si escauen, les alternatives

que considerin pertinents; i acordar, a l'empara de
l'article 40 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, la
suspensió pel termini d'un any, de l'atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació i
d'enderrocament en els àmbits definits en el plànol
annex, elaborat de conformitat amb l'article 42-1 de
l'esmentat Decret Legislatiu, precisant que resta, tam¬
bé, suspesa la tramitació del planejament especial de
concreció del viari bàsic que uneix els carrers de la
Mare de Déu dels Reis i de la Farigola.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de
volums de la finca del carrer de Pedrell, núm. 105
cantonada al passatge de Pujolet, núms. 5-7, promogut
pels Srs. Felipe Rodríguez i Armengol i Luis Sabatés i
Sans; exposar-lo al públic per un termini de quinze dies
i, per al 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.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de reordena¬

ció volumètrica de les instal·lacions esportives al carrer
de Jorge Manrique - Club Hispano Francés, promogut
per l'esmentat Club esportiu; 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.

Unitat de Gestió del Sòl

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment els Projectes d'Estatuts i Bases
d'actuació per a la constitució de la Junta de Compen¬
sació de la unitat d'actuació núm. 3 de la «Modificació
del Pla General Metropolità per millores dotacionals al
conjunt històric de l'Eixample, de Barcelona», delimitada
pels carrers Roger de Flor, Alí Bei, Nàpols i Ausiàs
Marc, presentats davant aquesta Administració pels
propietaris que representen més del 60 % de la superfí¬
cie inclosa en la unitat d'actuació, amb les prescrip¬
cions establertes en l'informe del Servei de Gestió de

Planejament Urbà.

Districte de Gràcia

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i amb el Projec¬
te addició al plànol d'amplada de la prolongació del
carrer de Balmes entre la Travessera de Gràcia i el
carrer de Víctor Hugo, aprovat el 22 d'octubre de 1917)
la parcel·la de 66,26 m2 situada al carrer de Sant Gui¬
llem, núm. 12 i que confronta: al nord, amb la finca del
carrer de Sant Guillem, núm. 14; al sud, amb la finca
núm. 10 del mateix carrer; a l'est, amb el carrer de Sant
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Guillem; i a l'oest, amb la resta de la major finca; tot això
als efectes que procedeixin, i, en especial, al de poder
inscriure-la en el Registre de la Propietat núm. 4 de
Barcelona, com a domini del Municipi. Adjudicar l'es¬
mentada parcel·la a Naves Puigredon, SA, Select Intal,
SA, Fiorsen, SA, Inversiones Inmobiliarias Alba, SA, La
Carla Alta, SL, i Analbert, SA, pel preu de 19.878.000
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; requerir
les adjudicatàries 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
602.000, del capítol 6 d'Ingressos del Pressupost Gene¬
ral de 1992, prorrogat.

Districte d'Horta-Guinardó

Modificar l'acord de la Comissió de Govern, de 19 de
febrer de 1993, en el sentit d'acordar, a instància de la
propietat i a l'empara de l'article 23 de la Llei d'Expro¬
piació forçosa i 22.1 del seu Reglament, l'expropiació
total de la finca núm. 207 del carrer del Llobregós, de
102,73 m2, de superfície, afectada de vial (5) en una
extensió de 57,20 m2 pel Pla especial de reforma inte¬
rior del sector Llobregós-Hortal al barri del Carmel,
aprovat definitivament el 18 de desembre de 1986;
fixar, en tràmit d'avinença, el preu just de l'expropiació
en la quantitat de 3.222.000 pessetes, amb càrrec a la
partida 600.432 del Pressupost per a l'any 1993 de
l'Institut Municipal d'Urbanisme; i mantenir l'esmentat
acord pel que fa a la resta del seu contingut.
Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del

Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el «Proyecto de
modificación y adaptación de las alineaciones cor¬
respondientes a la zona comprendida en la hoja H4a del
Plano de Barcelona, o sea la limitada por el paseo de
Maragall, la calle de Campoamor, el paseo del Valle de
Hebrón, el paseo de Nuestra Señora del Coll en su cruce
con la bajada de Sabadell en la calle de Peris Mencheta»
aprobado por la Comisión Municipal Permanente y el
Ayuntamiento Pleno el 19 de noviembre de 1941») la
parcel·la de 5,50 m2 situada al carrer de Castellbisbal
núm. 30 i que confronta: al nord, amb l'esmentat carrer de
Castellbisbal; a l'oest, amb la finca núm. 28 del mateix
carrer; i a l'est i al sud, amb finca propietat dels Srs. José
Miguel Juárez i Arqueros i Tatiana de Sokolow i Casano¬
vas; tot això als efectes que procedeixin i, en especial, al
de poder inscriure-la en el Registre de la Propietat número
11 de Barcelona, com a domini del Municipi. Adjudicar
l'esmentada parcel·la als Srs. José Miguel Juárez i Arque¬
ros i Tatiana de Sokolow i Casanovas, pel preu de
423.500 pessetes, completament lliure de despeses per a
l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscripció a favor seu;
requerir a l'Institut Municipal d'Urbanisme perquè: apliqui
l'esmentada quantitat en concepte de pagament al dipòsit
núm. A-90, de 847.000 pessetes, constituït a la Caixa de
tal Institut, en data 29 de maig de 1992 pels Srs. José
Miquel Juárez i Arqueros i Tatiana de Sokolow i Casano¬
vas per a garantir l'adquisició de l'esmentada parcel·la
sobrera; i pagui i ingressi, en el termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà al de la notificació, l'esmentada
quantitat en la Tresoreria Municipal, partida 602.00, del
capítol 6 d'Ingressos del Pressupost General de 1992,
prorrogat.

Districte de Nou Barris

Iniciar expedient d'expropiació de la porció de 306 m2
de la finca núm. 326 de la carretera Alta de les Roque¬
tes afectada, de zona de vianants (5-p) del Pla especial
de reforma interior de les Roquetes aprovat definitiva¬
ment el 14 de desembre de 1989; formular la relació de
propietaris amb descripció dels béns i drets afectats;
sotmetre-la a informació pública per un termini de quin¬
ze dies; sol·licitar al Sr. Alfredo Borràs i Castells, propie¬
tari de la finca, que formuli dins el termini de vuit dies la
valoració de la finca; i transcorregut el termini de quinze
dies sense haver arribat a un acord sobre l'adquisició
d'aquesta, iniciar expedient d'apreuament de la finca; i
requerir la propietat, amb una còpia de la diligència
d'obertura, perquè en el termini de vint dies presenti full
d'apreuament.

El Sr. Lucchetti comenta que aquest dictamen per¬
metrà la construcció d'unes escales d'accés a la part
alta de les Roquetes i es donarà així satisfacció a una
vella reivindicació veïnal.

Districte de Sant Martí

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el «Pla Parcial
de la Zona de Levante», aprovat el 29 de juliol de 1958)
la parcel·la de 102,59 m2 situada al carrer de Guipús¬
coa, núm. 72, i que confronta: al nord, amb el carrer de
Guipúscoa; al sud, amb la finca de procedència, a l'est,
amb la finca núm. 74 de l'esmentat carrer; i a l'oest,
amb la finca núm. 231 del carrer de la Selva de Mar; tot
això als efectes que procedeixin, en especial, al de
poder inscriure-la en el Registre de la Propietat núm. 10
de Barcelona, com a domini del Municipi. Adjudicar
l'esmentada parcel·la al Sr. Simón Martín i Hernández
pel preu de 5.385.975 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 en la Tresore¬
ria Municipal, partida 602.00 del capítol 6 d'Ingressos
del Pressupost General de 1992, prorrogat.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Gerència dels Serveis Centrals

Aprovar les «Directius generals d'organització de les
divisions superiors de l'Administració municipal no des¬
centralitzada» que figuren en el document adjunt.
Derogar l'acord de la Comissió de Govern, de 15 de

setembre de 1989, sobre «Funcions en matèria de
personal desconcentrades, a les Àrees i Centres Ges¬
tors».

Aprovar la «Normativa marc reguladora de la constitu¬
ció, organització i funcionament dels Centres Gestors»
continguda en el document adjunt, i elevar-la en el seu
cas al Consell Plenari.
Encarregar al Regidor de l'Àmbit d'Organització i

Economia que, en el termini de cinc mesos a comptar
des de l'aprovació de les presents «Directrius generals
d'organització de les divisions superiors de l'Administra-
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ció municipal no descentralitzada», traslladi a la Comis¬
sió de Govern una proposta d'adaptació de la «Tipolo¬
gia orgànica», aprovada per acord de la Comissió
Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981, i
que se substitueixi, mentrestant, la denominació dels
òrgans de base que en l'esmentada Tipologia figuren
com a Serveis tècnics o Serveis tècnico-administratius,
per la de Negociats tècnics.

El Sr. Clos explica l'abast d'aquest dictamen que té
com a objectiu la simplificació, tant horitzontalment com
verticalment, de l'actual estuctura administrativa munici¬
pal, que resulta massa complexa, per tal d'optimitzar-ne
el funcionament i rendiment. Comenta que s'hi preveu
la possibilitat de negociar-ne una adaptació amb els
diferents Àmbits per recollir les seves especificitats; que
s'inscriu en el procés de descentralització, delegació de
firmes i racionalització dels sistemes comptables, per
fer possible economies d'escala, l'augment de la pro¬
ductivitat i dels serveis, fer realitat l'objectiu polític
d'alliberar recursos i poder-los dedicar a altres tasques.
S'obre un debat en què el Sr. Lucchetti expressa la

seva disconformitat per les dificultats d'adaptació de la
nova estructura a les peculiaritats de determinats Àm¬
bits, el Sr. Truñó assenyala la manca de treballadors so¬
cials.

El Sr. Vegara qüestiona: a) el caràcter executiu que
es dóna a les funcions del Gerent, caràcter absent en el
decret de l'Alcaldia del 25 de gener de 1993; i b) les
funcions atribuïdes al Comitè de Gestió Municipal, que
considera que són pròpies dels òrgans de govern.
Procedeix a llegir l'apartat 3.4 de l'expedient que diu:

«El Gerent dels Serveis Centrals i el Gerent d'Orga¬
nització Territorial i Relacions Ciutadanes junt amb els
restants Gerents d'Àmbit, constitueixen l'òrgan col·le¬
giat superior de la direcció executiva de l'Ajuntament.
Aquest òrgan superior, que s'anomenarà "Comitè de

Gestió Municipal", estarà presidit pel Regidor de l'Àmbit
d'Organització i Economia, el qual podrà delegar en el
Gerent dels Serveis Centrals.
Correspon a aquest òrgan establir les línies bàsiques

d'actuació i la proposta de distribució de recursos
humans, econòmics i materials a nivell municipal, així
com el seu seguiment i control de la gestió , en relació
als serveis i actuacions dels diferents àmbits, integrant
els resultats a nivell municipal.»
Comenta que «establir les línies bàsiques d'actuació»

és clarament una funció política i que, per altra banda,
ja existeixen els òrgans corresponents per fer «la pro¬
posta de distribució de recursos econòmics.»

Per tot això, el Sr. Vegara manifesta, la seva oposició
a la proposta.

El Sr. Clos contesta a les observacions anteriors i
accepta de retirar el dictamen per acabar de perfilar els
aspectes que s'han esmentat.

Queda retirat aquest dictamen.
Aprovar el Pla de millora de les condicions de jubila¬

ció per incapacitat laboral per al període 1993-1994.

Negociat d'Administració de Béns Immobles

Districte de Sant Martí

Alienar, mitjançant subhasta pública, el solar situat a
l'avinguda Meridiana, núm. 202, de 353,23 m2 de super¬
fície, que constitueix la finca núm. 42817 del Registrede la Propietat núm. 10 de Barcelona, qualificada com a

zona 13a; aprovaréI Plec de condicions reguladores de
la subhasta; sotmetre'l a informació pública durant un
termini de quinze dies, i, si no s'hi formulen reclama¬
cions o al·legacions, convocar la licitació per adjudicar
el contracte de compra-venda del solar, a l'alça sobre el
tipus mínim de 172 milions de pessetes.

El Sr. Santiburcio comenta que l'obertura del carrer
de Múrcia fa possible l'edificació d'aquest immoble i la
transformació del carrer de Bofarull en eix de vianants.
El Sr. Lucchetti discrepa del dictamen perquè creu que
es podria assignar al terreny un ús alternatiu, de promo¬
ció de l'habitatge a preu assequible.
S'aprova amb l'abstenció del Sr. Lucchetti.

Direcció de Serveis d'Ingressos

Acceptar la proposta de l'Àmbit de Benestar Social i
introduir, en l'article 5è dels Preus públics dels Serveis
de Museus i Exposicions, aprovats per la Comissió de
Govern el 19 de febrer de 1993, la rectificació que
figura en document adjunt.

