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CONSELL PLENARI

Acta de la sessió celebrada el dia 17 de setembre
de 1993 i aprovada el dia 15 d'octubre de 1993

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de
Barcelona, el dia disset de setembre de mil nou-cents
noranta-tres, es reuneix el Consell Plenari en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde
Pasqual Maragall i Mira. Hi concorren els ll·lms. Srs.
Tinents d'Alcalde Lluís Armet i Coma, Joan Clos i
Matheu, i Eulàlia Vintró i Castells, i els ll·lms. Srs.
Regidors Marta Mata i Garriga, Joaquim de Nadal i
Caparà, Juan José Ferreiro i Suàrez, Joan Torres i
Carol, Antoni Santiburcio i Moreno, Enric Truñó i Laga¬
res, Albert Batlle i Bastardas, Guerau Ruiz i Pena, Xavier
Valls i Serra, Oriol Bohigas i Guardiola, Carolina Homar i
Cruz, Núria Gispert i Feliu, Francesc Narvàez i Pazos,
Joan Fuster i Sobrepere, Xavier Casas i Masjoan, Fran¬
cesc Trillas i Jané, Josep M. Vegara i Carrió, Antoni
Lucchetti i Farré, Francesc Vicens i Giralt, Josep Cami¬
nal i Badia, Artur Mas i Gavarró, Josep M. Samaranch i
Kirner, Sara M. Blasi i Gutiérrez, Jordi Bonet i Agustí,
Joan Colldecarrera i Ortiz, Teresa Perelló i Domingo,
Fèlix Amat i Parcerisa, Antoni Marcet i Rocabert, Daniel
Fabregat i Llorente, Modest Batlle i Girona, Joan Puig-
dollers i Fargas, Joan Antoni Audet i Novell, Josep L.
Olmedo i López, Jaume Alsina i Oliva, Antoni Miquel i
Cerveró, Enric Lacalle i Coll, Aleix Vidal-Quadras i Roca,
José Alberto Fernández i Díaz, Emilio Àlvarez i Pérez,
assistits per l'lllm. Sr. Secretari General, Jordi Baulies i
Cortal, que certifica.

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

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

celebrada el 15 de juliol de 1993, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i
s'aprova fent-hi constar el vot negatiu dels membres del
Grup Popular al dictamen núm. 5.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 12 de

juliol de 1993 (2653), que defineix les funcions del
Comitè de Govern.

El Sr. Fernández demana la retirada d'aquest decret
perquè, en la seva opinió, regula matèries que són
competència d'aquest Plenari; i el Sr. Puigdollers també
hi fa constar la seva disconformitat.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14 de

juliol de 1993 (2708), que designa el Sr. Juli Esteban i
Noguera observador del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal d'Urbanisme.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14 de

juliol de 1993 (3304), que designa el Sr. Lluís Boada i
Domènech membre del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'1 de

juliol de 1993 (3306), que designa el Sr. Ramon Seró i
Esteve membre del Consell d'Administració de l'Institut

Municipal d'Assistència Mèdica al Personal Municipal,
en substitució de l'll im. Sr. Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'1 de

juliol de 1993 (3307), que designa el Sr. Ramon Seró i
Esteve membre del Consell d'Administració de l'Institut
Municipal d'Assistència Sanitària, en substitució de
l'll im. Sr. Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14 de

juliol de 1993 (3662), relatiu a l'exercici de les compe¬
tències sancionadores delegades pel Conseller de Go¬
vernació, pel Director General del Joc i l'Espectacle i pel
Delegat Territorial del Govern de Barcelona, i a la
delegació de les competències que, en virtut de l'article
31 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, pertoquen a l'Al¬
caldia.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14 de

juliol de 1993 (3305), que encarrega determinades
funcions al Comissionat per al Paisatge Urbà, li assigna
els recursos humans, materials i pressupostaris de la
Campanya per a la protecció i millora del Paisatge urbà,
i l'adscriu a l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient.

El Sr. Puigdollers fa constar les reserves dels mem¬
bres del Grup de Convergència i Unió sobre el decret
precedent.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14 de

juliol de 1993 (3362), que designa els Srs. Simó Aliana i
Magrí, Ernest Maragall i Mira, i Oriol Morillo i Cuscó,
representants de l'Ajuntament en la Comissió del con¬
veni subscrit amb la Diputació de Barcelona el 20 de
març de 1991, per a la gestió i recaptació de les multes
de circulació imposades a infractors residents en altres
municipis de la Província.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16 de

setembre de 1993 (5513), que nomena el Sr. Simó
Aliana i Magrí membre del Consell General de l'Institut
Municipal d'Informàtica, en substitució del Sr. Guillem
Sánchez i Juliachs.

El Sr. Puigdollers expressa les reserves dels mem¬
bres del seu Grup sobre aquest decret.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 9 de setembre de

1993 (5436), que fixa com a festes locals a celebrar
durant 1994 en el terme municipal de Barcelona els dies
19 de març (Sant Josep) i 24 de setembre (festivitat de
la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de la Ciutat).
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 10 d'agost de

1993, pels quals es designa membre del Consell Muni¬
cipal: del Districte de Ciutat Vella el Sr. Daniel Venteo i
Meléndez, en substitució del Sr. Josep M. Brunet i
Sierra (5100); del Districte de les Corts la Sra. Carme
Carol i Cañellas, en substitució del Sr. Josep M. Valls i
Rusiíïol (5101); del Districte de Gràcia el Sr. Humbert
Ferrer i Agell, en substitució del Sr. Jordi Casassas i
Pons (5117); i del Districte de Sant Martí els Srs. Àngel
Rabassa i Pueo, i el Sr. Daniel Fernández i Pons, en
substitució, respectivament, de la Sra. Obdúlia Cayuela
i Pérez i del Sr. Pedro Sierra i Valencia (5118 i 5119).
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 9 i 30 de juliol,

pels quals, respectivament, es nomena membre del
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Consell Municipal: del Districte de Sants-Montjuic el Sr.
Jordi Prada i Olm, en substitució del Sr. Josep Ahicart i
Salvador (4241); i del Districte de Ciutat Vella el Sr.
Tomàs Porta i Calsina, en substitució del Sr. Emili
Flotats i Álvarez (5008).
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 6 de setembre de

1993 (5306), que aprova el Conveni entre l'Ajuntament
de Barcelona i la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'acorda
que l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al
Personal Municipal (PAMEM) prestarà l'assistència sani¬
tària al personal funcionari de l'Ajuntament de Barcelo¬
na en actiu a 31 de març de 1993 i als actuals
pensionistes provinents de l'Ajuntament de Barcelona, i
a aquells que en el futur tinguin aquesta condició,
residents a la Província de Barcelona i que desitgin
rebre l'assistència sanitària mitjançant aquesta modali¬
tat.

El Sr. Lucchetti significa que en una sessió anterior el
seu Grup ja expressà la seva preocupació per la mane¬
ra com s'havia portat aquesta qüestió amb els repre¬
sentants del personal; i demana que la ratificació resti
sobre la taula per tal de poder fer un últim esforç per
aclarir posicions facilitant-los una informació més ex¬
haustiva.

S'aprova amb l'abstenció de la Sra. Vintró, i dels Srs.
Lucchetti i Vicens.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 30 de juliol de

1993, pels quals, en virtut de concurs, es nomena: la
Sra. Ofelia Saborido i Gómez Gestor Pressupostari de
l'Àrea d'Educació (5002); el Sr. Luis M. Àlvarez i Díaz,
Cap del Servei d'Informació, Orientació i Defensa del
Consumidor (5003), el Sr. Francesc Xavier Pagès i
Calvo Cap de la Unitat Operativa d'Expropiacions
(5004); la Sra. Rosa Relio i Andreu Cap del Programa de
Comunicació i Divulgació de l'Àrea de Cultura (5005); el
Sr. Hermenegild Giménez i Riera Director del Complex
Esportiu Can Caralleu (5014); el Sr. Eladi Torres i
González Cap de la Unitat Operativa de Relació amb els
Contribuents (5015); el Sr. Jaume Bosch i Camps Cap
de l'Oficina d'Administració de Personal del Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvaments (5016); el Sr. Francesc
Sánchez i Romaní Cap de l'Oficina de Topografia
(5017).
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-

Quadras, Fernández, i Àlvarez, pel que fa als decrets
núms. 5004, 5005 i 5014, i dels Srs. Caminal, Mas,
Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat,
Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet,
Olmedo, Alsina, i Miquel.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 16 de juliol de

1993 (4923), pel qual s'efectua una operació de permu¬
ta financera («swap») d'una part del principal i interes¬
sos de l'emissió de Bons de 30.000 milions de iens,
aprovada pel Consell Plenari el 27 de març de 1992, a
pessetes; i es dóna el mandat per a realitzar l'operació
a Citibank, N.A.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 16 de juliol de

1993 (4924), pel qual s'efectua una operació de permu¬
ta financera («swap») d'una part del principal i interes¬
sos de l'emissió de Bons de 30.000 milions de iens,
aprovada pel Consell Plenari el 27 de març de 1992, a
pessetes; i es dóna el mandat per a realitzar l'operació
a Bank of Tokyo, Ltd. S'aproven els dos punts prece¬
dents amb el vot en contra dels Srs. Caminal, Mas,
Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat,
Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet,