El Sr. Vicens assenyala que els museus estatals
seran gratuïts mentre no hi hagi una sentència dels
òrgans comunitaris de justícia de Brussel·les i demana
generositat envers la gent gran, que ha estat pagant els
museus durant la seva vida activa, motiu pel qual
propugna l'exempció total als jubilats.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ I CULTURA

ÀREA DE CULTURA

Secretaria de Serveis Generals

Aprovar les Bases Reguladores dels Premis «Ciutat
de Barcelona 1993», que s'atorgaran en el mes de
febrer de 1994, durant les Festes de Santa Eulàlia, en
llurs modalitats de Literatura en Llengua Catalana, Lite¬
ratura en Llengua Castellana, Mitjans de Comunicació,
Arts Escèniques, Àudio-Visuals, Arts Plàstiques, Músi¬
ca, Agustí Duran i Sanpere-Història de Barcelona, Arqui¬
tectura i Urbanisme, Ciència, Tècnica i Projecció Inter¬
nacional de la Ciutat de Barcelona.
Justificada la urgència en la forma reglamentària, es

debat la moció següent:
Del Sr. Ruiz Pena:

L'Ajuntament de Barcelona vol expressar la seva
satisfacció per l'acord pres pel Ple del Consell Gene¬
ral del Poder Judicial pel qual es decideix mantenir els
quatre Jutjats de Guàrdia existents a la ciutat de
Barcelona (tres per a detinguts i un per a incidències).
En l'Informe que l'Ajuntament va trametre al Consell
General del Poder Judicial el passat 3 de febrer de
1993, ja expressàvem la valoració positiva de l'Ajun¬
tament sobre el funcionament dels denominats «judi¬
cis ràpids» i la necessitat que es mantinguessin els
quatre Jutjats de Guàrdia creats per acord del Con¬
sell General del Poder Judicial el 6 de maig de 1992.
Igualment volem fer arribar el nostre suport a les
actuacions realitzades en aquest assumpte al Presi¬
dent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al
Cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i a la Presidenta de l'Audiència Provincial
de Barcelona.
S'aprova per unanimitat.
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El Segon Tinent d'Alcalde i Regidor d'Organització i
Economia, Sr. Clos presenta la Memòria econòmica de
l'Ajuntament de Barcelona 1992, l'estudi de la qual
recomana a tots els membres de la Comissió. Destaca
que per primera vegada recull una auditoria externa dels
comptes municipals en el primer exercici d'implantació
de la nova comptabilitat local. Comenta que en tal
exercici s'ha produït un notable redreçament de la
situació econòmica municipal, donat que els aspectes
econòmics estan sota control, com també ho està la
participació municipal en la Fira de Mostres, la Zona
Franca i Holsa, però queda pendent l'assumpte del
finançament del transport públic. Sobre aquest últim
punt presenta un quadre on s'analitzen comparativa¬
ment amb Madrid els costos i ingressos (amb especifi¬
cació de la part que prové de les tarifes de l'Administra¬
ció local, de l'Estat i de l'Administració autonòmica) tot
comentant que la diferència en més dels costos s'expli¬
ca per unes inversions que han millorat subtancialment
la qualitat del servei, i que el dèficit prové fonamental¬
ment del fet que el municipi de Madrid rep, per mitjà de
l'Administració autonòmica, una subvenció indirecta de
l'Estat d'unes 22 pessetes que aquí no es rep, argu¬
ment aquest que caldrà fer valer per obtenir un aug¬
ment de la subvenció estatal quan es negocií el nou
contracte-programa.

El Sr. Alcalde assenyala que la diferència de preu no
s'explica tan sols pels costos de la inversió feta, sinó per
la història desgraciada de les companyies i el procés
d'absorció d'empreses privades, també concessionàries
de determinades línies del nostre transport urbà.

En el torn lliure de paraules, el Sr. De Nadal expressa
la seva indignació i el rebuig rotund per les imputacions
lesives per a la seva honorabilitat que es fan en un escrit
signat pel Regidor Sr. Àlvarez que publica avui el diari
ABC, i en el qual se li atribueix haver avalat l'operació de
SEGECE a Renfe-Meridiana. Els assistents se solida¬
ritzen amb els sentiments del Sr. De Nadal.
Finalment abans d'aixecar la sessió l'Alcaldia fa refe¬

rència a la quarta onada d'embargaments per multes; i
el Sr. Clos explica que la publicació per onades obeeix
a exigències del sistema bancari i dóna els percentat¬
ges de cobrament. Assenyala que s'ha de convèncer la
gent de la necessitat de pagar les multes, no per raons
econòmiques, sinó per mantenir l'autoritat que reclama
la disciplina viària; que en la recaptació s'apliquen els
mateixos mètodes que per als tributs locals, però amb
una efectivitat ben diferent i, per tant, cal trobar meca¬
nismes més eficaços.

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

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 10 de setem¬
bre de 1993

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Gerència de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient

RatificareI Conveni regulador del règim de cessions i
futura activitat de l'exposició permanent d'infrastructura
subterrània de Barcelona, a establir entre l'Ajuntament
de Barcelona, Vila Olímpica, SA, el Col·legi d'Enginyers
de Camins, Canals i Ports i l'«Asociación de Túneles y
Obras subterráneas» i la Fundació Pere Garcia-Faria; i
acceptar eI patronatge honorari de l'esmentada Funda¬
ció.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, de la zona lliure al carrer de Josep
Estivill, núms. 67-73, per un import de 22.604.712
pessetes formulat per Dos Mil Quinientas Cuarenta, SA,

amb subjecció a les condicions que figuren a l'expe¬
dient; 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 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 prèvia, acreditativa del resul¬
tat de la informació pública; i requerir l'indicat interessat
perquè en el termini de deu dies a comptar des de la
data en què rebi la notificació del present acord ingressi
la quantitat de 2.712.565 pessetes en concepte de
garantia per a respondre de la bona execució de les
obres.

Unitat de Gestió del Sòl

Districte de les Corts

Aprovar inicialment la delimitació d'una unitat d'actua¬
ció que comprèn les finques de la Travessera de les
Corts, núms. 312-314, i 316-320, i del carrer de l'Equa¬
dor, núms. 82 i 84-86, de l'illa definida pels carrers de
l'Equador, de la Travessera de les Corts, d'Entença i del
Montnegre, en desenvolupament de les determinacions
de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona de 16 d'octubre de 1991, que
aprovà definitivament el Pla especial de concreció d'u¬
sos i ordenació volumètrica de l'illa esmentada; determi-
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nar que el sistema d'actuació per a l'execució de la
unitat d'actuació és el de cooperació; sotmetre'l a
informació pública durant el termini de quinze dies
mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de més circulació de la
Província, amb citació personal a tots els propietaris
dels terrenys afectats; acordar, de conformitat amb
l'article 104 en relació a l'article 101 del Reglament de
Gestió urbanística, la suspensió de llicències de par¬
cel -lacio i edificació.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment (a l'empara de l'article 144.1 del
Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, que aprovà el
Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació
Urbana) el Projecte de delimitació de la unitat d'execu¬
ció que comprèn les finques núms. 24, 24C, 24D,
29-31, 33-37, 39-41, i 43 del carrer de Musitu i núm. 76
del carrer de Bertran i té per objecte la cessió i posterior
urbanització de la perllongació del carrer de Musitu i
l'obertura del vial sense nom per a la seva connexió
amb el carrer de Bertran, segons projecte adjunt, es¬
sent el sistema d'actuació el de cooperació; sotmetre'l
a informació pública durant un termini de quinze dies
mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de més circulació de la
Província, amb citació personal de tots els propietaris
dels terrenys afectats; i iniciar expedient de reparcel·la-
ció per a l'execució de la unitat d'execució.
Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació

econòmica del polígon VI del Programa d'actuació
urbanística i Pla parcial d'ordenació del sector del
Baixador de Vallvidrera i les Planes, redactat d'ofici pels
Serveis tècnics municipals; sotmetre'l a informació pú¬
blica pel termini de quinze dies, per a al·legacions,
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
en un diari dels de més circulació de la Província;
notificar-ho individualment als propietaris afectats per¬
què durant el termini de quinze dies, a partir de l'ende¬
mà de la recepció de la corresponent notificació, pu¬
guin examinar el projecte de reparcel·lació i al·legar
davant aquesta Administració allò que estimin conve¬
nient.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment (a l'empara de l'article 117 del
Reglament de Gestió Urbanística) el Projecte de norma¬
lització de les finques núms. 22 i 24-26 del carrer de
Sampere i Miquel i núm. 20 del carrer Baix de Mariné;
sotmetre'l a informació pública durant un termini de
quinze dies mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i en un diari dels de més circula¬
ció de la Província, amb citació personal a tots els
propietaris afectats.

Departament d'Expropiacions

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Iniciar expedient d'expropiació de la finca situada al
Camí del Pantà de Vallvidrera, de 361 m2 d'extensió,

afectada de vial i equipaments pel Pla parcial del sector
del Baixador de Vallvidrera i de les Planes de Barcelona,
aprovat el 9 d'octubre de 1980 i pel seu projecte
d'urbanització aprovat el 27 de setembre de 1991;
formular la relació de propietaris amb descripció dels
béns i drets afectats; sotmetre-la a informació pública
durant el termini de quinze dies; i transcorregut aquest
termini sense que s'hi hagin presentat al·legacions en
contra, fixar, en tràmit d'avinença, el preu just de
l'expropiació en la quantitat d' 1.129.230 pessetes; apli¬
car la despesa amb càrrec a la partida núm. 600.432
del Pressupost per a l'any 1993 de l'Institut Municipal
d'Urbanisme; paga/Tesmentada quantitat a la propietat
un cop justificat el domini i llibertat de càrregues de la
finca o, altrament, dipositar-la a la Caixa General de
Dipòsits i, fet això, ocupar l'immoble.
Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del

Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el Pla General
Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, la parcel·la
de 21,75 m2 situada al termini de Barcelona, barriada de
Vallvidrera, carrer de Can Basseda, núms. 21 i 31-33 i
que confronta: pel seu front nord i est, amb el carrer de
Can Basseda; pel sud, amb porció de terreny de
propietat municipal; i per l'oest, amb la finca propietat
de Promotora Can Basseda, SA; tot això als efectes
que procedeixin, i, en especial, al de poder inscriure-la
en el Registre de la Propietat d'Esplugues del Llobregat,
com a domini del Municipi; adjudicar l'esmentada par¬
cel·la a la societat mercantil «Promotora Can Basseda,
SA», representada pel Sr. Juan Francisco Orellana i
Gómez, pel preu d'1.653.348, completament lliure de
despeses per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia
inscripció al seu favor i amb les condicions que s'asse¬
nyalen al document annex núm. 1 i que es tenen per
reproduïdes; requerir l'adjudicataria perquè, en el termi¬
ni de quinze dies a comptar des de l'endemà al de la
notificació, ingressi l'esmentada quantitat en la Tresore¬
ria Municipal, Capítol d'ingressos del Pressupost Gene¬
ral de 1993.

Districte d'Horta-Guinardó

Iniciar expedient d'expropiació de la finca núm. 20
del carrer de Sant Dalmir, de 166,43 m2 d'extensió,
afectada, pel que fa a 148,20 m2, de parcs i jardins
urbans de nova creació de caràcter local (6-b) i, pel que
fa a 18,23 m2, de vial (5) pel Pla especial de reforma
interior del Carmel, aprovat definitivament el 23 de
gener de 1986; formular la relació de propietaris amb
descripció de béns i drets afectats; sotmetre-la a infor¬
mació pública per un termini de quinze dies; i, transcor¬
regut aquest termini sense que s'hi hagin presentat
al·legacions en contra, fixar en tràmit d'avinença, el
preu just de l'expropiació en la quantitat d'1.276.730
pessetes amb càrrec a la partida 600.432 del Pressu¬
post per a l'any 1993 de l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me; pagar l'esmentada quantitat a la propietat un cop
justificat el domini i llibertat de càrregues de la finca o,
altrament, dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits i,
un cop fet això, ocupar l'immoble.

Districte de Nou Barris

Declarar (de conformitat amb l'article 103 de la Refo¬
sa de Textos legals vigents a Catalunya en matèria
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urbanística) l'inici de l'expedient d'expropiació de la
finca núms. 102-104 de l'avinguda d'Escolapi Càncer,
de 1009,40 m2 de superfície, afectada de zona verda
(6b) pel Pla especial de reforma interior de Torre Baró,
aprovat definitivament el 22 de març de 1984 i recollit
en text refós de 2 de maig de 1985; fixar en tràmit
d'avinença, d'acord amb l'article 24 de la Llei d'Expro¬
piació forçosa, la quantitat de 4.000.000 de pessetes
en concepte d'apreuament per a l'expropiació de la
finca de referència; aplicar la despesa amb càrrec a la
partida pressupostària que en el seu moment es deter¬
mini; consignar la quantitat de 4.000.000 de pessetes a
la Caixa General de Dipòsits a nom del Sr. Manuel
Pérez i Martín, titular registral, fins al moment que la
seva hereva, la Sra. Encarnación Pérez i Rubí, acrediti el
domini i llibertat de càrregues de la finca, i, un cop fet
això, ocupar l'immoble.
Iniciareis tràmits per a l'adquisició, pel sistema d'ex¬

propiació, de les finques núms. 18, 20, 22, 24, 26-32 i
40 del carrer de Martorelles i núms. 56, 58 i 60 del
carrer de Palau-solità, afectades de zona en sòl urbà
d'actuació pública (16-a), que haurà de destinar-se a
promoció d'habitatge públic, zona en sòl urbà, alineació
a vial, actuació pública (16-g/l), vial (5) i zona verda
(6-b) pel Pla especial de reforma interior de Torre Baró,

aprovat definitivament el 22 de març de 1984 i recollit
en text refós de 2 de maig de 1985; aprovar inicialment
la relació de béns i drets afectats que s'adjunta; sotme-
tre-la a informació pública durant un termini de quinze
dies a l'únic efecte que s'hi formulin, si escau, les
al·legacions que es considerin pertinents per tal d'es¬
menar-hi possibles errors; tenir-la per aprovada definiti¬
vament en el cas que no s'hi presentin al·legacions
durant la informació pública; notificar als interessats
l'inici de l'exposició perquè en el termini de quinze dies
proposin el preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi
d'intentar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa; i, en el supòsit que no hi hagi
mutu acord, iniciar la peça separada d'apreuament de
conformitat amb l'article 29 i següents de la Llei esmen¬
tada.

Moció

Del Sr. De Nadal.
Ratificar la comunicació dirigida a Tabasa per la qual

l'Ajuntament renuncia a l'ampliació de capital de l'es¬
mentada societat.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Aprovats pel Consell Plenari inicialment el 30
d'abril i definitivament el 15 de juliol, i vigents des
del dia 23 de setembre de 1993

TÍTOL PRIMER

NATURALESA I FINALITATS DE DE L'INSTITUT

Article 1
L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona és un

organisme autònom de caràcter administratiu creat per
l'Ajuntament de Barcelona per a l'assoliment de les
finalitats que es determinen en els presents Estatuts,
d'acord amb allò establert en els articles 237 de la Llei
Municipal de Catalunya i 40 de la Llei de Règim Espe¬
cial de Barcelona, i d'acord amb la Llei d'Ordenació del
Sistema Educatiu i disposicions complementàries.

Article 2
Als efectes previstos per l'article 3 de la Llei Especial

del Municipi de Barcelona, l'Institut té la consideració
d'òrgan tècnic jurídic de gestió de l'Ajuntament.

Article 3
Els objectius de l'Institut són:

a) Dirigir i planificar l'activitat, l'estructura i l'administra¬
ció dels centres educatius de tot nivell i modalitat
mantinguts per l'Ajuntament, directament o a través
dels diversos Instituts i Patronats, que en l'Annex I
s'enumeren, com a centres públics que són i se¬
gons la normativa vigent.

b) Adequar a aquest conjunt de Centres, tal com la llei
preveu, els serveis propis de formació, programació
docent, recursos educatius, recerca, avaluació,
orientació, suport, inspecció i renovació.

c) Intervenir en la gestió d'aquells centres i serveis
adreçats a tota la ciutat que hagin estat creats per
conveni entre l'Ajuntament i l'administració educati¬
va competent.

d) Facilitar la integració dels seus centres i serveis
pedagògics al nou Mapa Escolar de Barcelona se¬
gons la planificació feta en col·laboració amb l'admi¬
nistració educativa competent.

e) Participar en la planificació i construcció dels Cen¬
tres Escolars de la ciutat de Barcelona, a través de
convenis de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

f) Col·laborar en la gestió de totes aquelles altres com¬
petències municipals en educació enumerades en
l'Annex II.

g) Impulsar les actuacions i la coordinació de totes
aquelles instàncies i serveis que puguin incidir en
l'educació a la ciutat.

Article 4
Per aconseguir el seu objectiu, i sense perjudici de

les funcions tuïtives reservades als òrgans de govern de
l'Ajuntament, l'Institut estarà facultat per:
a) Fer totes les actuacions que estiguin directament i

indirectament relacionades amb les finalitats esmen¬

tades anteriorment i que es derivin de l'aplicació de
la normativa vigent.

b) Administrar el seu patrimoni, com també els béns de
domini públic que li hagin estat adscrits.

c) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i
immobles, acceptar herències, legats i donacions.

d) Obtenir subvencions i altres ajudes d'entitats públi¬
ques o de particulars.

e) Contractar obres, serveis i subministraments.
f) Contraure obligacions i concertar crèdits.
g) Prestar garanties i avals.
h) Aprovar la seva pròpia organització interna.
i) Exercitar accions judicials i administratives.
j) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics con¬
gruents amb la finalitat de la institució,

k) Percebre les quantitats que s'estableixin per la pres¬
tació dels serveis atribuïts a l'Institut.

I) Atorgar concerts i convenis amb tota mena de perso¬
nes i/o entitats públiques i privades,

m) L'Institut podrà nomenar personal docent, a més de
contractar personal laboral.

Article 5
L'organisme autònom tindrà el seu domicili social a

Barcelona, Plaça d'Espanya, núm. 5.

TÍTOL SEGON

ÒRGANS DE GOVERN I ATRIBUCIONS

CAPÍTOL I

ÒRGANS DE GOVERN DE L'INSTITUT

Article 6
Els òrgans de govern de l'Institut Municipal d'Educa¬

ció de Barcelona, són:
a) Consell d'Administració.
b) President.
c) Vice-president.
d) Comissió Permanent.
e) Gerent.
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CAPÍTOL II

EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 7
1. El Consell d'Administració assumeix el govern

superior de l'Institut.
2. Estarà integrat per:

a) Sis persones en representació de l'Ajuntament de
Barcelona, designades per l'Alcalde, tres de les
quals com a mínim, seran Regidors.

b) Un membre de cada Grup Municipal.
c) Una persona en representació de les organitzacions

sindicals majoritàries de la ciutat nomenada per
l'Alcalde a proposta de les organitzacions, i un
representant dels treballadors de l'Institut.

d) Una persona de reconegut prestigi en el camp
educatiu, nomenada per l'Alcalde.
3. Les persones membres del Consell es nomenaran

coincidint amb la renovació de la Corporació Municipal i
sempre que calgui en cas de vacant o cessament.

Article 8
La Presidència i la Vice-presidència del Consell seran

designades per l'Alcalde.
El nomenament de la Presidència i de la Vice-

presidència haurà de recaure sobre membres del Con¬
sell d'Administració, que siguin Regidors.

Article 9
1. Actuarà com a Secretari del Consell d'Administra¬

ció él Secretari General de l'Ajuntament, o el funcionari
municipal llicenciat en Dret en qui delegui.

2. La Intervenció de Fons de l'Institut serà exercida
per l'Interventor de l'Ajuntament o pel funcionari en qui
delegui.

3. El Secretari, l'Interventor, titulars o delegats, i la
Gerència de l'Institut assistiran a les reunions del
Consell amb veu però sense vot. També hi assistiran
els membres de la Comissió Permanent que no for¬
min part del Consell d'Administració, amb veu i sen¬
se vot.

4. La Presidència, per si mateixa o a proposta de la
Gerència, podrà autoritzar l'assistència a les reunions
del Consell dels assessors que consideri pertinents, els
quals podran participar com a tais en les deliberacions,
sense dret a vot.

SECCIÓ I

Atribucions

Article 10
Corresponen al Consell d'Administració les atribu¬

cions següents:
a) Aprovar la proposta de pla general i dels programes

d'actuació, com també les seves modificacions i re¬
visions.

b) Aprovar el reglament de règim interior.
c) Aprovar el pla de remodelació i ampliació dels cen¬

tres municipals i proposar a l'Ajuntament la creació
de nous centres o la supressió dels existents.

d) Contractar obres, serveis o subministraments la
quantia dels quals superi el 5 % dels recursos ordi¬

naris del pressupost propi de l'Entitat, o quan la
duració sigui superior a 5 anys, i resoldre les qües¬
tions incidentals dels esmentats contractes.

e) Contractar estudis, serveis i assistència tècnica amb
persones físiques i societats i empreses consultores
i de serveis quan la quantia sigui superior al 3 % dels
recursos ordinaris esmentats.

f) Proposar al Consell Plenari municipal l'adquisició,
alienació, cessió o gravamen de béns immobles en
tots els casos, i les inversions en valors mobiliaris, o
la seva alienació, si superen el 10 % del pressupost
de l'Institut, i també acordar la inversió i l'alienació de
valors mobiliaris quan no superin l'esmentat percen¬
tatge.

g) Aprovar les operacions de Tresoreria que compro¬
metin més del 5 % dels recursos ordinaris del pres¬
supost de l'Entitat.

h) Aprovar les transferències de crèdit la quantia de les
quals excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del
Pressupost en exercici, o quan impliquin canvi de
Capítol.

i) Aprovar la proposta inicial dels pressupostos d'in¬
gressos i despeses anuals i trametre-la a l'Ajuntament
per a la seva inclusió en l'expedient d'aprovació del
Pressupost General.

j) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i la
memòria anual d'actuació.

k) Proposar a l'Alcalde el nomenament i cessament de
la Gerència, prèvia proposta de la Presidència de
l'Institut.

I) Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Institut i
elevar-la al Consell Plenari de la Corporació.

m) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla
pressupostària i el règim general pels nomenaments
i retribucions del personal, com també els Pactes
de Condicions Laborals i Convenis Col·lectius.

n) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i
reclamacions judicials i administratives, en defensa
dels drets i interessos de l'Institut.

o) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propostes
de modificació dels Estatuts.

SECCIÓ II

Funcionament

Article 11
1. El Consell d'Administració es reunirà quan ho

consideri oportú el seu President, ho disposi l'Alcalde o
sigui sol·licitat per una quarta part dels seus membres; i,
com a mínim, dues vegades l'any.

2. Les reunions se celebraran quan hi concorri com
a mínim, tant en primera com en segona convocatòria,
un terç del nombre de Consellers, i no podran celebrar-
se sense l'assistència de la Presidència i de la Secreta¬
ria o qui legalment els substitueixi.

3. Les convocatòries hauran de cursar-se amb una
antelació mínima de vuit dies hàbils i s'hi adjuntarà el
corresponent ordre del dia de la reunió.

Article 12
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels Con¬

sellers presents. En cas d'empat, decidirà el vot de
qualitat de la Presidència.
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CAPÍTOL III

LA PRESIDÈNCIA I LA VICE-PRESIDÈNCIA

Article 13
Correspondran a la Presidència de l'Institut, a més de

les facultats que li delegui el Consell d'Administració,
les atribucions que a continuació s'indiquen:
a) Ostentar la representació permanent de l'Alcalde en

l'Institut i de l'Institut en els actes que ho requereixin
pel seu significat, com també exercitar tot tipus
d'accions legals en els casos d'urgència de les
quals donarà compte al Consell d'Administració en
la primera reunió que se celebri.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions,
dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el
vot de qualitat.

c) Exercir la direcció política i la inspecció superior de
tots els serveis i activitats de l'Institut i vetllar per la
seva adient realització d'acord amb allò que dispo¬
sen els presents Estatuts.

d) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració
de l'estructura interna dels serveis i la distribució
orgànica de les funcions.

e) Adoptar totes les decisions i mesures adequades
per a la millor organització i funcionament de l'Insti¬
tut.

f) Autoritzar despeses i atorgar contractes de tota
mena que no comprometin més del 5 % de pressu¬
post de l'Institut i la duració dels quals no excedeixi
de 5 anys, i resoldre les qüestions incidentals dels
contractes indicats.

g) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració
de la signatura de contractes i/o convenis de qual¬
sevol naturalesa necessaris per a l'assoliment de les
finalitats de l'Institut.

h) Exigir el compliment de les responsabilitats dels
titulars i membres dels òrgans de govern i de l'Admi¬
nistració de l'Institut.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de l'Ins¬
titut.

j) Aprovar les bases i les convocatòries per a cobrir
places de funcionaris,

k) Nomenar el personal funcionari.
I) Nomenar i separar els càrrecs d'alta direcció de l'Insti¬

tut i donar-ne compte al Consell d'Administració,
m) Elevar al Consell d'Administració la proposta de

nomenament i cessament de la Gerència que el
Consell proposarà a l'Alcalde,

n) Disposar els nomenaments i les sancions d'acomia¬
dament del personal laboral, com també la incoació
d'expedients disciplinaris al personal funcionari per
falta greu o molt greu, excepte la separació del
servei, i donar-ne compte al Consell d'Administració
en la primera reunió que se celebri,

o) Aprovar transferències de crèdit la quantia de les
quals no excedeixi un 5 % dels recursos ordinaris de
l'Entitat i no impliquin canvi de Capítol, i donar-ne
compte al Consell d'Administració en la primera
reunió que se celebri,

p) Aprovar les operacions de tresoreria que no superin
el 5 % dels recursos ordinaris de l'Institut,

q) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració
dels convenis de col·laboració de tot tipus que
calgui establir amb altres organismes i entitats públi¬
ques o privades en relació amb les finalitats de l'Ins¬
titut.

r) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que
sigui competència de l'Institut i que no estigui reser¬
vat de manera expressa a altres òrgans seus.