Olmedp, Alsina, Miquel, Lacalle, Vidal-Quadras, Fernán¬
dez, i Àlvarez.
Ratificar eI decret de l'Alcaldia (5136), pel qual s'es¬

mena l'error material produït en el document que indica
les formes financeres de l'operació de crèdit per 20.000
milions de pessetes, aprovada pel Consell Plenari el 30
d'abril de 1993, quant a la possibilitat d'amortització
voluntària, en el sentit que s'indica.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 16 de setembre de

1993 (5451), que aprova que el Grup d'entitats assegu¬
radores de l'emissió de Bons autoritzada pel Consell
Plenari el 30 d'abril de 1993 sigui el Banco de Bilbao
Vizcaya, SA, el Banco Central Hispano Americano, SA,
la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa», i
JP Morgan segons l'oferta rebuda, les condicions d'e¬
missió de la qual són les que en tal decret s'especifi¬
quen.
S'aproven els dos punts precedents amb l'abstenció

dels Srs. Caminal, Mas, Samaranch, Blasi, Bonet,
Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i
Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo, Alsina, Miquel, La¬
calle, Vidal-Quadras, Fernández, i Àlvarez.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 16 de setembre de

1993 (5515), pel qual: es declara resolta, per mutu
acord, l'adjudicació del concurs per a la concessió de
la construcció i explotació del conjunt terciari i l'adjudi¬
cació dels sòls de l'Àrea de Renfe - Meridiana feta a

SEGECE per acord del Consell Plenari de 24 d'abril de
1992; es cancel·la i retorna la garantia provisional de
60.000.000 de pessetes, constituïda a la Tresoreria
Municipal I' 11 de desembre de 1991, com a conse¬
qüència de la resolució per mutu acord del contracte
abans esmentat; i es condiciona el retorn de tal garantia
al pagament per SEGECE de la totalitat de les despe¬
ses fetes per l'Ajuntament amb motiu dels tràmits
preparatoris del concurs, i de qualsevulla altra de publi¬
citat i promoció comercial.

El Sr. Fernández considera que aquest decret confir¬
ma els dubtes expressats pel seu Grup quant a la
viabilitat del Projecte de Renfe-Meridiana, però es decla¬
ra contrari a la devolució de la garantia a l'adjudicatària
perquè, en definitiva, SEGECE ha renunciat al contracte
i a l'expedient consten diversos incompliments del plec
de condicions, concretament: no es formalitzà el con¬

tracte administratiu de la concessió establert a l'article
22 de tal plec, per eludir les obligacions de constituir la
garantia definitiva de 300 milions de pessetes i d'abo¬
nar 1.500 milions de pessetes com a primer pagament
dels 4.000 milions de pessetes fixats com a cànon de la
concessió. Consegüentment, inquireix per què no s'exi¬
gí a l'adjudicatària la constitució de la garantia definitiva
ni la signatura del contracte ni el pagament de la
primera part del preu de la concessió; i per què no s'ha
extingit el contracte ni s'ha imposat a l'adjudicatària la
multa de 100 milions de pessetes prevista a l'article 25
del mateix plec.
Considera que la devolució de la garantia provisional

es fa sense haver avaluat prèviament les despeses
municipals en la tramitació del concurs; que la resolució
es presenta com una decisió presa per mutu acord,
quan realment es tracta d'una renúncia de l'adjudicatà¬
ria, i es fonamenta en uns desajustaments entre el plec
de condicions i l'oferta de l'adjudicatària sense aclarir
quins són, de manera que es pregunta si no seran els
mateixos que adduí el Grup Popular en el moment de
l'adjudicació, o tal vegada determinats condiciona¬
ments urbanístics i econòmics (com ara les rampes
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d'accés, el túnel per sota de la Meridiana i la indefinició
de l'aparcament subterrani), que l'adjudicatària no con¬
signà expressament en la seva oferta davant la prome¬
sa que ja es definirien ulteriorment.
Creu, en conclusió, que no tan sols no es pot

retornar la garantia provisional a l'adjudicatària, sinó
que, a més, se li hauria d'imposar la multa d'incompli¬
ment del contracte i pels perjudicis urbanístics, econò¬
mics i de gestió patrimonial que ha ocasionat.

El Sr. Alcalde anuncia el propòsit de retirar aquesta
proposta; i el Sr. Fernández se'n congratula.

El Sr. Alcalde matisa que és partidari de la ratifica¬
ció del decret, tot llegint l'informe jurídic on es desta¬
ca: a) que problemes d'interpretació tècnica del plec
de condicions han fet reconsiderar la conveniència
de l'execució del projecte de Rente-Meridiana, ja que
podria originar costosos problemes futurs; b) que la
imposició d'una determinada interpretació per part de
l'Administració municipal no seria ajustada als princi¬
pis d'equitat i bona fe perquè les divergències tècni¬
ques poden haver estat provocades per ambdues
parts; i c) que si bé la no formalització del contracte
dóna lloc a la pèrdua de la fiança provisional, l'afirma¬
ció del Gerent de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient
que no es produeixen perjudicis als interessos públics
permet arribar a una fórmula transaccional que s'em¬
para en els articles 88, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions
públiques, 53 de la Llei de Contractes de l'Estat i 166
del seu Reglament.
Confia, doncs que, coneguda millor aquesta argu¬

mentació per tots els Grups, la decisió es pugui prendre
en la propera sessió ordinària i tanca el debat sobre
aquest punt.

Queda retirat el punt en debat.
El Sr. Lucchetti es congratula també de la retirada del

punt anterior.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 30 de juliol de

1993 (5033), pel qual s'aprova el Plec de condicions del
contracte per a la prestació de serveis de gestió de
l'Operació Fred per un import d'11.999.875 pessetes i
es contracta directament la prestació amb Progess,
Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia següents, de 13 de

juliol de 1993, pels quals:
a) S'aprova el Plec de condicions del contracte de

prestació de serveis complementaris als equips d'inser¬
ció social del Programa d'Atenció a la pobresa i la
marginació per un import de 18.540.075 pessetes i es
contracta la prestació amb Progess, Projectes i Gestió
de Serveis Socials, SL (4415).

b) S'aprova el Plec de condicions del contracte de
manteniment dels aparells del servei d'alarma telefònica
del Programa d'Atenció social a la vellesa per un import
d'1.397.797 pessetes, i se'n contracta la prestació amb
Eulen, SA (4417), i

c) S'aprova el Plec de condicions del contracte de
manteniment dels aparells del servei d'alarma telefònica
del Programa d'Atenció social a la vellesa per un import
d'1.898.264 pessetes, i se'n contracta la prestació amb
Telecon Catalunya, SA (4418).

El Sr. Puigdollers pregunta sobre les possibles incom¬
patibilitats entre els components de Progess, SL i per¬
sonal municipal. El Sr. Alcalde indica que l'equip de
govern creu que no n'hi ha, tanmateix es donarà
contestació per escrit a la preocupació expressada pel
Sr. Puigdollers.

S'aproven els dos punts precedents amb el vot en
contra dels Srs. Caminal, Mas, Samaranch, Blasi, Bo¬
net, Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat,
Batlle i Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo, Alsina, i
Miquel, i amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-
Quadras, Fernández, i Àlvarez.
Ratificar el text dels convenis següents:
A) Amb la Generalitat de Catalunya i l'Institut Munici¬

pal de Promoció Urbanística, SA, per al finançament de
les obres de la xarxa arterial de Barcelona: Conveni ad¬
dicional.

B) Amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del
Transport i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus, per a la implantació d'un siste¬
ma d'informació ciutadana per telèfon a l'àmbit metro¬
polità, i per a la col·laboració en la prestació d'altres
serveis d'informació ciutadana.

El Sr. Fernández observa que el funcionament i
estructura tarifària del sistema metropolità d'informació
ciutadana per telèfon previst en l'apartat B) pot com¬
portar un encariment dels costos del servei que es
presta actualment a escala municipal.
S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Caminal,

Mas, Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló,
Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers,
Audet, Olmedo, Alsina, Miquel, Lacalle, Vidal-Quadras,
Fernández, i Àlvarez.

Ratificar, exercint funcions de Junta General d'Infor¬
mació Cartogràfica i de Base, SA, el decret de l'Alcal¬
dia, de 16 de setembre de 1993 (5514), que nomena el
Sr. Simó Aliana i Magrí membre del Consell d'Adminis¬
tració de l'esmentada societat, en substitució del Sr.
Guillem Sánchez i Juliachs, designació que es fa pel
termini coincident amb l'actual mandat consistorial
1991-1995; i facultar el President de la Societat i el
Secretari General de l'Ajuntament, indistintament, per
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública
el nomenament anteriorment relacionat, com també per
complir amb els tràmits necessaris per a la seva inscrip¬
ció en el Registre mercantil, àdhuc la correcció dels
errors materials en cas necessari.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Caminal, Mas,

Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat,
Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet,
Olmedo, Alsina, Miquel, Lacalle, Vidal-Quadras, Fernán¬
dez, i Àlvarez; i actuant com a Junta General de la
Societat esmentada es dóna per aprovada aquesta
acta en la part que l'afecta, per tal que es pugui
practicar la pertinent inscripció en el Registre Mercantil.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclosos

a I ordre del dia:

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificareis acords de la Comissió de Govern, de 10
de setembre de 1993, pels quals s'aproven inicialment:

1) La delimitació d'una unitat d'actuació que com¬
prèn les finques de la Travessera de les Corts, núms.
312-314, i 316-320, i del carrer de l'Equador, 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
el qual es determina que el sistema d'actuació és el de
cooperació; i

2) El Projecte de delimitació de la unitat d'execució
que comprèn les finques núms. 24, 24C, 24D, 29-31,
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33-37, 39-41, i 43 del carrer de Musitu i núm. 76 del
carrer de Bertran 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, en el qual es determina que el
sistema d'actuació és el de cooperació.