Article 14
La Presidència pot delegar en la Vice-presidència o

en la Gerència l'exercici de les seves competències,
excepte les indicades en els apartats b), f) i h) de
l'article 13 dels presents Estatuts i n'ha de donar
compte al Consell d'Administració.

Article 15
La Vice-presidència substituirà la Presidència i n'as¬

sumirà les atribucions en cas d'absència, vacant o
malaltia i exercirà les funcions que li delegui la Presidèn¬
cia, excepte les que impliquin l'exercici d'autoritat i les
relatives a personal.

CAPÍTOL IV

LA COMISSIÓ PERMANENT

Article 16
La Comissió Permanent és l'organisme de gestió

ordinària de l'Institut i estarà constituïda pels membres
següents:
a) La Presidència de l'Institut, que ho serà també de la

Comissió.
La Gerència.
Un representant de l'Àmbit/Àrea d'Educació de l'A¬
juntament designada pel President.
La Coordinació de l'Àrea d'Economia i Empreses de
l'Ajuntament.

b) Actuarà com a Secretari de la Comissió, amb veu i
sense vot, el de l'Institut, que haurà d'aixecar acta
dels assumptes tractats i les resolucions adoptades.

c) Si alguns punts de l'ordre del dia així ho recomanen,
podrà ser convocat, amb veu i sense vot, l'Interven-
tor-delegat de l'Institut.

Article 17
Seran funcions de la Comissió:

a) Aprovar en primera instància i elevar al Consell d'Ad¬
ministració:

- El pressupost de l'Institut.
- Els comptes anuals.
- Els estats financers mensuals.

b) Analitzar el grau d'acompliment dels objectius de
l'Institut i proposar al Consell d'Administració les
actuacions que se'n puguin derivar.

c) Aquelles altres que en virtut de les seves competèn¬
cies li delegui el Consell d'Administració.

Article 18
La Comissió es reunirà com a mínim un cop cada

tres mesos, durant el transcurs del mes que segueix a
cada trimestre natural, amb convocatòria prèvia de la
Presidència, la qual haurà de ser tramesa per escrit pel
Secretari a tots els membres amb una antelació mínima
de vuit dies, llevat dels casos que puguin justificar una
convocatòria urgent.
A la convocatòria s'hauran d'adjuntar el corresponent

ordre del dia i la documentació relativa als assumptes a
tractar.

Per voluntat de la Presidència o de dos dels seus

membres, podrà sol·licitar-se una convocatòria extraor-
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dinaria de la Comissió, per tal de tractar temes de
caràcter urgent.

Article 19
Les sessions de la Comissió només seran vàlidament

constituïdes amb la presència dels quatre membres
amb dret a veu i vot, o de les persones en qui deleguin
la representació, i del seu Secretari.

Article 20
Els acords de la Comissió es prendran per majoria

simple dels assistents, amb el vot de qualitat de la
presidència en cas d'empat.

CAPÍTOL V

LA GERÈNCIA

Article 21
Són funcions de la Gerència:

a) Representar administrativament l'Institut quan la pre¬
sidència no assumeixi aquesta representació i rela¬
cionar-se en funció del seu càrrec amb altres institu¬
cions públiques o privades.

b) Exercir les funcions d'integració i direcció executiva
de l'Institut i gestionar-ne els recursos humans, ma¬
terials, econòmics i tecnològics.

c) Dissenyar el pla general i les línies estratègiques
d'actuació per a la consecució dels objectius de
l'Institut, i elevar-les a la Presidència, per a la seva
aprovació en el Consell d'Administració.

d) Proposar a la Presidència, per a la seva aprovació,
l'estructura interna de l'Institut i la distribució orgàni¬
ca de les funcions.

e) Elaborar la proposta del reglament de règim interior i
elevar-la al Consell d'Administració per a la seva
aprovació.

f) Fer el seguiment i l'avaluació interna del pla general i
donar-ne compte periòdicament als òrgans superiors
de govern.

g) Executar i fer complir els acords del Consell d'Admi¬
nistració i les resolucions del President.

h) Dirigir i inspeccionar les obres, serveis i dependèn¬
cies de l'Institut, com també tot el seu personal
d'acord amb les directrius de la Presidència.

i) Proposar a la Presidència, per a la seva aprovació o
per elevar-los al Consell d'Administració, segons la
quantia, els contractes d'obres, serveis i subministra¬
ment.

j) Adquirir màquines i material d'oficina i d'altres béns
mobles, en la forma i per la quantitat autoritzada pel
Consell d'Administració,

k) Ordenar la recaptació d'ingressos.
I) Ordenar els pagaments que tinguin consignació ex¬

pressa i responguin a obligacions degudament con¬
tretes per l'Institut,

m) Contractar el personal i establir les seves condicions
de treball.

n) Nomenar, adscriure i traslladar el personal als diferents
llocs de treball de l'Institut i presentar a la Presidència
els nomenaments per a la seva ratificació,

o) Disposar la sanció del personal laboral, amb l'excep¬
ció de l'acomiadament, i la sanció del personal
funcionari per falta lleu.

p) Vetllar per la millora dels sistemes de treball i per la
introducció de les innovacions tecnològiques ade¬
quades.

q) Impulsar els estudis tècnics i de planificació que
siguin d'interès per al Municipi i l'Institut,

r) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut i
també la liquidació i la rendició dels comptes,

s) Redactar i proposar la plantilla orgànica i les cor¬
responents retribucions,

t) Exercir les que la Presidència li delegui.

TÍTOL TERCER

DEL PERSONAL

Article 22
1. L'Institut disposarà del personal necessari per a

l'acompliment de les seves comeses.
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran

establerts i modificats atenent els principis d'eficiència,
d'economia i de racionalització dels recursos.

2.1 La selecció de personal es farà d'acord amb la
normativa vigent atenent en tot cas els principis consti¬
tucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de
publicitat.

3. Les places seran cobertes per:
a) El funcionariat de carrera de l'Ajuntament de Barce¬

lona, que presta els seus serveis a totes les depen¬
dències i òrgans de l'Àrea d'Educació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, com també a tots els seus
centres d'educació, tant infantil com primària, secun¬
dària, professional, formació d'adults, musical o es¬
pecial, el qual s'adscriu a l'Institut en situació de
servei actiu a l'Administració d'origen.

b) El personal contractat en règim provinent de l'Ajun¬
tament o d'altres patronats municipals, respecte al
qual s'aplicarà el mecanisme de successió d'empre¬
sa, en els termes de la legislació laboral vigent.

c) El funcionariat i personal laboral nomenat i contractat
per l'Institut.
4. El personal provinent de l'Ajuntament que passi a

formar part de l'Institut podrà participar en qualsevol
concurs per a la provisió de llocs de treball, tant de
promoció interna com de promoció professional, que
convoqui l'Ajuntament de Barcelona, quan ho permeti el
perfil de la plaça a cobrir (nivell, categoria, titulació,
etc.); l'antiguitat a l'Institut es considerarà com pròpia
de l'Ajuntament.

5. La totalitat del personal de l'Institut tindrà caràcter
de personal municipal.

6. Correspon a l'Institut la determinació i negocia¬
ció, quan sigui procedent, d'acord amb la legislació
aplicable i la relació d'ocupació existent en cada cas,
del marc laboral i les condicions de treball del perso¬
nal vinculat jurídicament a l'Institut, sense perjudici de
les directrius generals de política de personal de
l'Ajuntament per al conjunt de l'Administració muni¬
cipal.

7. Estaran coberts per funcionariat municipal els
llocs de treball als quals puguin ser delegades les
funcions corresponents a la Secretaria General i a la
Intervenció de Fons previstes a l'article 9 d'aquests Es¬
tatuts.

8. En cas que per restructuració de la plantilla de
l'Institut desapareguessin o es reconvertissin places i el
personal funcionari provinent de l'Ajuntament que les
desenvolupa quedés en expectativa de destinació, ob¬
tindrà una nova destinació, indistintament a l'Institut o a
l'Ajuntament.
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títol quart

RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL PRIMER

BÉNS I RECURSOS

Article 23
El patrimoni de l'Institut estarà integrat:

a) Pels béns que li adscrigui en ús l'Ajuntament, els
quals conservaran la seva classificació jurídica origi¬
nària i la seva propietat no passarà a l'Institut.

b) Pels béns i drets que adquireixi per qualsevol títol le¬
gítim.

Article 24
Per a l'acompliment de les seves finalitats l'Institut

comptarà amb els recursos econòmics següents:
a) Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als

seus pressupostos, que inclouran, si cal, el finança¬
ment de les obres de gran reparació dels edificis
adscrits.

b) Les aportacions que li pertoquin per convenis esta¬
blerts amb les diverses Administracions i entitats
públiques o privades.

c) Les taxes o preus públics per la prestació de serveis
i la utilització o aprofitament dels béns de domini
públic adscrits a l'Institut.

d) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
e) Les subvencions i els donatius.
f) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d'enti¬

tats oficials o particulars.
g) Tots els altres que li puguin ser atribuïts d'acord amb

les normes vigents.

CAPITOL II

DIPÒSIT DE FONS

Article 25
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Insti¬

tut són:
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions.
b) Servir al principi d'unitat de caixa.
c) Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per

a la puntual satisfacció de les obligacions, i respon¬
dre dels avals contrets.

d) Les altres que se'n deriven, relacionades amb les
anteriors, i d'altres que la legislació vigent li autoritzi.

Article 26
A) L'Institut podrà connectar els serveis financers de

la seva Tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi,
mitjançant l'obertura dels tipus de comptes següents:
a) Comptes operatius de recaptació i de pagaments.
b) Comptes restringits de recaptació i de pagaments.

B) 1. Comptes financers de col·locació d'excedents
de Tresoreria.

2. L'Institut podrà disposar de caixes d'efectiu, per
als fons de les operacions diàries, subjectes a les
limitacions que estableixi la legislació.

3. L'Institut podrà fer rendibles els seus excedents
temporals de Tresoreria mitjançant inversions en les
degudes condicions de liquiditat i seguretat.

CAPÍTOL III

INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

Article 27
L'Institut queda sotmès al règim de comptabilitat

pública, sota la fiscalització del Tribunal de Comptes.

Article 28
Correspon a la Intervenció de l'Ajuntament la inspec¬

ció de la comptabilitat de l'Institut.

Article 29
L'exercici comptable coincidirà amb l'exercici pressu¬

postari.
La comptabilitat de l'Institut estarà organitzada al

servei de les finalitats disposades per la normativa
reguladora d'Hisendes Locals. Es portarà mitjançant
llibres, registres i comptes segons els procediments
tècnics més convenients per la naturalesa de les opera¬
cions i de les situacions que hagin de causar assenta¬
ment, en la manera que faciliti l'acompliment dels fins
abans esmentats.

Aquests llibres, registres i comptes comptabilitzaran
la totalitat dels actes i operacions de caràcter adminis¬
tratiu, civil o mercantil amb repercussió pressupostària,
financera, patrimonial o econòmica en general.

Article 30
1. A l'acabament de l'exercici pressupostari, l'Institut

formarà i elaborarà els estats i comptes anuals, els
quals comprendran totes les operacions pressupostà¬
ries, independents i auxiliars, patrimonials i de Tresore¬
ria dutes a terme durant l'exercici.
Aquest Compte General, configurat en la forma i amb

els requisits determinats per la normativa d'Hisendes
Locals, es rendirà pel Consell d'Administració a l'Ajunta¬
ment abans del 15 de maig.

2. La Comissió Permanent elevarà trimestralment a
l'Alcalde els comptes i estats integrants del Compte
General amb la seva situació a l'últim dia del trimes¬
tre.

CAPITOL IV

PRESSUPOST

Article 31
L'Institut elaborarà per a cada exercici econòmic un

Pressupost que s'integrarà en el Pressupost General de
l'Ajuntament.

En l'esmentat Pressupost hi constarà la documenta¬
ció preceptiva segons la normativa local vigent.

Article 32
1. L'avantprojecte de pressupost l'elaborarà la Ge¬

rència i s'elevarà al Consell d'Administració abans de la
segona desena d'agost, juntament amb la Memòria
explicativa, les certificacions dels conceptes i l'import
dels deutes exigibles i també dels ingressos percebuts
en l'exercici anterior i en els sis primers mesos de l'any
en curs.

2. El Consell d'Administració aprovarà, si escau, el
projecte de pressupost i l'elevarà a l'Ajuntament per a la
seva integració en el Pressupost General i aprovació
abans del 15 de setembre.
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Article 33
El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a

la seva recaptació de drets i al pagament d'obligacions,
el 31 de desembre de l'any natural corresponent. Els
ingressos i abonament i els pagaments pendents resta¬
ran a càrrec de la Tresoreria de l'Institut.
L'Institut confeccionarà la liquidació del seu pressu¬

post abans del 15 de febrer de l'exercici següent.
Aquesta liquidació, informada per Intervenció i proposa¬
da pel Consell d'Administració, haurà de trametre's a
l'Ajuntament abans del dia primer de març per a la seva
aprovació.

Article 34
La gestió dels pressupost de despeses es realitzarà

en les fases establertes per la normativa d'Hisendes Lo¬
cals.
Correspondrà a la Gerència l'autorització de despe¬

sa, la disposició de despesa, el reconeixement o liqui¬
dació de l'obligació i l'ordenació dels pagament, quan
aquests actes no estiguin atribuïts per aquests Estatuts
a un altre òrgan.

TÍTOL V

FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 35
L'Ajuntament es reserva les facultats tuïtives se¬

güents:
1. Correspondrà al Ple de la Corporació l'aprovació

de:

a) El pla general, el programa d'actuació i les seves
modificacions, i el pressupost de l'Institut.

b) La creació de nous centres i instal·lacions, la supres¬
sió dels existents i l'elaboració dels projectes d'o¬
bres de gran reparació dels edificis adscrits al servei
públic, l'acord amb la normativa vigent.

c) Les adquisicions, alienacions, cessions o gravament
dels immobles que integren el patrimoni de l'Institut i
les inversions en valors mobiliaris i la seva alienació,
si excedeixen del 10 % dels pressupost anual.

d) La concessió de crèdits extraordinaris i l'ampliació
dels existents mitjançant suplement.

e) Les operacions financeres i de crèdit, llevat les de
Tresoreria.

f) El balanç, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost, inclosos els del patrimoni de l'Institut.

g) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim de
nomenaments i retribució del personal.

h) Els convenis col·lectius de treball.
i) L'exigència de responsabilitats als titulars i membres
dels organismes de govern i administració de l'Insti¬
tut.

j) La modificació dels presents Estatuts.
2. Correspondrà a l'Alcalde el coneixement dels as¬

sumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reu¬

nions del Consell d'Administració i els seus cor¬

responents acords.
A aquest efecte, el President transmetrà a l'Alcaldia

l'ordre del dia de les reunions del Consell amb setanta-
dues hores d'antelació a la seva celebració, i els textos
dels acords en les quaranta-vuit hores següents a la
finalització del Consell.
També correspon a l'Alcalde el coneixement del

balanç de situació de cada trimestre i dels globals de
l'exercici econòmic.
Article 36
L'Alcaldia podrà:

a) Suspendre els acords del Consell d'Administració i
les resolucions dels altres òrgans d'administració de
l'Institut quan consideri que recauen en els assump¬
tes que no siguin de la seva competència, quan
siguin contraris als interessos generals de l'Ajunta¬
ment o del mateix Institut, o constitueixin infracció
manifesta de les lleis.

b) Requerir dels òrgans de govern i administració de
l'Institut tota mena d'informes o documents.

c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.

TÍTOL VI

RÈGIM JURÍDIC

Article 37
Contra els actes dels òrgans de govern de l'Institut es

podrà interposar recurs en via administrativa davant
l'Alcalde en el termini i amb els efectes que estableix
l'article 142 del Reglament d'Organització i Administra¬
ció de Barcelona.

TÍTOL VII

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ
DE L'INSTITUT

Article 38
La modificació dels Estatuts haurà d'ajustar-se als

mateixos tràmits seguits per la a seva aprovació.

Article 39
1. La duració de l'Institut serà indefinida.
2. L'Institut podrà ser extingit en qualsevol moment,

per acord del Consell Plenari Municipal.

Article 40
1. En extingir-se l'Institut, l'Ajuntament el succeirà

universalment i el seu patrimoni, amb tots els incre¬
ments i aportacions que figurin en l'actiu, revertirà a la
Corporació Municipal.

2. En cas de dissolució, el personal funcionari de
l'Institut s'inclourà novament en la plantilla i llocs de
treball de l'Ajuntament. Respecte al personal laboral,
s'hi aplicarà el mecanisme de successió d'empresa.
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Annex 1

1. CENTRES MUNICIPALS

Educació infantil

DM Centre Adreça Nivells
01 EBM Puigmal Comerç, 5 BRE
01 EBM Cadí Om, 11 BRE
01 EBM Mont Taber Sadurní, 13 BRE
01 EBM Canigó Àngels (Raval), 7 BRE
03 EBM Chavorrillos Passeig Josep Carner, 68 BRE
03 EBM Bellmunt Segura, 8 BRE
03 EBM Collserola Mare de Déu de Port, 179 BRE
08 EBM Trinitat Nova Fosca, 12 BRE
08 EBM L'Argimont L'Artesania, 88 BRE

Educació Primària
DM Centre Adreça Nivells
03 EM Bosc de Montjuïc-Forestier Av. Miramar, 9 PAR PRI EGB
03 EM Tres Pins Tres Pins, 28 PAR PRI EGB EE
03 EM Barkeno Passeig Zona Franca, 56 PAR PRI EGB
03 EM Pau Vila Font Florida, 59 PAR PRI EGB
06 EM Reina Violant Trilla, 18 PAR PRI EGB
07 EM Escola del Mar Gènova, 12 PAR PRI EGB
07 EM Tramuntana Gran Vista, 54 EGB
07 EM Parc del Guinardó Garriga i Roca, 7 PAR PRI EGB
07 EM Arc Iris L'Arc de Sant Martí, 78 PAR PRI EGB
09 EM Ignasi Iglésias Passeig Torres i Bages, 108 PAR PRI EGB
09 EM Turó Blau Gran de Sant Andreu, 2 PAR PRI EGB
10 EM Casas Sant Joan de Malta, 44 PAR PRI EGB

Educació Secundària
DM Centre Adreça Nivells
01 EMES EMAV Via Laietana, 48 BAT FP2 MP1 MP3
01 EMES Narcís Monturiol Ginebra, 44 ESO BAT FP2 MP1 MP2
02 EMES Lluïsa Cura Ronda Sant Antoni, 19 ESO BAT FP2 MP1 MP2 MP3
05 EMES Serrat i Bonastre Marquès de Santa Ana, 4 ESO BAT FP2 MP2 MP3
07 EMES Ferran Tallada Gran Vista, 54 ESO BAT MP2 MP3
09 EMES Juan de la Cierva Sagrera, 179 ESO
09 EMTP Vapor del Rec Segadors, 2 MP1 MP3
10 EMES Joan Manuel Zafra Rogent, 51 ESO BAT FP2 MP2 MP3

Educació Especial
DM Centre Adreça Nivells
03 CREDAC Pere Barnils Tres Pins, 22
05 EM.EE Vil·la Joana Carretera Sarrià a Vallvidrera, 52 EE

EM Castell de Sant Foix Santa Maria de Martorelles FPA

Ensenyaments Artístics
DM Centre
02 Conservatori M. Superior de Música

Educació d Adults
DM Centre
01 EA
06 EA
09 EA
10 EA

Francesc Layret
Reina Violant
Turó Blau
La Pau

Adreça
Bruc, 110

Adreça
Passatge Sant Bernat, 9
Trilla, 18
Gran de Sant Andreu, 2
Concili de Trento, 1

Nivells
ART

Nivells
ADU
ADU
ADU
ADU

Serveis Educatius
DM Centre
01 CPR Ciutat Vella-Eixample
03 CPR Sants Montjuïc/Les Corts
03 Escola d'Expressió
06 CPR Gràcia-Sarrià/Sant Gervasi

Adreça Nivells
Unió, 28
Olzinelles, 113
Passeig Zona Franca, 54
Topazi, 29
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07 CPR Horta-Guinardó Mare de Déu de Montserrat, 134
08 CPR Nou Barris Pedrosa, 2
09 CPR Sant Martí Clot, 228
09 CPR Sant Andreu Fraga, 23

Centres del Patronat Municipal de Guarderies Infantils
DM Centre Adreça Nivells
01 EB.PMG La Mar Andrea Dòria, 40 BRE
02 EB.PMG El Roure Mallorca, 172 BRE
02 EB.PMG Barrufets Sepúlveda, 173 BRE
03 EB.PMG Niu d'Infants Foc, 1 BRE
03 EB.PMG Forestier Segons Jocs Mediterranis, 2 BRE
03 EB.PMG L'Esquirol Noguera Pallaresa, 32 BRE
03 EB.PMG Pau Muntadas, 1 BRE
03 EB.PMG Guinbo Olzinelles, 30 BRE
04 EB.PMG Xiroi Anglesola, 50 BRE
04 EB.PMG Bambi Anglesola, 17 BRE
05 EB.PMG Bip Agramunt, 21 BRE
06 EB.PMG La Fontana Gran de Gràcia, 123 BRE
07 EB.PMG L'Arboç Passeig Vall d'Hebron, 181 BRE
07 EB.PMG Campoamor Campoamor, 4 BRE
07 EB.PMG Xarlot Pantà de Tremp, 42 BRE
07 EB.PMG Tris Tras Llobregós, 109 BRE
07 EB.PMG Albi Sant Dalmir, 27 BRE
07 EB.PMG El Cargol Mossèn Josep Bundo, 6 BRE
07 EB.PMG Llar d'Infants Mestre DAImau, 10 BRE
07 EB.PMG Montserrat Gènova, 2B BRE
08 EB.PMG Nenes i Nens Antonio Machado, 23 BRE
08 EB.PMG La Muntanya Sant Quirze Safaja, 6 BRE
08 EB.PMG El Castell Llobera, 98 BRE
08 EB.PMG Pla de Fornells Nou Barris, 1 BRE
08 EB.PMG Ralet Canyameres, 18 BRE
08 EB.PMG El Vent Antonio Machado, 36 BRE
09 EB.PMG Palomar Malats, 45 BRE
09 EB.PMG El Tren Via Barcino, A BRE
10 EB.PMG Roure Clot Aragó, 529 BRE
10 EB.PMG Esquitx Selva de Mar, 215 BRE

Centres del Patronat Escola Massana
DM Centre
01 Escola Massana

Adreça
L'Hospital, 56

Nivells
ART

Centres del Patronat Domènech
DM Centre
06 EM Patronat Domènech

Adreça
Sant Pere Màrtir, 1

Nivells
PAR PRI EGB

Centres del Patronat Avillar Chavorros
DM Centre
03 EM Avillar Chavorros
03 EMES Xavo-Xavi
03 ESPLAI

Adreça
Via Circulació del Nord, 5
Lagasca, 2
Lagasca, 2

Nivells
PAR PRI EGB
ESO

Annex II

COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN EDUCACIÓ

En atenció a allò que estableix la Disposició Addicio¬
nal segona de la LODE, article 25.2 de la Llei de Bases
de Règim Local de Catalunya, la Disposició Addicional
dissetena de la LOGSE, com també les disposicions no
derogades de la Llei d'Ensenyament Primari, Llei de
Règim Local, Llei del Sòl, Llei de Construccions Esco¬
lars, i Llei General d'Educació de 1970, les competèn¬
cies municipals en matèria d'educació es concreten
en:

- Les construccions escolars d'Educació Infantil, Pri¬
mària i Secundària són fruit de la cooperació entre
l'Administració Educativa i les Corporacions Locals.
Els solars seran aportats pels municipis i el finança¬
ment de la construcció anirà a càrrec de l'Administra¬
ció Educativa.

- Aniran a càrrec municipal les despeses de conserva¬
ció, reparació, calefacció, enllumenat i neteja dels
centres d'Educació Infantil, Primària i Especial.

- Vigilància dels edificis escolars per personal subal¬
tern a càrrec de l'Ajuntament.

- Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
- Participació en la programació de l'ensenyament.
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- Intervenció en els òrgans de gestió dels centres do¬
cents.