La Sra. Perelló, com a Presidenta del Districte de les
Corts, demana que l'apartat 1) relatiu a la delimitació
de la unitat d'actuació formada per finques de la Tra¬
vessera de les Corts i del carrer de l'Equador quedi
damunt de la taula per tal que el Consell Municipal del
Districte pugui emetre el pertinent informe.

Els Srs. Santiburcio i Lucchetti indiquen que tal infor¬
me quedarà incorporat a l'expedient abans del tràmit
d'aprovació provisional.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Caminal, Mas,

Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat,
Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet,
Olmedo, Alsina, i Miquel.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de

setembre de 1993, pel qual s'aprova inicialment el
Projecte d'urbanització, d'iniciativa privada, de la zona
lliure al carrer de Josep Estivill, núms. 67-73.

El Sr. Fernández avança que el seu Grup votarà
negativament aquest dictamen atès l'informe desfavo¬
rable del Districte de Sant Andreu; el Sr. Santiburcio
aclareix que l'informe desfavorable es referia a una

primera versió del projecte i no pas a la que avui es
porta a aprovació, en la qual es recullen tots els
suggeriments del Districte; i el Sr. Fernández replica
que no ha vist que s'hi hagin recollit clarament totes les
observacions que es feien en el segon informe del Dis¬
tricte.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-

Quadras, Fernández, I Àlvarez.

ALCALDIA

Informe de la Comissió d'Emergències.
El Regidor de la Via Pública, Sr. Torres, comença

l'exposició d'aquest Informe amb una referència als
antecedents de la protecció civil municipal tot dient
que, a conseqüència dels Pactes de la Moncloa sortiren
a la llum tot un seguit de serveis, entre ells la protecció
civil, incorporats a l'estructura organizativa de l'Estat i
fins llavors dirigits per personal militar; que en època de
l'Alcalde Socias, la Delegació de Serveis de Protecció
Ciutadana aplegava la Guàrdia Urbana, els Bombers i
un incipient Servei de Protecció Civil, el qual en el bienni
1980-1982 assoli la seva màxima i polèmica presència
social amb un cos de voluntaris que generà conflictes
permanents; que a partir del Campionat mundial de
Futbol de 1982, la nova direcció de l'Àrea de Protecció
Ciutadana marcà un canvi en el concepte de protecció
civil municipal, la qual s'entengué com un eix de coordi¬
nació de serveis municipals en moments de crisi o
d'emergència i així nasqué el Centre de Coordinació
Operativa d'Emergències (CECOP); que abans de pro¬
mulgar-se el 1986 la Llei de Protecció Civil, l'Àrea de
Protecció Ciutadana ja havia avançat en alguns treballs
de prevenció en casos d'esdeveniments produïts per
causes naturals, com els aiguats o les nevades, i
d'accidents mòbils amb moltes victimes, I l'Àrea de
Salut Pública tenia elaborat el Pla relatiu a la contamina¬
ció atmosfèrica; que la Comissió d'Emergències creada
el 1981, que es reuneix preceptivament un cop a l'any

en època que sol coincidir amb la confecció del Pla
neu-gel, experimentà el 1992 una profunda modificació i
començà una nova etapa amb el seu informe sobre el
Pla bàsic d'emergències, redactat de conformitat amb
les competències atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei
de Protecció Civil; que el Pla bàsic d'emergències serví
de document marc per a la redacció dels Plans d'emer¬
gència exterior de les Àrees olímpiques, ja que la
Comissió Delegada d'Emergències de la Comissió Su¬
perior de Seguretat Olímpica havia determinat la neces¬
sitat de tenir preparats plans d'emergència de les
instal·lacions i activitats olímpiques; i que a partir de
1993 s'han iniciat els treballs per a la preceptiva revisió
del Pla bàsic.
Significa que la manca del Pla territorial d'emergèn¬

cies de Catalunya no Impedeix a aquest Ajuntament de
seguir avançant en els seus plans propis, els quals
s'han d'harmonitzar amb els dels municipis de la rodalia
en aspectes avui resolts més per polítiques de bon
veïnatge que no pas amb raons d'autoritat; que per la
permanent relació entre Barcelona i el seu entorn, ben
pocs dels riscos catalogats tenen només repercussió
en la nostra Ciutat i, per tant, cal cercar-ne la cogestió
amb les altres Administracions competents més enllà
del terme municipal i procurar la creació d'un òrgan
operatiu per enfrontar-se a eventuals riscs; que per al
compliment dels seus fins els Serveis de Protecció Civil
poden mobilitzar els efectius del Cos de Bombers, de la
Guàrdia Urbana, de les Àrees de Manteniment i Serveis
(Unitats de Vialitat i de Neteja) i de Salut Pública, dels
Instituts Municipals de Parcs i Jardins, d'Assistència
Sanitària (amb el 061) i de Serveis Funeraris, i poden
rebre també suport dels Cossos i Forces de Seguretat,
gràcies a la Taula de Coordinació Policial, i compten
també amb la Creu Roja, tot això no amb l'ànim de
prendre competències, sinó de coordinar millor i opti-
mitzar els recursos disponibles.
Exposa, a continuació, l'estructura i continguts dels

Plans d'emergències territorials i especials i la vertebra¬
do de les Comissions de Protecció Civil d'àmbit estatal,
autonomic i municipal, si bé en l'ultim cas funciona com
a Comissió d'emergències.
Comenta que el Pla bàsic d'emergències ofereix una

primera aproximació dels riscos naturals, tecnològics i
socials existents a la Ciutat, preveu el desenvolupament
de plans específics (dels quals ja estan confeccionats
els relatius a neu i gel, contaminació atmosfèrica, incen¬
dis forestals i emergències socials) i de plans d'actua¬
ció per a cada nivell operatiu municipal (Bombers,
Guàrdia Urbana, Manteniment i Serveis i Serveis So¬
cials), determina la manera d'actuar davant de cada risc
i els recursos disponibles i especifica com s'ha d'im¬
plantar i mantenir. Concreta que el sistema operatiu és
el següent: detectat l'Incident, es desencadena la situa¬
ció corresponent a pre-alarma, alerta o crisi; el CECOP
rep la informació i informa i coordina els centres opera¬
tius; el Director Tècnic coordina les operacions dels
serveis actuants i es convoca, si la situació ho reque¬
reix, la Comissió d'Emergències i s'opera en conse¬
qüència; finalment es dóna per finalitzada l'emergència.
Referint-se als últims esdeveniments produïts a la

Ciutat menciona, en primer lloc, l'explosió del carrer del
Comte Borrell, i diu que els serveis municipals atengue¬
ren des del primer moment les necessitats (rescat,
seguretat i allotjament) dels afectats i minimitzaren els
efectes del sinistre; i que entre les mesures per prevenir
la repetició en el futur d'un accident similar cal destacar:
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la creació d'una comissió formada per representants de
la Generalitat, de l'Ajuntament i de la companyia submi¬
nistradora de gas gràcies als treballs de la qual disposa
ja d'informació estadística; l'estudi, en curs, sobre una
possible assegurança de tal risc; l'acceleració de les
revisions de les instal·lacions; el projecte tècnic de
digitalització de la xarxa de què disposa la companyia i
que es troba pendent de compatibilització amb el
sistema municipal; l'acord amb l'IMPU sobre les galeries
de servei; la confecció de documents i fulletons infor¬
matius sobre la utilització del gas i de la calefacció; la
coordinació de les emergències per mitjà de la Guàrdia
Urbana i els Bombers; i la confecció d'un pla d'emer¬
gències per ambdós cossos.
Tracta, a continuació, de la situació provocada per

l'aiguat del 24 d'agost i remarca que els serveis munici¬
pals resolgueren amb rapidesa i eficàcia els diversos
problemes que sorgiren.
Centrant-se en l'incendi del transformador de Fecsa

situat a Sant Andreu, explica que la intervenció dels
serveis municipals fou gairebé immediata i el control del
sinistre es pogué fer en menys de tres hores malgrat les
dificultats per a la comunicació amb les empreses
elèctriques i el retard dels serveis tècnics de Fecsa a
garantir la inexistència de tensió a la zona afectada; que
es desplega la plantilla disponible de la Guàrdia Urbana
per suplir la manca d'energia en els semàfors de les
principals cruïlles de la Ciutat; que el subministrament
elèctric es restablí a dos quarts de set i una mica més
tard a Sant Andreu per la seva proximitat amb el
sinistre; que el metro restà interromput per manca
d'energia elèctrica fins a un quart de vuit, però els
mecanismes d'evacuació funcionaren sense incidents.