- Vigilància de l'estat sanitari escolar.
- La LOGSE preveu també Convenis de col·laboració
entre l'Administració Educativa i l'Administració Local

en: educació infantil, ensenyaments artístics, forma¬
ció d'adults, formació professional, formació del pro¬
fessorat, activitats extraescolars i activitats d'orienta¬
ció i de caràcter compensatori

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 17 de setembre de 1993)

Partida Descripció Altes Baixes
44002 0307 32202 A Barcelona Activa (Prog. FSE.) 4.000.000
22706 0205 44201 Estudis i treballs tècnics 4.000.000
44002 0307 32202 A Barcelona Activa (Prog. FSE.) 2.000.000
22706 0205 44201 Estudis i treballs tècnics 2.000.000
44002 0307 32202 A Barcelona Activa (Prog FSE.) 3.909.272
22706 0205 44101 Estudis i treballs tècnics 3.909.272
22706 0107 12112 Estudis i treballs tècnics 1.130.162
22109 0601 42312 Altre material no inventariable 1.130.162
22700 0302 12113 Neteja edificis i locals 92.000.000
15200 9901 12158 Contingències 92.000.000
22712 0702 51102 Manteniment vies públiques 1.300.000
22712 0702 43201 Manteniment vies públiques 1.300.000
44001 0307 32202 Transferència a empreses municipals 6.700.000
15200 9901 12158 Contingències 6.700.000
43001 0205 43206 Transferència a Institut Municipal Parcs i Jardins 119.037.432
15200 9901 12158 Contingències 119.037.432
45101 0505 41210 Transferències a l'Imas 24.817.747
15200 9901 12158 Contingències 24.817.747
48900 0502 32450 Subvencions i convenis Afers Socials 500.000
48904 0602 45106 Altres transferències escèniques 500.000
22602 0602 45107 Despeses publicitat 10.000.000
48901 0602 45104 Altres transferències música 10.000.000
41006 0206 51102 Transferència 51.500.000
22712 0206 51102 Manteniment de vies públiques 51.500.000
44001 0306 45102 Transferència al Parc Zoològic, SA 896.381
22706 0303 46307 Estudis i treballs tècnics 896.381
44001 0308 61114 Transferència a ICB 186.000.000
22720 0401 51351 Treballs d'informació cartogràfica de base 186.000.000
41004 0601 42303 Transferència al PMCI 1.907.016
41005 0601 42305 Transferència al Patronat Avillar Chavorros 137.041
48010 0601 42305 Transferència al Patr. Domènech 548.164
22719 0601 42313 Altres contractes de serveis 2.000.000
22719 0601 42201 Altres contractes de serveis 592.221
48901 0705 32420 Altres transferències joventut 747.000
22719 0705 32420 Altres contractes de serveis 747.000
48901 0705 45107 Altres transferències joventut 550.000
22719 0705 46303 Altres contractes de serveis 550.000
48904 0708 32420 Altres transferències 6.721.787
22719 0708 32420 Altres contractes de serveis 6.721.787
44002 0307 32202 Transferència Barcelona Activa, SA 2.176.326
22719 0701 32410 Altres contractes de serveis 2.176.326
22712 0701 51102 Manteniment vies públiques 1.700.000
22712 0701 43201 Manteniment vies públiques 1.700.000
41001 0306 61113 Transferències al Patronat de Turisme de Barcelona 1.150.000
22609 0306 61113 Altres despeses no detallades 1.150.000
47000 0301 12100 Aportacions a empreses privades 5.000.000
22706 0303 12114 Estudis i treballs tècnics 5.000.000
44001 0303 46307 Transferències a Soc. Mercantils Ajuntament 12.000.000
22706 0303 46307 Estudis i treballs tècnics 12.000.000
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Partida
21200 0601 12100
21300 0601 42201
41004 0601 42303
22719 0601 42310

Descripció
Manteniment edificis
Manteniment maquinària
Transferència al P.M Guarderies
Altres contractes de servei

Altes
5.000.000

240.100

Baixes

5.000.000

240.100

541.668.428 541.668.428

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993
(Generació de crèdit per ingressos)

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1993)

INGRESSOS
Partida
462 45260 05.04 21

Descripció Altes
Subvenció Diputació (Conveni 91, anualitat 93 ar¬
ranjament i adequació instal·lacions esportives) 20.000.000

DESPESES
Partida
212 45260 05.04

Descripció
Manteniment d'edificis i altres construccions

Altes
20.000.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 29 de setembre de 1993)

Partida
22709 0207
22706 0799
22700 0704
22700 0799
47001 0301
48999 0101
22109 0110
22609 0705
22109 0110
22109 0707
22109 0110
22602 0710
22109 0110
22602 0710
22109 0110
22602 0710
22109 0110
22001 0306
22109 0110
22109 0502
22109 0110
22109 0601
22109 0110
22109 0601

44202
46310
42201
42201
12100
11191
45107
45107
12103
12103
46303
46303
45107
45107
12103
12103
61113
61113
32460
32460
12100
12100
42313
42313

Descripció Altes Baixes
Neteja viària 211.570
Estudis i treballs tècnics 211.570
Neteja edificis i locals 5.173.148
Neteja edificis i locals 5.173.148
Transferència a TBSA 9.949.054
Grups polítics 9.949.054
Altre material de consum no inventariable 126.600
Despeses no detallades a altres apartats 126.600
Altre material de consum no inventariable 1.500.000
Altre material de consum no inventariable 1.500.000
Altre material de consum no inventariable 500.000
Publicitat i propaganda 500.000
Altre material de consum no inventariable 414.084
Publicitat i propaganda 414.083
Altre material de consum no inventariable 33.000
Publicitat i propaganda 33.000
Altre material de consum no inventariable 35.882
Premsa i llibres 35.882
Altre material de consum no inventariable 9.000.000
Altre material de consum no inventariable 9.000.000
Altre material de consum no inventariable 165.186
Altre material de consum no inventariable 165.186
Altre material de consum no inventariable 56.900
Altre material de consum no inventariable 56.900
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r* Partida Descripció Altes Baixes
22109 0110 42305 Altre material de consum no inventariable 286.200
22109 0601 42305 Altre material de consum no inventariable 286.200
22609 0799 11103 Despeses no detallades a altres apartats 1.314.400
22609 0106 12100 Despeses no detallades a altres apartats 1.314.400
22109 0110 42312 Altre material de consum no inventariable 3.406.460
22109 0601 42312 Altre material de consum no inventariable 3.406.460
22109 0110 45107 Altre material de consum no inventariable 2.092.500
22109 0708 45107 Altre material de consum no inventariable 2.092.500
22109 0110 31120 Altre material de consum no inventariable 465.000
22109 0708 31120 Altre material de consum no inventariable 465.000
22109 0110 46303 Altre material de consum no Inventariable 874.903
22109 0708 46303 Altre material de consum no inventariable 874.903
22709 0207 44202 Neteja viària 76.080
22609 0504 45240 Despeses no detallades a altres apartats 76.080
22109 0110 12103 Material de consum no inventariable 19.561

m 22000 0703 12103 Material d'oficina ordinari no inventariable 19.561
22109 0110 12103 Material de consum no inventariable 51.132
22609 0703 12103 Despeses no detallades a altres apartats 51.132
22109 0110 12103 Material de consum no inventariable 314.995
322602 0703 12103 Publicitat i propaganda 314.995

36.066.655 36.066.655

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1992

(Generació de crèdit d'ingressos)

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 7 d'octubre de 1993)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
462 32440 05.02 03 Subvenció Diputació al Projecte Jove i per al Pla de

serveis socials a la Ciutat 22.938.202

DESPESES
227 32440 05.02 19 Altres contractes de serveis 16.138.202
489 32420 05.02 00 Subvencions i convenis Afers Socials i Joventut 6.800.000

22.938.202

r



816 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 20-X-1993

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 4. Les Corts

Sessió del 30 de setembre de 1993

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les resolucions preses per la

Regidora-presidenta del Districte, en ús de les facultats
delegades per l'Alcalde, sobre:
Quedar assabentat del Decret de l'Alcaldia, de 10

d'agost de 1993, pel qual es nomena la Sra. Carme
Carol i Cabellas membre del Consell Municipal del
Districte de Les Corts, en substitució del Sr. Josep M
Valls i Rusiñol.
Formalitzar un Concert, amb el Centre d'Higiene

Mental Les Corts, per a la prestació dels serveis cor¬
responents als Projectes d'assessorament i suport de
l'equip d'atenció primària i prevenció a la primera infàn¬
cia, pel termini de 9 mesos i per un import d'1.748.997
pessetes, IVA inclòs, i autoritzar la despesa a càrrec de
la Partida 227.311.20.19 del Pressupost de 1993.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 295.978
pessetes ingressades a la Dipositaria Municipal en data 10
de març de 1992, a favor de l'empresa NTCA, SA, per tal
de respondre del contracte de prestació de serveis de
l'escola Pública Duran i Bas durant l'any 1992.
Quedar assabentat de la sessió constitutiva del Con¬

sell Assessor de l'Arxiu del Districte de Les Corts, que
es va celebrar el dia 28 de juny de 1993.
Quedar assabentat dels expedients de nomenclatura

de carrers i espais públics de Les Corts que han estat
informats darrerament:
Informar favorablement sobre el fet de donar de baixa

el carrer de Jardins de Frederic Mompou, d'acord amb
la proposta de la Ponència de Nomenclatura, de 10 de
maig. Aquesta baixa fou aprovada en la sessió del 27
d'abril d'enguany.
Informar favorablement sobre la denominació d'un

carrer de la Zona Universitària amb el nom de Menén-
dez Pelayo, d'acord amb la proposta de la Ponència de
Nomenclatura que fou aprovada el 20 de juliol.
Informar favorablement sobre la denominació d'una

plaça o jardí a la Zona Universitària amb el nom de
Manuel Sacristán, pensador i pedagog, d'acord amb la
Ponència de Nomenclatura. Aquesta proposta encara
està pendent de resolució.

Informar favorablement sobre la denominació d'un
carrer amb el nom de Josep Samitier, en la zona
propera al camp del FC Barcelona. Aquesta proposta
fou aprovada en la sessió del 27 d'abril d'enguany.

Sol·licitar, amb data 22 de juny, a la Ponència de
Nomenclatura denominar un vial, proper a l'antiga Torre

Melina, amb el nom de Bederrida, antiga partida medie¬
val de Les Corts citada ja l'any 945 en l'acta de
Consagració de Sant Pere de les Puelles.

Quedar assabentat de les subvencions atorgades se¬
güents:
A la Comissió de festes de la plaça de Roses en

concepte de revetlla de Sant Joan, de 60.000 pessetes;
a l'Associació de Veïns i Propietaris del barri Nostra
Senyora de la Mercè, per la festa major, 150.000
pessetes; a l'Associació de Veïns i Propietaris del barri
de Nostra Senyora de la Mercè, per la revetlla de Sant
Joan, 60.000 pessetes; a l'Orquestra de Cambra Acor¬
dions de Barcelona, pel Concert de Nadal, 50.000
pessetes; a l'Associació per al foment dels mitjans de
comunicació a Les Corts (revista Les Corts), pel suport
a la publicació i augment del tiratge, 175.000 pessetes;
a l'Institució Cultural Les Corts, per la programació anyal
d'activitats, 200.000 pessetes; a la Vocalia de Música
Pare Manyanet, per la programació anyal d'activitats,
200.000 pessetes; a la Societat Coral L'Espiga de Les
Corts, per la programació anyal d'activitats, 200.000
pessetes; a l'Associació de Comerciants de la plaça de
la Concòrdia, per la celebració de la castanyada,
30.000 pessetes; al col·legi major Bonaigua, per les
cinquenes jornades de mitjans de comunicació, dene¬
gada; a l'Associació de Comerciants i Veïns del carrer
de Vallespir, per la megafonia de les festes de Nadal,
denegada; a l'Associació de Comerciants i Veïns del
carrer de Vallespir, per la il·luminació de les festes de
Nadal, denegada; a l'Associació de Comerciants i Veïns
de la plaça de la Concòrdia, per la il·luminació de Nadal,
denegada; al grup de teatre Mercat de les Corts, per les
activitats anyals, 150.000 pessetes; al Cau Montserrat,
per activitats de vacances, 104.903 pessetes; a Hora-3
Les Corts, per activitats de vacances, 45.353 pessetes;
a l'esplai Duran i Bas, denegada; a l'esplai Sant Ramon,
denegada; a l'Institut Ausiàs March, pel taller de teatre,
50.000 pessetes; a l'Institut Les Corts, pel taller de
teatre, 50.000 pessetes; a l'Institut Boscà, pel taller de
teatre, 40.000 pessetes; a l'Institut Ausiàs March, per la
revista, 20.000 pessetes; a l'Institut Les Corts, per
activitats musicals, 25.000 pessetes; a Hora-3, per la
celebració del 25è aniversari, 45.428 pessetes; als
esplais Olivera rodona, Natzaret i Cijac, pel carnestol¬
tes, 44.428 pessetes; als joves Amics de Barcelona
(JAB), pel casal infantil de Nadal, 31.048 pessetes; a
l'esplai Olivera rodona, per complement del conveni de
suport anyal, 112.144 pessetes; a l'esplai Natzaret, per
complement del conveni de suport anyal, 115.246
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pessetes; a l'esplai Sant Ramon, per complement del
conveni de suport anyal, 109.442 pessetes; a l'esplai
Duran i Bas, per complement del conveni de suport
anyal, 103.514 pessetes; al Cau Montserrat, per com¬
plement del conveni de suport anyal, 89.232 pessetes;
a l'esplai Cijac de Les Corts, per complement del
conveni de suport anyal, 81.660 pessetes; a la Secció
Juvenil Ader, per complement del conveni de suport
anyal, 107.273 pessetes; a Hora-3 Les Corts, per com¬
plement del conveni de suport anyal, 67.298 pessetes i
a Joves Amics de Barcelona, per complement del
conveni de suport anyal, 54.675 pessetes.
Quedar assabentat dels convenis atorgats següents:
A la Societat Coral Espiga de Les Corts, per sarda¬

nes, 400.000 pessetes; a l'Associació de geganters de
Les Corts, per activitats anyals, 300.000 pessetes; a la
Societat Coral Espiga de Les Corts, per la setmana de
dansa del Districte de Les Corts, 200.000 pessetes; a
la Institució Cultural de Les Corts (ICC), per la mostra
de dansa tradicional de Les Corts, 200.000 pessetes;
a la TV de Les Corts, 200.000 pessetes; al grup de
teatre Mercat de Les Corts, pel concurs de teatre,
300.000 pessetes; a la Biblioteca Figueres, per la

compra de llibres, 250.000 pessetes; a la xarxa de
biblioteques populars, per la compra de llibres,
250.000 pessetes; a l'espai APA Duran i Bas, per les
activitats de vacances, 140.070 pessetes; a l'esplai
Natzaret/col·legi Pare Manyanet, per les activitats de
vacances, 161.805 pessetes; a l'esplai Sant Ramon,
per les activitats de vacances, 152.145 pessetes; a
Secció Juvenil Ader, per les activitats de vacances,
147.315 pessetes; als Joves Amics de Barcelona de
Les Corts, per les activitats de vacances, 56.753
pessetes; a l'esplai Olivera Rodona, per les activitats
de vacances, 155.768 pessetes; a Hora-3 Les Corts,
per les activitats de vacances, 77.280 pessetes; a
l'esplai Cijac de Les Corts, per les activitats de vacan¬
ces, 105.035 pessetes; i al Cau Montserrat, per les
activitats de vacances, 118.335 pessetes.
Quedar assabentat de les activitats industrials, obres

menors i guals, inspecció d'indústries, inspecció d'o¬
bres menors, infracció d'ordenances, via pública i tre¬
balls realitzats per les brigades.
Quedar assabentat de l'estat d'execució del fons

d'inversió del Districte de l'any 1993, aprovat pel Con¬
sell Plenari del dia 17 de juny de 1993:

Projectes aprovats Pressupost Adjudicació
Pintura i instal·lacions CP Ausiàs March 14.001.932 13.490.861
Aixecament de guals 2.033.895 1.932.200
Adequació local del carrer de Masferrer 25.000.000 18.125.000
Actuació en passos de minusvàlids 3.021.841 2.870.749
Encintat interior de la plaça dels Jardins de Tòquio 2.020.624 1.838.767
Execució dels embornáis del carrer de Taquígraf Martí 2.000.453 1.790.405
Reparació dels escossells del carrer de Martí i Julià 3.000.546 2.675.000
Arranjament del carrer del Cardenal Reig 3.000.000 2.404.344
Adequació del solar de l'església de Santa Tecla 1.500.340 1.500.340 (*)Semàfor al carrer del Cardenal Reig 5.540.000 4.570.500
Semàfor a l'avinguda de l'Exèrcit/carrer de González Tablas 3.785.700 3.085.345
Semàfor al carrer del Regent Mendieta/carrer de la Riera Blanca . 2.251.564 1.880.056
Semàfor al carrer del Comandant Benítez/carrer Felipe de Paz .... 5.484.570 5.484.570 (*)Adequació del passatge Caba 1.000.000 1.000.000 oTreballs de manteniment de la Seu del Districte 1.500.000 1.500.000 oPavelló Itaca 100.994 100.994 O
Total 75.242.459 64.249.131

FID inicial 76.149.150
Sobrant baixes adjudicació 11.900.019
(*) En fase d'adjudicació.

Quedar assabentat de les noves propostes següents:
Noves propostes PressupostSubstitució de la instal·lació d'aigua a la sala de calderes del CC Can Deu 1.500.359
Instal·lació elèctrica i il·luminació de la biblioteca Can Roses 2.678.004
Instal·lació del sistema de seguretat de la Seu del Districte 2.294.306
Adequació per a ús del Casal de la Gent Gran 1.448.262
Complements per a la remodelació de la Nova Pauta 2.351.892
Asfaltat del pati de l'escola Ausiàs March 600.000
Pintura del menjador del CP Les Corts 517.785
Complement d'equipament dels Casals i CC Can Deu 900.000
Total 12.290.608
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DISPOSICIONS D'INTERÈS
PER A L'AJUNTAMENT

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

Agost

Cens Electoral
0 /93 6-VIII

Finances
D 182/93 20-IV

Habitatges
D 205/93 13-VII

Normes i instruccions tècniques per a la revisió del Cens (BOE núm. 191
Electoral i elaboració de les llistes electorals d'11-VIII-93)

Aprova el Reglament de Taxes i preus públics de la Generalitat (DOG núm. 1779
de Catalunya de 4-VIII-93)

Règim d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges afectats per (DOG núm. 1790
patologies estructurals i de desplegament del Pla d'actuació del de 30-VIII-93)
programa de rehabilitació d'habitatges

Incendis
RD 1230/93 23-VII Aprova l'annex C «Condicions particulars per a l'ús comercial», (BOE núm. 205 de

de la norma bàsica de l'edificació NBE-CPI/91: Condicions de 27-VIII-93)
protecció contra incendis en els edificis

Procediment Administratiu
RD 1398/93 4-VIII Aprova el Reglament de procediment per a l'exercici de la (BOE núm. 189 de

potestat sancionadora
RD LI 14/93 4-

Serveis Públics
O /93 5-VII

Serveis Socials
D 195/93 13-VII

9-VIII-93)
Modifica la disposició addicional tercera i la disposició transitòria (BOE núm. 199 de
segona de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 20-VIII-93)
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú

Aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels (DOG núm. 1782
serveis públics que discorren pel subsòl d'11-VIII-93)

Modifica D 39/88, d'11 de febrer, regulador de la promoció, el (DOG núm. 1781
finançament i les prestacions econòmiques dels serveis socials de 9-VIII-93)

Turisme
O /93 19-VII Convoca concurs entre els ajuntaments per al disseny urbà de (DOG núm. 1781

les seves poblacions amb la finalitat de promoure el turisme de 9-VIII-93)

RESUM

Cens Electoral
L'Ordre de 6 d'agost de 1993, del Ministeri d'Econo¬

mia i Hisenda, dicta les normes i instruccions tècniques
precises per a la revisió del Cens Electoral a 1 de gener
de 1994 i elaboració de les llistes electorals.

Finances
El D 182/93, de 20 d'abril, del Departament d'Econo¬

mia i Finances de la Generalitat, aprova el Reglament

de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i
deroga el D 174/86, de 26 de maig.

Habitatges
El D 205/93, de 13 de juliol, disposa que el Departa¬

ment de Política Territorial i Obres Públiques podrà
concedir ajuts als propietaris i els usuaris d'habitatges
de promoció privada situats en edificis d'habitatges de
més de 20 anys d'antiguitat, afectats per patologies
estructurals. Els ajuntaments podran, amb càrrec als
seus pressupostos, concedir d'altres ajuts que creguin
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adequats per a aquesta finalitat, en les condicions i
amb els requisits que estableixin les mateixes entitats
locals.

Incendis
El RD 1230/93, de 23 de juliol, aprova l'annex C,

«Condicions particulars per a l'ús comercial», de la
norma bàsica de l'edificació NBE-CPI/91: Condicions
de protecció contra incendis en els edificis, aprovada
pel RD 279/91, d'1 de març.

Procediment Administratiu
El RD 1398/93, de 4 d'agost, aprova en desenvolu¬

pament del Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, el Reglament del pro¬
cediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.
Pel que fa referència a les Entitats Locals, el Reglament
s'aplicarà directament o supletòriament segons resulti
de les normes estatals, autonòmiques o locals dictades
a l'empara de les regles de distribució de competències
expressades en el bloc de la constitucionalitat.

El RD LI 14/93, de 4 d'agost, modifica la disposició
addicional tercera i la disposició transitòria segona de la
LI 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Adminis¬
tratiu Comú, en el sentit que en el termini de divuit
mesos es portarà a efectes l'adequació a la Llei de les
normes reguladores dels diversos procediments admi¬
nistratius i que als procediments iniciats amb posteriori¬
tat a la terminació del termini a què es refereix la

disposició addicional tercera els serà d'aplicació allò
que disposa la Llei 30/92.

Serveis Públics
L'Ordre de 5 de juliol de 1993, del Departament

d'Indústria i Energia de la Generalitat, aprova el procedi¬
ment de control d'aplicació del Decret 120/1992, de 28
d'abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, de 4
d'agost, sobre xarxes dels serveis públics que discor¬
ren pel subsòl i requereixen la instal·lació de protec¬
cions.

Serveis Socials
El D 195/93, de 13 de juliol, del Departament de

Benestar Social de la Generalitat, modifica l'article 12
del D 39/88, d' 11 de febrer, regulador de la promoció,
el finançament i les prestacions econòmiques de ser¬
veis socials a fi d'aconseguir l'òptima utilització de tots
els recursos existents en l'àmbit de l'assistència i els
serveis socials.

Turisme
L'Ordre de 19 de juliol de 1993, del Departament de

Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat, convoca
un concurs de disseny urbà de les poblacions catala¬
nes amb la finalitat de millorar i ordenar, amb nous
criteris d'imatge de producte, la presentació dels seus
recursos turístics i de fomentar el coneixement i la
participació cultural i econòmica dels ciutadans. En
aquest concurs podran participar tots els ajuntaments i
entitats locals menors de Catalunya.

U

f
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PERSONAL

CONCURSOS I OPOSICIONS

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 3 CONCURSOS PER A LA PROVI¬
SIÓ DE 6 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia
de 18 d'octubre de 1993)

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

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari
pertànyer a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona
com a funcionari de carrera o com a contractat laboral,
havent-hi prestat un mínim d'un any de serveis actius en
propietat o amb contracte laboral indefinit; i, si és el
cas, haver transcorregut un mínim de 2 anys des de
l'última destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior al
del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell del
lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior en
dos al del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior en
quatre al del lloc de treball convocat 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment desenvolupat
o, en el seu cas, l'últim desenvolupat, fins a un màxim
d'1 punt segons el barem següent:
Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell
al del lloc de treball convocat 1 punt
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
inferior en dos nivells al del lloc de treball
convocat 0,50 punts
Pel desenvolupament d'un lloc de treball

de nivell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts

A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc
de treball desenvolupat, el nivell de complement de
destinació efectivament acreditat en la nòmina cor¬

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

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

JUNTA DAVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

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

el Coordinador o Director de Serveis que per a cada
concurs s'indiqui expressament a l'annex, com a su¬
plent.

Vocals
El Cap de Personal de l'Àmbit al qual pertanyi el lloc

de treball objecte de la convocatòria, el Cap de la Unitat
o Dependència que per a cada concurs s'indiqui ex¬
pressament a l'annex, i un Tècnic del Centre de Selec¬
ció i Formació de Personal, el qual també ostentarà la
condició de Secretari de la Junta de Valoració.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè
d'Empresa:
Actuaran com a representants de la Junta de Perso¬

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

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

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

En els concursos convocats per a la provisió de més
d'un lloc de treball, s'haurà d'especificar en la sol·licitud
l'ordre de preferència de cadascun d'ells, i la prioritat
per a la seva adjudicació es farà segons la puntuació
obtinguda. En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-
ho s'atendrà l'antiguitat de serveis prestats a la Corpo¬
ració des de l'accés d'incorporació en la plantilla, amb
caràcter indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris
s'estableixi la redacció d'un informe o memòria, aquest
no podrà excedir de 5 pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs
determinin un nombre superior de pàgines, donades les
característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe
s'haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el
currículum vitae.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar
dels sistemes d'acreditació i de comprovació que con¬
sideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, podent-se convocar els aspirants per precisar o
ampliar aspectes concrets en relació als mèrits al·le¬
gats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables.