Pel que fa a les inundacions produïdes en la zona
baixa de la Rambla i carrer d'Anselm Clavé, informa que
tingueren per causa uns envans construïts per a la
construcció de l'estació de bombeig; que les mesures
immediates adoptades foren l'enderrocament de tals
envans, el sanejament de tots els col·lectors de la zona
i la neteja de la superfície; i que s'ha previst l'entrada en
funcionament, en un termini de tres mesos, de l'estació
de bombeig que impedeix el desguàs de les aigües
residuals al port.
Respecte als intensos aiguats caiguts el proppassat

6 de setembre, remarca que el sistema de clavegueram
funcionà perfectament i només es produí algun incident
menor: petites acumulacions d'aigua en algun punt i
l'aixecament de quatre tapes de claveguera en tota la
Ciutat; que les falles en els semàfors no arribaren al
4 %; i que els serveis operatius municipals actuaren
amb rapidesa i eficàcia.
Creu que cal reclamar de les Administracions compe¬

tents el compliment dels aspectes encara pendents de
les mesures preventives determinades en ocasió del
sinistre del carrer del Comte Borrell.
Considera que en els aiguats del 24 d'agost passat

aquest Ajuntament va actuar amb tota la rapidesa i
eficàcia possibles amb els mitjans al seu abast, però es
detectaren problemes de coordinació i eficàcia amb les
empreses elèctriques i les Administracions competents.
Tot això li suscita les reflexions següents: quins són els
procediments que les companyies han de seguir en cas
d'emergència; per què no es va rebre cap informació
provinent de tals companyies ni del Centre de coordina¬
ció d'emergències de la Generalitat; per què les autori¬
tats competents no declararen l'estat d'alarma o crisi;
quines van ésser les causes del sinistre del transforma¬

dor; si es pensa fer una anàlisi que determini els índexs
de seguretat d'aquest tipus d'instal·lacions; si s'han
complert els plans de manteniment preventiu; i com es
podrien potenciar els plans de treball de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per evitar la repetició de
successos similars en el futur.

En vista de les anteriors reflexions, formula les pro¬
postes següents: a) Complementar la implantació defi¬
nitiva del Pla bàsic d'emergències per garantir una millor
coordinació amb la resta d'Administracions implicades;
b) Impulsar la redacció de plans específics (durant el
primer trimestre de 1994 en quedaran enllestits dotze)
per conèixer la situació de risc de la Ciutat i poder fer
simulacres de prevenció; c) Impulsar mesures que ra¬
cionalitzin els recursos disponibles i generin en els
ciutadans el concepte d'autoprevenció, i continuar els
treballs de prevenció fomentant plans d'emergència
interior i autoprotecció en les empreses i activitats
generadores de risc; i d) Reclamar al Govern de la
Generalitat els plans territorials i especials d'emergèn¬
cies i suggerir-li la constitució d'una comissió d'emer¬
gències a imatge de l'existent a escala municipal.

El Sr. Fernández, després d'agrair l'informe del Regi¬
dor de la Via Pública, en el qual troba moltes concomi¬
tàncies amb el presentat amb motiu de l'aprovació del
Pla bàsic d'emergències, observa: a) que el fet que
l'exposició d'antecedents ocupi mig informe i es remun¬
ti als Pactes de la Moncloa, ja li ha fet sospitar que ben
poca cosa havia d'aportar el debat sobre les darreres
emergències produïdes a la Ciutat; b) que les explica¬
cions sobre l'estructura estatal, autonòmica i local dels
plans d'emergències han deixat ben palès que tot està
encara per fer; concretament en l'àmbit municipal encara
no s'ha constituït la Comissió de Protecció Civil, manca
que no pot ésser suplida per la Comissió Municipal
d'Emergències, perquè l'una i l'altra tenen una composi¬
ció i unes funcions diferents; c) que s'ha fet una explica¬
ció teòrica i utòpica del funcionament del Pla bàsic
d'emergències, perquè després d'aprovar-se amb un
any de retard, només comprèn els recursos humans,
materials i organitzatius que depenen d'aquest Ajunta¬
ment i de particulars, però no pas els de l'Estat ni els de
la Generalitat, quan la coordinació entre uns i altres és
indispensable, i no inclou un calendari per a l'elaboració
dels diversos plans sectorials i resulta difícilment operatiu
si els Municipis circumdants no disposen de plans simi¬
lars coordinats amb el nostre; d) que s'ha omès qualse¬
vol referència a la situació catastròfica que viu el Cos de
Bombers el qual, mancat de recursos humans i mate¬
rials, necessita urgentment un pla de reforma; e) que
només està ja redactat un dels dotze plans sectorials
previstos en el Pla bàsic d'emergències i, per tant, ha de
preguntar quan quedaran enllestits els altres,entre els
quals n'hi ha de tan necessaris com el d'instal·lacions
lúdiques amb cabuda superior a 15.000 persones, el de
transport de mercaderies perilloses o el d'accidents en la
xarxa elèctrica; i f) que cal apressar la implantació del
telèfon únic d'emergències de tres xifres.

Es mostra satisfet pels treballs fets a conseqüència de
l'accident del carrer del Comte Borrell, però lamenta que
el Regidor informant hagi passat a parlar immediatament
després ja dels aiguats del 24 d'agost d'enguany obli¬
dant altres incidents de gran transcendència ciutadana
com l'accident d'un camió cisterna a la ronda de Dalt, la
nevada de l'1 de març proppasat, que col·lapsà la part
alta de la ciutat, o el tràgic ofegament d'un jove a la platja
del Bogatell el 4 de juliol següent, aquest últim cas degut,
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certament, entre altres causes, a una imprudència i a
unes condicions climàtiques irrepetibles, si bé, això no
permet deixar de banda les deficiències imputables a
l'Ajuntament que fan necessari analitzar com es reaccio¬
na i amb quins mitjans. Amb aquest propòsit, significa
que el conveni amb la Creu Roja és d'àmbit provincial i
massa genèric, ja que només dedica tres ratlles als
recursos per als salvaments en les platges, i no fa cap
esment a l'ordre ministerial de 1992 que encomana als
Ajuntaments la competència en aquest camp; que no
consta enlloc que l'Ajuntament hagi supervisât l'aplicació
efectiva de l'ordre esmentada a les nostres platges; i que
de cara al proper estiu, cal subscriure amb la Creu Roja
un conveni específic per al salvament a les platges de la
Ciutat sota supervisió municipal i amb el reforç del Cos
de Bombers.
Respecte a l'apagada del dia 24 d'agost de 1993, la

responsabilitat de la qual recau, a juí seu, en la Generali¬
tat de Catalunya, pregunta si la manca de coordinació
arribà fins al punt que el Cap de la Guàrdia Urbana no
pogués establir comunicació amb l'enginyer cap de la
companyia elèctrica perquè l'informés. Comenta que
quan cauen quatre gotes, els semàfors deixen de
funcionar en^ un percentatge superior a l'indicat pel
Regidor de l'Àmbit; que no s'ha concretat si, donat que
era període de vacances, es desplegaren realment els
674 agents i 145 vehicles previstos en el Pla operatiu
per a pluges torrencials; i que l'Ajuntament desconeix el
procediment a seguir per les companyies elèctriques en
casos d'emergència, el pla de manteniment i els índexs
de seguretat de la xarxa elèctrica i, un mes després,
ignora encara les causes reals de l'apagada i per què
no es declarà l'estat d'alarma o crisi. Creu, doncs, que
cal exigir de la Generalitat un informe sobre totes
aquestes qüestions per poder informar-ne l'opinió públi¬
ca; i que cal també denunciar la manca de coordinació
institucional i d'informació sobre l'estat de manteniment
i inversions de la xarxa elèctrica, aspecte aquest darrer
sobre el qual caldria ampliar el conveni signat amb
Fecsa el 1988.
Suggereix que la Generalitat i l'Ajuntament han d'evi¬

tar la fallada dels generadors dels hospitals públics si en
el futur es repetia una situació semblant; que l'Ajunta¬
ment ha de supervisar les preses d'aigua i el material
contra incendis de les estacions transformadores; i que
s'ha d'evitar igualment que les cambres de control del
trànsit quedin fora de servei per manca de fluid elèc¬
tric.

Posa en relleu que el sinistre hauria provocat un
autèntic caos en la vida ciutadana si, en comptes del
mes d'agost, s'hagués produït un capvespre dels me¬
sos d'hivern, quan es fa fosc molt més aviat i tothom es
troba en el seu lloc de treball.
Tocant als desbordaments de les clavegueres pro¬

duïts el mateix dia a la Rambla de Santa Mònica i al
carrer d'Anselm Clavé, comenta que l'informe ha estat
massa breu; que el riu d'immundícia, que serà recordat
com les goteres de l'Estadi, tingué per causa l'oblit
d'enderrocar un mur provisional construït per evitar el
desguàs de determinades clavegueres en el port, on
durant els Jocs Olímpics estigueren atracats transatlàn¬
tics de luxe que allotjaren 25.000 persones: ha de
demanar, doncs, que es determinin responsabilitats,
s'indemnitzi els afectats i es mantinguin les inversions
previstes en el Pla de clavegueram de 1989.
Creu, en conclusió, que l'Informe no ha aclarit per

què s'havia produït l'apagada elèctrica del 24 d'agost ni

ha dissipat la preocupació ciutadana per si mai es
produïa a la Ciutat un altre sinistre greu.