Malgrat això, quan l'aspirant hagi obtingut una plaça en
diferents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils següents al
de l'exposició en el tauler d'anuncis del Departament de
Personal de la proposta de la Junta de Valoració de
l'últim concurs en què hagi obtingut la plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta
convocatòria, es remetrà al que disposen les Bases
Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs 507. Cap del Servei de Promoció de la Salut
(Institut Municipal de la Salut) (Nivell 22).
Concurs 508. 3 Llocs de treball de Director de Projecte
Organitzatiu (Direcció de Serveis d'Organització) (Nivell
24).
Concurs 509. 2 Llocs de treball de Responsable d'Ad¬
ministració i Informació del Sistema Comptable de la
Direcció de Serveis d'Administració Econòmica (Nivell
22)

Cap del Servei de Promoció de la Salut
Concurs 507

Lloc de treball adscrit a la Direcció de l'Institut Munici¬
pal de la Salut, i situat a la plaça Lesseps, núm. 1.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
43.289 pessetes, segons catàleg vigent (2211Y).

Funcions principals
- Organització i distribució del treball, direcció i coordi¬

nació de les activitats, i comandament i supervisió de
tot el personal adscrit al Servei de Promoció de la Sa¬
lut.

- Programació, coordinació, control i avaluació dels
Programes de Promoció de la Salut que s'han de

desenvolupar a nivell dels Districtes com a conse¬

qüència de les competències en matèria de Salut
Pública transferides i que corresponen a: vacuna¬
cions, revisions mèdiques a l'escola, assessora¬
ment en la confecció de dietes per a menjadors
escolars i col·lectius, i projectes d'educació sanità¬
ria.

- Disseny, execució i avaluació de projectes, progra¬
mes i estudis en el camp de Promoció de la Salut.

Requisits addicionals
Personal del grup A, que pertanyi a la categoria de

Tècnic Superior en Medicina.

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

barem següent:
Postgraus o especialitats en Salut Pública o

Epidemiologia, fins a 1 punt
Titulacions Superiors relacionades amb l'e¬
xercici del lloc de treball, excepte l'exigida
per a accedir a la categoria, fins a 0,75 punts

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Direcció de Programes de Promoció de la
Salut, fins a 2 punts
Elaboració i avaluació de projectes de Pro¬
moció de la Salut, fins a 2 punts
Gestió de projectes de Promoctó de la
Salut, en col·laboració amb altres Àmbits/
Àrees o Institucions Públiques o Privades,
fins a 2 punts
Comandament de personal, fins a 1 punt

3. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 4 punts.

4. Informe o Memòria sobre «Les prioritats d'acció en
Promoció de la Salut», amb una extensió màxima de 5
fulls, fins a 4 punts.

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Rafael Manzanera i López, Coordinador de Ser¬

veis de l'Àrea de Salut Pública, o persona en qui dele¬
gui.

Sr. Joan Ramon Villalbí i Hereter, Director de l'Institut
Municipal de la Salut, com a titular, i Sr. Antoni Plasència
i Taradach, Cap del Servei d'Epidemiologia de l'Institut
Municipal de la Salut, com a suplent.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sra. Conxita Rodríguez i López, com a titular, i Sr.

Josep Calvet i Simon, com a suplent.

3 Llocs de treball de Director de Projecte Orga¬
nitzatiu
Concurs 508

Llocs de treball adscrits a la Direcció de Serveis
d'Organització, i situats al carrer de la Ciutat, núm. 6, 5a
pita.
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Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual de
59.750 pessetes, segons catàleg vigent (2420X).
Funcions principals
- Direcció i elaboració de projectes organitzatius adre¬
çats a millorar la productivitat i la qualitat dels serveis
(disseny i definició de nous procediments i circuits,
elaboració de programes i projectes, determinació
d'indicadors de gestió, etc.).

- Disseny i redacció de normativa en matèria d'orga¬
nització.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

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

barem següent:
Llicenciat en Dret, Econòmiques o Engi¬
nyeria Industrial, per cadascuna 1 punt

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Per haver elaborat i dirigit projectes orga¬
nitzatius, així com per l'experiència en dis¬
seny i redacció de normativa organitzativa,
fins a 3 punts
Per haver desenvolupat llocs de responsa¬
bilitat operativa dins l'organització munici¬
pal (exemple: direcció de negociats o ser¬
veis), fins a 3 punts
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

4. Característiques personals requerides pel lloc de
treball, especialment la capacitat d'anàlisi, organització i
comunicació, així com la capacitat d'interrelació perso¬
nal, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Ernest Maragall i Mira, Coordinador de Serveis de

l'Àrea d'Informació de Base i Organització, o persona
en qui delegui.

Sr. Pere Munuera i Suriñach, Director de Serveis
d'Organització, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sra. Montserrat Calvo i Vallverdú, com a titular i Sra.

Lídia Sandalinas i Fêlez, com a suplent.

2 Llocs de treball de Responsable d'Administra¬
ció i Informació del Sistema Comptable de la
Direcció de Serveis d'Administració Econòmica
Concurs 509

Llocs de treball adscrits a la Direcció de Serveis
d'Administració Econòmica, i situats a la plaça de Sant
Miquel, 7a planta.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
43.289 pessetes segons catàleg vigent (2215Y).
Funcions principals
- Facilitar la informació necessària per al seguiment
econòmico-financer i pressupostari de l'Ajuntament.

- Elaborar la informació que se sol·licita des de la
Direcció de Serveis d'Administració Econòmica.

- Elaborar la informació necessària per a la preparació
dels pressupostos generals de l'Ajuntament.

- Establiment i manteniment dels plans de comptes.
- Gestió dels processos de trànsit entre exercicis.
- Elaboració i proposta de les normes comptables.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi als grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el

barem següent:
Llicenciatura en Ciències Econòmiques .... 1,00 punt
Altres titulacions superiors o mitjanes rela¬
cionades amb el lloc de treball, per cadas¬
cuna fins a 0,50 punts

2. Experiència professional fins a 5 punts, segons el
barem següent:
Experiència en departaments de comptabi¬
litat, pública o privada, fins a 3 punts
Experiència en departaments de control
pressupostari o de gestió, fins a 2 punts

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

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 7 punts.

Junta de Valoració
Vocals complementaris:
Sr. Andreu Arenas i Rufat, Director de Serveis d'Ad¬

ministració Econòmica, o persona en qui delegui.
Sr. Francisco Collados i Collados, Director del Siste¬

ma d'Informació per a la Gestió Económico-financera
(SIGEF), o persona en qui delegui.
Representants titular i suplent designats per la Junta

de Personal o el Comitè d'Empresa.

«

f
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ANUNCIS

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província núms. 210 a 234

Concursos
- Plec de condicions jurídiques i econòmiques regula¬
dores de la concessió de les obres de cobertura del
tram de la Ronda del Mig comprès entre els carrers
d'Antoni Campmany i de Pavia, juntament amb la
construcció d'instal·lacions esportives en el nou es¬
pai resultant i la seva explotació en règim de conces¬
sió per un termini màxim de cinquanta anys.
(Dia 16)

- Plec de condicions que ha de regir la convocatòria
del concurs públic per a l'adjudicació de l'obra del
Fòrum Nord de la Tecnologia.
(Dia 18)

Subhastes
- Plec de condicions de la subhasta pública del solar
municipal situat a l'avinguda Meridiana, núm. 202.
(Dia 16)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Calzados Truenos, SL, per les prestacions relatives al
subministrament de vestuari i calçat que necessiten
les Brigades del Servei de Parcs i Jardins.
(Dia 1)

- Casa Gay, SA, pel contracte de la gestió de compra
de material de cuina a les escoles municipals amb
menjador de Barcelona.

- Casa Gay, SA, pel contracte de la gestió de compra
de material de cuina a les escoles municipals amb
menjador de Barcelona.

- Henkel Ibérica, SA, per l'adquisició i repartiment de
material de neteja destinat a les escoles municipals i
públiques de Barcelona.

- Riegos FG, SA, per les prestacions relatives a la
instal·lació de reg per aspersió al parc de Mossèn
Cinto.

- Riegos FG, SA, per les prestacions relatives a la
realització del 50% del programa de 100 jardins
anuals per als districtes abans del mes de març de
1991.
(Dia 4)

- Tracsa, per l'execució del contracte relatiu a les
obres de pavimentació del carrer de Malats, en el
Districte de Sant Andreu.

- Tracsa, pel contacte relatiu a les obres de pavimentació
dels carrers de Bartrina, d'Arquímedes i del Dragó.
(Dia 8)

- Sociedad Anónima de Proyectos de Ingeniería y
Construcciones (SAPIC), per les obres de remodela-
ció i ampliació del Museu d'Història de la Ciutat de la
Barcelona.

- Sociedad Anónima de Proyectos de Ingeniería i
Construcciones (SAPIC), per les obres de remodela-
ció de l'Institut Municipal d'Història de la Ciutat i
ampliació del Museu d'Història de la Ciutat de Barce¬
lona.

- Sociedad Anónima de Proyectos de Ingeniería i
Construcciones (SAPIC), per les obres de rehabilita¬
ció de l'edifici Montaner i Simon com a seu de la
Fundació Tàpies.

- Sociedad Anónima de Proyectos de Ingeniería i
Construcciones (SAPIC), per les obres de construc¬
ció d'una biblioteca popular en el Districte de Sant
Andreu, i situada al carrer del Cinca, núms. 15 i 17.
(Dia 16)

- Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per les
obres addicionals d'ampliació del Museu de Zoolo¬
gia.
(Dia 17)

- Indústries Gama, SA, pel muntatge del mobiliari de
l'oficina del Servei d'Informació de la Virreina.

- Indústries Gama, SA, pel subministrament del mobi¬
liari de la Biblioteca Popular Ignasi Iglesias, en el
Districte de Sant Andreu, situat al carrer del Cinca,
núms. 15 i 17.

- Ovi, pel contracte de les obres de substitució dels
lluernaris al Polisportiu Bon Pastor.

- Indústries Gama, SA, pel subministrament del mobi¬
liari de la Biblioteca Popular Ignasi Iglesias, situada al
carrer del Cinca, núms. 15 i 17.
(Dia 21)

- Montbrue, SA, pel contracte de neteja dels equipa¬
ments de la Zona Sud durant 1992.
(Dia 24)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 9 d'agost de 1993,
d'aprovar el padró de contribuents de taxa pel Servei
de Recollida de Residus Sòlids Urbans corresponent
a l'exercici de 1993.
(Dia 30)

Informació pública
- De l'acord municipal, de 15 de juliol de 1993, sobre
l'aprovació inicial de l'estudi de detall d'alineacions i
rasants de l'illa compresa pel carrer de Joaquín
Albarrán, d'Ardena i el vial d'incorporació a la Ronda
de Dalt.
(Dia 14)

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juny de 1993,
d'aprovar definitivament l'Estudi de detall de la finca
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situada en els núms. 16 i 18 del carrer de Sant
Eudald, i en els núms. 15 i 17 del carrer de Sant Ca¬
mil.

(Dia 15)
- De l'acord del Consell Plenari, de 30 d'abril de 1993, i
de 5 de juliol de 1993, d'aprovar definitivament els
estatuts de l'Institut Municipal d'Educació.
(Dia 23)

Notificacions
- Als interessats en l'expedient relatiu a l'aprovació

inicial del Pla especial d'ordenació volumètrica i defi¬
nició de l'ús de l'ampliació de la Fundació EMI a
l'espai interior de l'illa delimitada pels carrers de
l'Escorial, de la Encarnació, de Reig i Bonet i del
Torrent de les Flors, perquè l'examinin i presentin les
al·legacions que considerin pertinents.
(Dia 1)

- Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'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.

- A les persones que es relacionen sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei de 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 2)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada per la comissió d'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 sanció
interposada per la comissió d'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.
(Dia 8)

A les persones interessades en la cessió de l'ús ■
d'una part de la primera planta i vestíbul d'accés en
la planta baixa de la finca de propietat municipal
situada en els carrers de Les Corts, Masferrer i
Eugeni d'Ors, a fi de remodelar espais i instal·lar-hi
una sala polivalent d'ús públic, que gestionarà el
Districte de Les Corts, i un complex cinematogràfic
de gestió privada, que explotarà el cessionari segons
la modalitat de multisales dedicades preferentment al
cinema d'autor, als efectes de possibles reclama¬
cions o al·legacions.
(Dia 11)
A les persones que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'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.
(Dia 14)
A les persones que considerin tenir algun dret sobre
els vehicles que es troben en els dipòsits municipals,
dels quals es desconeix el propietari o el domicili,
perquè formulin davant aquest Ajuntament la recla¬
mació corresponent.
Al Sr. Joan Plasència i Hidalgo, a l'últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, sobre la proposta de
caducitat de la parada núm. 100 del mercat de la Vall
d'Hebron.
(Dia 16)
A les persones que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'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.
(Dia 22)
A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada per la comissió d'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.
(Dia 23)
A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada per la comissió d'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.
(Dia 30)
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