El Sr. Puigdollers expressa el seu desencís per l'Infor¬
me presentat, en el qual esperava escoltar no una
disquisició teòrica sobre els plans de protecció civil,
sinó unes explicacions sobre els fets esdevinguts
aquest estiu a la Ciutat.
Recorda que en la sessió del 29 de maig de 1992 el

Grup de Convergència i Unió defensà que el Pla bàsic
d'emergències havia de respondre a una paraula, pre¬
venir, i per això proposà: a) la revisió de les llicències
d'activitats classificades, ja que cada vegada que hi ha
un incendi, rep una contestació negativa a la pregunta
de si la llicència estava en regla; b) la formació del
personal i dels ciutadans, i tanmateix no s'ha fet cap
acció seriosa en tal sentit; c) la dotació dels mitjans
necessaris als Cos de Bombers, ja que els seus subma¬
rinistes han de fer servir els equips personals i, per la
insuficiència de la seva plantilla, els bombers de la
Ciutat no es poden entrenar adequadament en el Labo¬
ratori del Foc de la Zona Franca i, per altra banda, cal
fer un repàs de les dotacions pressupostàries per a
equips d'emergències i dels Parcs de bombers exis¬
tents en la Ciutat; d) un cert grau d'intervenció de
l'Administració local en el control de les activitats por¬
tuàries, però la Llei de Ports s'ha aprovat sense que,
malgrat el compromís del Regidor de la Via Pública, es
fes cap esforç en tal sentit, a pesar que el nostre port
és el focus de risc més alt de la Ciutat.

Significa que el Regidor informant s'ha oblidat de
l'accident mortal esdevingut aquest estiu a la platja del
Bogatell i també del compromís assumit per l'Alcaldia
de posar en coneixement del Consistori els resultats de
la investigació oberta sobre tal cas; que Barcelona ha
sofert certament una gran transformació urbana i surt
en les revistes de disseny, tanmateix, a causa de la
desídia municipal no s'ha enderrocat un mur provisional
en un sobreeixidor i les aigües residuals han passat per
damunt dels carrers; per tant, ha de preguntar qui
indemnitzarà els afectats; que l'aspecte més preocu¬
pant de l'aturada del metro és que set convois quedes¬
sin fora de les estacions dins els túnels i els seus

passatgers haguessin d'abandonar-los a peu; que cal
crear un comitè tècnic per evitar la fallada de semàfors
que es produeix sempre que plou; i que cal trobar
sistemes perquè el Centre de Control de Trànsit no torni
a quedar incomunicat.

Per acabar, fa esment a les repetides declaracions
de l'Alcaldia sobre l'exigència de responsabilitats per
les inundacions a la part baixa de la Rambla, tot
remarcant que, per una petita desídia, no s'han pogut
notar els resultats d'una inversió de 20.000 milions de

pessetes en clavegueram i s'ha produït una notable
commoció en una part de la Ciutat.

El Sr. Casas puntualitza que el desbordament a la
zona del carrer d'Anselm Clavé està estudiat a basta¬
ment en l'informe lliurat als membres del Consistori, del
qual el Sr. Torres ha fet el resum adequat; que el mur
causant no s'enderrocà perquè l'estació de bombeig
no estarà acabada fins d'aquí a un parell o tres de
mesos, tanmateix la intervenció municipal fou ràpida i
contundent per evitar la repetició d'un fet similar en el
futur; i que l'actuació dels serveis de neteja i de clave¬
gueram ha permès la reparació dels danys més impor¬
tants produïts en la zona inundada.

El Sr. Torres contesta les intervencions dels Grups de
l'oposició dient que el dia de l'apagada elèctrica no
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devia passar res des del punt de vista de la Generalitat,
ja que no decretà la situació d'emergència ni creà la
Comissió pertinent.
Rebutja rotundament -i es mostra disposat a obrir

una auditoria tècnica- el catastrofisme dels represen¬
tants de l'oposició sobre les avaries dels semàfors en
dies de pluja, ja que, mentre que en un dia normal les
1.160 cruïlles semaforitzades generen 37 avisos -dels
quals 7 tenen el caràcter de preferents en estar la cruïlla
apagada per manca de subministrament elèctric-, el dia
6 de setembre se'n produïren 60 -dels quals 24 eren
preferents per estar la cruïlla apagada i altres 11 eren no
preferents per haver-se fos alguna bombeta. Hi afegeix
que la territorialització del subministrament elèctric fa
molt difícil instal·lar una doble connexió als semàfors; i
que col·locar-hi bateries exigiria una inversió de 1.500
milions i només garantiria mitja hora de funcionament.
Nega, també, que el Centre de Control de Trànsit

quedés incomunicat, perquè el seu sistema de bateries
garanteix el funcionament de les càmeres de televisió
durant una hora i mitja.

El Sr. Mas, després de lamentar que la Presidència
no li hagi permès l'ús de la paraula en el punt retirat del
despatx d'ofici i de deixar constància de la seva decep¬
ció per l'Informe presentat, deixa ben clar: a) que
l'equip de govern s'ha de comprometre a garantir el
funcionament dels serveis bàsics de la Ciutat tant en

circumstàncies normals com en les emergències, i a
aplicar els plans de prevenció; b) que no s'ha complert
el compromís de l'Alcaldia de facilitar els resultats de la
informació sobre el tràgic accident produït a la platja del
Bogatell el mes de juliol; c) que no s'han exigit, com
havia declarat l'Alcaldia, responsabilitats dins l'Ajunta¬
ment per les inundacions de la part baixa de la Rambla,
i, per tant, ha de demanar precisions sobre aquest punt;
i d) que l'Informe minimitza uns fets que tingueren
realment gran incidència sobre els interessos dels ciuta¬
dans de manera que, a més d'indemnitzar adequada¬
ment els afectats, cal, per guanyar credibilitat, un acte
d'humilitat i de disculpa que pertoca a l'Alcaldia com a
principal responsable del govern municipal.

El Sr. Armet precisa que aquest Ajuntament ha estat
pioner en l'obertura de mecanismes operatius davant les
emergències públiques; que així en els aiguats de 1987
la Comissió d'Emergències pogué donar suport als Muni¬
cipis de la rodalia i d'altres parts de Catalunya sense,
però, reeixir a coordinar les seves accions amb el Go¬
vern de Catalunya; que les primeres decisions preses
per l'Administració autonòmica davant les nevades pro¬
duïdes la primavera d'enguany no tingueren en compte
l'accés als col·legis de la nostra ciutat situats a partir de
determinada alçada, si bé després es pogué establir
certa coordinació amb la Conselleria d'Ensenyament;
que a Barcelona, en el període 1989-1992 s'ha fet una
inversió en clavegueram per valor de 27.000 milions de
pessetes aplicats estratègicament en els punts neuràl¬
gics i les pluges dels mesos d'agost i setembre d'en¬
guany han permès de valorar-ne positivament l'efectivitat
en cas de precipitacions de 15 a 20 litres per metre
quadrat en vint minuts (que tenen estadísticament un
cicle de retorn d'uns deu anys), tot i que es puguin
produir bassals temporals que triguen uns vint minuts a
ésser absorbits pels sistemes d'evacuació; i que no es
pot generalitzar dient que han saltat les tapes del clave¬
gueram, quan només ho han fet quatre.
Sobre les inundacions de la part baixa de la Rambla,

remarca que s'afrontà el problema de manera imme¬

diata i el President del Districte en mantingué el control
polític i territorial reunint-se amb els afectats i compro-
metent-s'hi a resoldre la situació en el termini de quatre
mesos, en comptes de defugir responsabilitats perquè
no s'havia produït encara la recepció de l'obra; que se
n'ha elaborat l'informe i s'ha tramès als membres del
Consistori; que, en principi, dels escrits i comunica¬
cions creuats entre les empreses i els serveis adminis¬
tratius apareixen responsabilitats difícils de sancionar
perquè alerten del problema sense que correspongui
al destinatari fer l'actuació pertinent, tanmateix se'n
farà la deguda valoració, que tindrà les conseqüències
adequades.
Posa en relleu, també, que per les platges de Barce¬

lona han passat enguany més de 3.000.000 de perso¬
nes; que en determinats països el fet de banyar-se amb
bandera vermella inhabilita per a ésser voluntari; i que
les platges de Barcelona són les més renovades de
sorra, les més netes pel que fa als equipaments i les
més segures.

Diu, en conclusió, que Barcelona, malgrat les seves
dificultats orogràfiques i la seva densitat demogràfica,
té capacitat de resposta a les emergències que s'hi
puguin originar.

La Presidència disposa que se substancíí tot seguit
l'escrit presentat en forma de moció i considerat prec
en la reunió del Consell Municipal Permanent que diu:
Dels Srs. Puigdollers, Bonet, i Alsina:
Que el Govern municipal, en l'elaboració del proper

Pressupost, doni prioritat a les partides pressupostàries
que permetin aplicar el Pla de clavegueram aprovat en
el seu dia.
Que es creï una Comissió tècnica, que en el termini

de dos mesos elabori un informe al Consell Plenari, en
el qual es valori per quins motius, quan hi ha pluges no
gaire intenses s'avarien els semàfors, i quines solucions
poden adoptar-se.

El Sr. Armet contesta que la petició que es formula en
el primer paràgraf tindrà la deguda traducció en el
debat pressupostari; i el Sr. Puigdollers pensa que
l'auditoria sobre els semàfors que es disposa a fer
l'Àrea de la Via Pública podria ser un primer pas en el
camí que s'apunta en el segon paràgraf.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Coordinació de Serveis de Personal

Aprovar eI Pla d'Incentius a la jubilació voluntària per
a 1993 que consta en el document adjunt.

El Sr. Àlvarez avança el vot favorable dels membres
del seu Grup al Pla d'incentius per a la jubilació voluntà¬
ria per a 1993, que millora el de l'any passat; però
demana: que les baixes que per tal motiu es produeixin
a la Guàrdia Urbana tornin a cobrir-se, donat el dèficit
de personal que pateix tal Cos, i que s'elabori un Pla
similar per a la xarxa d'organismes autònoms i societats
privades municipals, que disposen d'uns recursos hu¬
mans sobredimensionats.
S'aprova per unanimitat.

Assessoria de Pressupostos i Comptes

Aprovar modificacions de crèdit dins del Pressupost
de 1993, de conformitat amb la documentació adjunta.
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El Sr. Àlvarez subratlla que aquestes modificacions,
per valor de 1.500 milions de pessetes, es proposen
quan fa tot just dos mesos de l'aprovació definitiva del
Pressupost; per tant, ha de fer una crida al rigor
pressupostari a fi que el Pressupost no es converteixi
en un paper mullat.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Caminal, Mas, Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera,
Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdo-
llers, Audet, Olmedo, Alsina i Miquel, i amb l'abstenció
dels Srs. Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández, i Àlvarez.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Informe sobre l'actuació del Consell Municipal de
Benestar Social i l'aplicació per l'Administració Munici¬
pal de les seves propostes i recomanacions.
La Presidència, amb l'assentiment del Consistori,

posposa per al final de l'ordre del dia la presentació i
debat d'aquest informe.

ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA

Unitat Operativa Administrativa de Circulació
i Disciplina Vial

Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció
i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat als carrers Plurtado-Espinoi, de conformitat
amb el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el
26 de març de 1993; adjudicaria concessió de l'apar¬
cament a Coisa de conformitat amb l'oferta formulada,
que proposa, quant a nombre de places mínimes a
construir, 128 i, quant a aportació econòmica per plaça,
850.000 pessetes, per un termini de cinquanta anys; i
requerir l'adjudicatària perquè constitueixi a la Tresore¬
ria Municipal la garantia definitiva, fixada en el plec de
condicions de 125.000 pessetes per plaça a construir,
dins dels deu dies hàbils següents al de la recepció
d'aquesta notificació i perquè comparegui a formalitzar
el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat a la plaça de Blasco de Garay, de conformitat
amb el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el
26 de març de 1993; adjudicar la concessió de l'apar¬
cament a Gecoinsa de conformitat amb l'oferta formula¬
da, que proposa, quant a nombre de places mínimes a
construir, 215 i, quant a aportació econòmica per plaça,
501.800 pessetes, per un termini de cinquanta anys; i
requerir l'adjudicatària perquè constitueixi a la Tresore¬
ria Municipal la garantia definitiva, fixada en el plec de
condicions de 125.000 pessetes per plaça a construir,
dins dels deu dies hàbils següents al de la recepció
d'aquesta notificació i perquè comparegui a formalitzar
el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat al Camp C. F. Guineueta, de conformitat amb
el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el 26
de març de 1993; adjudicaria concessió de l'aparca¬
ment a Vallehermoso, SA, i GRD Proyectos y Obras, SA
de conformitat amb l'oferta formulada, que proposa,
quant a nombre de places mínimes a construir, 327 i,
quant a aportació econòmica per plaça, 225.000 pesse¬

tes, per un termini de cinquanta anys; i requerir l'adjudi¬
catària perquè constitueixi a la Tresoreria Municipal la
garantia definitiva fixada en el plec de condicions de
125.000 pessetes per plaça a construir, dins dels deu
dies hàbils següents al de la recepció d'aquesta notifi¬
cació i perquè comparegui a formalitzar el contracte.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del carrer de Mandri (entre el carrer Maó i el
passeig de la Bonanova), atès que els seus fonaments
no desvirtuen el dèficit d'aparcament residencial exis¬
tent en aquesta zona que es desprèn dels estudis del
Pla-programa d'Aparcaments municipals de Barcelona
(període 1992-1997), aprovat pel Consell Plenari el 27
de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de la plaça de Mossèn Clapés, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del passeig de la Zona Franca-carrer de la
Mineria, atès que els seus fonaments no desvirtuen el
dèficit d'aparcament residencial existent en aquesta
zona que es desprèn dels estudis del Pla-programa
d'Aparcaments municipals de Barcelona (període 1992-
1997), aprovat pel Consell Plenari el 27 de març de
1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de la plaça de Montbau, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de la plaça del Guinardó, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del passeig de la Ciutat de Mallorca, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del carrer de Torroella de Montgrí, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
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residencial existent en aquesta zona que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic dels carrers de Pallars-Marià Aguiló, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de l'illa delimitada pels carrers de Carreras i
Candi, de Sugranyes, de Bacardí i de Canalejas, atès
que els seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'apar¬
cament residencial existent en aquesta zona que es
desprèn dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments
municipals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat
pel Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic dels carrers de Sicília-Còrsega, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic dels carrers del Segre-Sant Adrià, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.

La Presidència, justificada la urgència en la forma
reglamentària, acumula la moció següent al debat dels
catorze dictàmens precedents, atesa la seva inter¬
relació temàtica:

De l'Alcaldia:

Negociat de Transports i Circulació

Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Anto¬
nio Cabezas i Martínez com a President de la Junta de
Compensació per al desenvolupament de l'Estudi de
detall que afecta a l'illa delimitada pels carrers d'Indús¬
tria, de Sicília, de Còrsega i de Nàpols d'aquesta Ciutat i
com a Administrador de la Societat Immobiliària Parque
Sicília, SA, dins del període d'informació pública, contra
el Plec de condicions regulador del concurs per a la
concessió per a la construcció i explotació del servei
públic d'aparcament públic de vehicles situat als carrers
de Sicília-Còrsega, vist l'informe emès per la Unitat
Operativa de Planejament, que s'adjunta a aquest
acord.

El Sr. Alcalde comenta que amb l'aprovació de totes
les propostes precedents, relatives a la construcció
d'aparcaments, quedarà plenament dintre del termini el
desenvolupament del Pla-programa d'aparcaments, si

bé poden produir-se després algunes dificultats com a
conseqüència de la recessió econòmica que estem vi¬
vint.

El Sr. Amat, referint-se als dictàmens relatius a l'adju¬
dicació d'aparcaments, considera que el fet de prendre
com a paràmetre de les adjudicacions els cànons
oferts, entre els quals hi ha notòries diferències, pot
encarir el preu final de les places i, conseqüentment,
dificultar-ne la col·locació; per tant, anuncia l'abstenció
del seu Grup, més i quan no ha estat present en les
meses de les respectives licitacions.
Demana, a més, un informe sobre l'execució dels

diversos aparcaments i en aquest punt discrepa de la
conveniència d'encarregar, en moments d'austeritat, el
seguiment de la construcció a una empresa exterior, ja
que per a fer aquesta tasca l'Ajuntament disposa, tant
directament en les Àrees d'Urbanisme i Projectes Ur¬
bans com indirectament en la Societat Municipal d'A¬
parcaments i Serveis i en l'institut Municipal d'Urbanis¬
me, d'una plantilla de tècnics plenament capacitats, els
quals no estan pas saturats de feina.

El Sr. Fernández anticipa l'abstenció del seu Grup
en els dictàmens relatius a la desestimació de les
al·legacions del Gremi de Gratges ja que, si bé les
reclamacions estan mancades de fonament jurídic, en
alguns projectes manquen estudis de viabilitat econò¬
mica sobre el dèficit de places i la demanda social en
les zones respectives que justifiquin la construcció
d'un nou aparcament, i no se li ha facilitat la relació
dels 300 estudiats ni les prioritats que serviren per a
seleccionar els 100 inclosos finalment en el Pla, entre
els quals hi ha els de Can Batlló i del carrer dels
Enamorats, els quals, segons l'expedient, eren econò¬
micament inviables.

El Sr. Clos contesta que amb el Pla d'aparcaments
l'Ajuntament vol promoure una forta inversió del sector
privat en l'economia de la Ciutat mitjançant la construc¬
ció d'aparcaments en règim de concessió administrati¬
va, ja que el nombre actual de places és insuficient per
a atendre la demanda derivada dels vehicles existents a
la Ciutat; que s'ha de desdramatitzar la incidència del
cànon inicial en el preu d'unes places que se cedeixen
per molts anys, perquè en algunes de les concessions
que tenen ja més de quinze o vint anys, més del 30 o
35 % és «cash-flow» però, a més, el preu de les places
en règim de concessió administrativa resulta força més
baix que el de les altres places en règim de propietat;
que el Grup de treball que coordina el desenvolupa¬
ment del Pla d'aparcaments està format per represen¬
tants del Gabinet de Programació, dels Àmbits d'Urba¬
nisme i Medi Ambient i de la Via Pública i de l'Àrea de
Patrimoni, amb els quals coopera l'empresa d'engi¬
nyeria externa esmentada.

El Sr. Amat demana que s'informi del cost de tal
cooperació i reitera el convenciment que els tècnics
municipals haurien fet prou bé aquesta feina.

El Sr. Alcalde puntualitza que l'encàrrec no vol con¬
traposar pas la qualitat dels auditors externs a la dels
tècnics municipals, sinó que s'ha fet pel volum del Pia
d'aparcaments i en atenció a l'experiència de l'engi¬
nyeria, que féu de manera molt eficient el seguiment de
les obres olímpiques i en garantí l'acabament en temps,
forma i qualitat; que l'aparcament és un element clau de
la qualitat de vida, indispensable per a poder exigir
disciplina viària als conductors; i que el Grup de Con¬
vergència i Unió no està legitimat per adduir no haver
estat present en les meses de les licitacions, quan ha
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declinat participar en altres òrgans de decisió com la
Comissió de Govern.
S'aproven\ A) els tres dictàmens relatius a l'adjudica¬

ció de concesions d'aparcaments, amb l'abstenció dels
Srs. Caminal, Mas, Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecar-
rera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i Girona,
Puigdollers, Audet, Olmedo, Alsina i Miquel; B) els onze
dictàmens relatius a la desestimació de les al·legacions
del Gremi de Garatges, amb l'abstenció dels Srs. Laca-
lle, Vidal-Quadras, Fernández, i Àlvarez; C) la moció
amb l'abstenció dels Srs. Caminal, Mas, Samaranch,
Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet, Fa¬
bregat, Batlle i Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo,
Alsina, Miquel, Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández, i Àl¬
varez.

ÀMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ I
RELACIONS CIUTADANES

Gerència de l'Àmbit de Descentralització
i Relacions Ciutadanes

Desestimar l'al·legació presentada per l'll im. Sr. Joan
Puigdollers i Fargas, Regidor Portaveu del Grup Munici¬
pal de Convergència i Unió; i aprovar definitivament la
modificació de l'Ordenança sobre Llicències d'accés
dels vehicles als locals (Guals) amb el mateix text
aprovat inicialment el passat 22 de juny de 1993.
S'aprova amb en el vot en contra dels Srs. Caminal,

Mas, Samaranch, Blasi, Bonet, Colldecarrera, Perelló,
Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i Girona, Puigdollers,
Audet, Olmedo, Alsina i Miquel.

A continuació s'entra en el debat del punt núm. 6,
que ha estat traslladat al final de l'ordre del dia.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Informe sobre l'actuació del Consell Municipal de
Benestar Social i l'aplicació per l'Administració Munici¬
pal de les seves propostes i recomanacions.

La Tercera Tinent d'Alcalde i Regidora de Benestar
Social, Sra. Vintró, significa que es tracta de la cinquena
vegada consecutiva des de 1989 ençà que presenta
l'informe sobre la tasca del Consell de Benestar Social i
això ja és mostra de la intensa vida del Consell i de la
predisposició dels seus components a treballar en favor
del benestar social; que s'ha lliurat als membres del
Consistori el text de les propostes i resolucions aprova¬
des el 14 de juliol pel Plenari del Consell esmentat, els
informes sobre el funcionament de la seva Comissió
Permanent i dels Grups de treball i sobre el grau de
compliment de les propostes formulades el 1992.
Recorda que els deu Grups de treball constituïts són

els relatius a la Dona, la Gent gran, la Infància, les
Drogodependències, la Prevenció, l'Habitatge social, la
Pobresa, els Refugiats i estrangers, el Projecte jove, i el
Voluntariat i, pel seu caràcter innovador sense ànim de
menystenir-ne d'altres, dedica una particular atenció als
treballs dels Grups d'Habitatge social i de Prevenció, tot
comentant:

a) Sobre el primer, que les principals dificultats dels
programes d'atenció a la pobresa, la marginació o el
maltractament social són trobar un lloc d'ocupació
estable i un habitatge per a les persones afectades, i

per atendre aquesta necessitat el Grup de treball està
confeccionant un cens dels habitatges buits que són
propietat de les Administracions públiques i d'altres
entitats com l'Església o determinades fundacions amb
la intenció de crear un organisme intermedi entre el
propietari i el possible usuari i facilitar així la plena
integració de les persones que viuen en la pobresa o la
marginació.

b) Sobre el segon, que amb una participació impor¬
tant de la Judicatura i de la Fiscalia, s'han analitzat
noves fórmules d'aplicació de la justícia per fer-la més
ràpida i trobar alternatives a la presó, i s'han valorat els
resultats de la implantació d'una fiscalia específica en
un Districte i la possibilitat d'estendre aquesta experièn¬
cia als altres Districtes.
Posa en relleu que els diversos Grups no limiten la

seva acció a un seguiment de l'activitat estrictament
municipal, sinó que paren atenció a tots els problemes
que, sense ésser responsabilitat estrictament municipal,
afecten la qualitat de vida dels ciutadans, i hi aporten
idees i propostes; i que la Comissió Permanent del
Consell ha dedicat diverses reunions als resultats de

l'enquesta metropolitana i als informes sobre els serveis
socials a la Ciutat.
Considera que la documentació facilitada als mem¬

bres del Consistori permet de valorar fins a quin punt
l'Administració municipal programa la seva activitat en
funció de les recomanacions del Consell Municipal de
Benestar Social, com és bén palès en les Memòries
d'activitat dels serveis socials dels deu Districtes; i
addueix com exemple el Pla per a la igualtat de les
dones, la figura de les Conselleries per a la igualtat i
diverses activitats dels Districtes, gràcies a totes les
quals s'ha aconseguit incidir més intensament en el
procés d'integració de la dona.
Dintre d'aquesta línia de preocupació per la dona,

indica que el Districte de Sant Martí ha creat el Consell
de Dones, experiència que es procurarà estendre a tots
els Districtes; que li agradaria acabar el mandat tenint
també constituït el Consell de Dones de la Ciutat de
Barcelona; que l'acció no es limita a la promoció de les
dones, sinó que s'estén també a la prevenció sanitària i
la formació i així hi ha una exposició itinerant pels
Centres Cívics dedicada a les condicions sanitàries de
les noies joves i de les dones de més de quaranta anys
i, dintre el Programa Now de la Comunitat Europea,
s'han impartit cursos de formació en la igualtat per a la
integració de la dona al món laboral; i que malgrat certa
lentitud, s'ha avançat també en l'estudi per a l'aplicació
al barri de Sants del projecte de modificació del temps
de ciutat.
Quant a la preocupació pels estrangers i refugiats,

informa que el Servei d'Atenció a Immigrants i Estran¬
gers Refugiats ha rebut al llarg de l'any 16.294 visites i
ha atès 7.250 usuaris; que s'ha doblat l'import del
conveni signat amb el Col·legi d'Advocats, la Creu Roja
i ACSAR i CITE; i que s'ha editat un vídeo sobre la
maternitat per a facilitar a les magribines l'accés al
sistema sanitari públic.
Tocant al Projecte Sempre Voluntaris per convertir els

voluntaris olímpics en voluntaris associatius, destaca
que s'han editat 6.500 exemplars del catàleg de projec¬
tes de voluntariat de les entitats i associacions ciutada¬
nes; que unes 7.000 persones, és a dir, entre un 25 i un
30 per 100 dels voluntaris olímpics ja han mostrat la
seva predisposició a continuar les tasques del volunta¬
riat i algunes ja hi estan enrolades, de manera que
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s'han superat àmpliament les expectatives que es te¬
nien.

Fa avinent la creació, en compliment d'una de les
propostes formulades l'any passat, dels Premis Comu¬
nicació i Benestar Social, a la primera edició dels quals,
coincidint amb la reunió del Consell Municipal de Be¬
nestar Social, es presentaren 46 treballs i resultaren
premiats, en la modalitat de premsa, els germans Euge¬
ni i Pedro Madueño, en la de ràdio, Titus Sanchís i, en la
de televisió, Xavier Caño i Miguel Mellado; i remarca
que l'objectiu dels premis és que els temes de benestar
social tinguin, en els mitjans de comunicació, un tracta¬
ment que defugi el sensacionalisme i ofereixi informació
real sobre els fets i els serveis, i línies de sortida i exem¬
ples.
Assenyala que s'ha avançat en els tres objectius

primordials del Consell Municipal de Benestar Social
que eren crear una cultura del benestar social, analitzar
i validar críticament la política municipal en aquest camp
i afavorir la coordinació tant amb el sector públic com
amb el privat, però un any més no s'ha assolit el grau
de coordinació desitjable amb els òrgans competents
de l'Administració autonòmica, tanmateix es continua¬
ran els esforços en aquesta direcció i es procurarà
implicar la Conselleria de Benestar Social en la realitza¬
ció del Pla integral de benestar social que aquest
Ajuntament impulsarà, de totes maneres, a partir del
mes d'octubre.
Acaba reiterant el seu agraïment als membres del

Consell Muncipal de Benestar Social per la seva col·la¬
boració, i als treballadors socials d'aquest Ajuntament i
a la Secretaria del Consell pel seu esforç per traduir en
línies d'actuació les recomanacions de tal Consell i fer
que els òrgans de participació no siguin uns simples
elements decoratius ni la seva intervenció un mer tràmit
administratiu.

El Sr. Vidal-Quadras agraeix la presentació de l'Infor¬
me i, amb ànim construtiu, observa que la política de
benestar social es caracteritza per la seva heterogeneï¬
tat, en intentar cobrir molts fronts alhora, i per una
voluntat expansiva més enllà de les fronteres del con¬
cepte estricte de benestar social, tanmateix en èpoques
de greu recessió econòmica s'imposa una reflexió so¬
bre allò que és realment el benestar social (el qual no
pot esdevenir un calaix de sastre), i cal restringir ambi¬
cions en camps com la formació d'adults, la cooperació
internacional i la promoció de l'associacionisme perquè,
des del seu punt de vista, l'objectiu primordial de la
política de benestar social ha d'ésser integrar en un
nivell de vida acceptable aquelles persones que, per
malaltia, edat o qualsevol altra causa aliena a la seva
voluntat, es troben marginats del mercat laboral i no
poden assolir un nivell de renda que els integri en la so¬
cietat.
Reconeix la vàlua de la tasca feta en els àmbits de

les drogodependències (en el seu triple vessant de
prevenció, assistència i reinserció), de la gent gran
(malgrat el buit en l'assistència a les persones que
pateixen la malaltia d'Alzheimer), de la infància amb
problemes específics, de la marginació social i de la
integració social, econòmica i cultural dels immigrants,
punt aquest darrer en què fa notar que la xenofòbia no
té com a causa la percepció d'una diferència concreta,
sinó la sensació que l'immigrant disputa un lloc de
treball als autòctons dels país en unes condicions que
trenquen la justícia del sistema perquè treballa per uns
preus més baixos i en unes condicions menys rígides.

Assenyala els problemes de molts immigrants que,
per raons polítiques, no tenen unes relacions normals
amb les seves representacions diplomàtiques o consu¬
lars, les quals es neguen a renovar-los els documents
acreditatius de la seva nacionalitat; i demana un esforç
per ajudar tals col·lectius.
Insisteix que les restriccions pressupostàries per al

proper exercici exigeixen de mesurar amb rigor les
prioritats i definir estrictament les competències en el
camp dels serveis socials i es declara decidit partidari
del principi de subsidarietat a fi que els Ajuntaments
siguin realment executors de les polítiques de benestar
social de les Administracions de nivell superior, però
puntualitza que això no ha d'implicar una transferència
de despesa en acceptar l'Administració local uns ser¬
veis sense rebre, correlativament, la dotació financera
suficient per prestar-los: per tant, avança que en el
projecte de llei sobre l'organització dels serveis socials
que properament es debatrà en el Parlament de Catalu¬
nya, el Partit Popular defensarà garanties legals de
suficiència financera per als serveis socials assumits
per aquesta Corporació, però si això no s'aconsegueix,
caldrà plantejar-se la devolució a la Generalitat de
serveis com l'adaptació dels transports públics als
minusvàlids i l'atenció social especialitzada.
Considera que la causa dels problemes que pateixen

els serveis socials municipals està més enllà de la bona
o mala gestió de l'Àrea d'Afers Socials (ja que el seu
personal s'esforça, per damunt del seu deure, a complir
els objectius determinats per aquest Plenari amb recur¬
sos congelats, davant d'unes demandes que creixen
cada dia per causa de la crisi) i es troba en les
polítiques globals decidides en els nivells superiors de
l'Administració pública, que són les que provoquen
distorsions en la política municipal de benestar social.
Recalca la necessitat de retallar serveis que no siguin

essencials, de definir les tasques irrenunciables de
titularitat local i d'exigir el finançament d'aquells serveis
que constitueixen una sobrecàrrega intolerable per al
capítol de despesa corrent del Pressupost municipal,
qüestions en les quals ofereix el suport del Grup Popu¬
lar, si el govern municipal té la valentia d'actuar amb fer¬
mesa.

La Sra. Perelló, després de significar que l'objecte del
present debat és l'anàlisi de l'actuació del Consell
Municipal de Benestar Social i de l'aplicació de les
seves aportacions i recomanacions per part de l'Admi¬
nistració Municipal, i d'agrair, profundament l'esforç de
totes les persones i entitats que hi han col·laborat,
considera que en el darrer any s'han recollit diversos
documents i estudis, però les propostes han estat
menys decisives i valentes que en anys anteriors: per
tant, es pregunta si això es deu al fet que falta encara la
fase de formulació de conclusions, a la coincidència
d'un període de restriccions pressupostàries o a la
manca de suport o il·lusió.
Coincideix amb la Sra. Vintró en la necessitat de

mantenir unes bones relacions amb els responsables
del benestar social de la Comunitat autònoma i fa una

crida perquè es doni ple suport a l'Any europeu de la
Gent gran i a la solidaritat intergeneracional.
La Sra. Homar, en nom del Grup Socialista, expressa

el seu agraïment a totes les persones i entitats que
col·laboren des de fa cinc anys en el Consell Municipal
de Benestar Social, en el qual veu un model per a les
altres Administracions ja que fomenta la participació en
el desenvolupament de la política de benestar social,
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segons les orientacions establertes a la Llei de Serveis
socials.
Subratlla l'esforç de l'Ajuntament a crear òrgans

sectorials que estudií'n i canalitzin la participació en
camps específics i a obrir camins de diàleg; i treu com a
exemple el Consell de la Gent Gran que durant el darrer
any s'ha aplicat a la preparació de l'Any europeu de la
Gent gran i del Congrés de la Gent gran que tindrà lloc
els dies 24 i 25 de novembre amb assistència de més
de 1200 delegats.
Afirma que cal, efectivament, marcar prioritats entre

els diversos serveis parant especial atenció als que són
de competència municipal, però la política de benestar
social no s'ha d'abordar de manera restrictiva, sinó que,
a més de comptar amb uns serveis específics, també
ha de tenir la vocació d'actuar sobre els diversos
sistemes públics de protecció al ciutadà.
La Sra. Vintró es congratula de l'esperit de col·labora¬

ció que han mostrat els representants dels Grups de
l'oposició i, compartint el principi de subsidiarietat invo¬
cat pel Sr. Vidal-Quadras, expressa també la seva
preocupació per la descentralització i desconcentració
dels serveis de la Conselleria de Benestar Social en els
ens comarcals i municipals sense que s'hagi fet una
acurada anàlisi prèvia dels recursos actuals que s'es¬
mercen i dels costos futurs, i una correlativa modificació
del sistema de finançament dels ens locals que tindran
després la responsabilitat de prestar tals serveis: espe¬
ra, doncs, que en el curs del debat parlamentari de tal
llei, tots els Grups faran els esforços necessaris perquè
la llei pugui aprovar-se per unanimitat.
Afirma rotundament que en el darrer Pressupost no hi

ha hagut cap reducció de les dotacions per a atenció
primària, ans pujaren significativament les cor¬
responents als serveis d'ajuda domiciliària i d'atenció a
la pobresa; i que el Programa d'actuació municipal
determina clarament l'ordre de prioritats quant al com¬
pliment de les competències municipals, de manera
que es treballa en funció d'això i els increments pressu¬
postaris s'apliquen rigorosament als serveis de compe¬
tència municipal.

Pensa que la manca de concreció d'algunes de les
resolucions d'enguany pot obeir al clima no ja català o
espanyol, sinó europeu de restriccions en el camp del
benestar social, però potser també a la dificultat de
concretar determinats mecanismes en funcionament
com ara els temps de la ciutat; en tot cas, resta oberta
a estudiar una dinamització dels diversos Grups de
treball, la qual pot venir també de la seva contribució a
la confecció del Pla integral de benestar social de la
Ciutat.
Tot seguit, justificada la urgència en la forma regla¬

mentària, es debat la segona moció presentada per a
aquesta sessió, donat que la primera ha estat ja tracta¬
da juntament amb els dictàmens núms. 7 a 20 de
l'ordre del dia:

Unitat Operativa de Tramitació i Documentació
Urbanística

Aprovar provisionalment la Proposta de modifica¬
cions puntuals del Pla General Metropolità d'ordenació
urbana de 1976, i dels Plans especials del Baró de
Viver, sector sud de la Trinitat Vella, de les Roquetes i
de la Teixonera, sobre terrenys de propietat pública, ales vores de la ronda de Dalt, entre el Nus de la Trinitat i

el de Collserola, primera fase, maig 1993, elaborada per
IMPUSA; desestimar les al·legacions presentades per la
Coordinadora de Amigos de la Plaza de la Vall d'He-
bron, pel Sr. Josep Domínguez i Becerril, en representa¬
ció de l'Escola Gravi S.C.C.L., i pel Sr. Eugenio Izquier¬
do i Gabriel i d'altres els quals representa, de
conformitat amb allò que s'expressa en els informes
d'IMPUSA i de l'Àrea d'Urbanisme de 8 de setembre de
1993 que s'annexen a aquest acord; i trametre l'expe¬
dient al Hble. Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Valls explica el contingut de les cinc al·lega¬
cions rebudes dedicant especial atenció a la presenta¬
da pels representants del Grup Popular, la preocupació
dels quals considera jurídicament ben tractada dintre de
la proposta sotmesa a aprovació, a la de la «Coordina¬
dora de Amigos de la Vall d'Hebron», als quals es
dissiparen, mitjançant els dissenys pertinents, els seus
temors que es construeixin uns edificis pantalla. Hi
afegeix que, a instàncies del Districte d'Horta-Guinardó i
del Grup d'Iniciativa per Catalunya, s'ha incorporat
també en el document aprovat inicialment, una prefe¬
rència a favor dels veïns afectats per plans de reforma
interior de la zona respectiva; i que l'aprovació provisio¬
nal de la proposta és urgent perquè, si s'esperava més
temps, potser ja s'haurien esgotat els contingents as¬
signats en el Pla nacional d'habitatges.

El Sr. Fernández indica que el seu Grup s'abstindrà
perquè no ha pogut examinar les al·legacions presenta¬
des pels particulars, de les quals demana còpia, igual
que de la precisió introduïda en la proposta inicial.

El Sr. Bonet lamenta que un expedient de tanta
transcendència és porti per la via d'urgència quan
s'havia iniciat un camí de participació i diàleg mitjançant
el qual confiava poder introduir algunes esmenes en la
proposta inicial i, tanmateix, no se li ha permès de fer
aquestes aportacions positives: per tant, el vot del seu
Grup serà negatiu més per raons de forma que no pas
de fons.

El Sr. Valls contesta que en tenir coneixement de
l'avançament d'aquesta sessió inicialment prevista per
al dia 1 d'octubre, intentà contactar amb el Sr. Bonet,
amb qui havia convingut parlar d'aquest expedient,
però no ho aconseguí; i que l'interès social de la
proposta aconsella tirar-la endavant sense més dila¬
cions.

El Sr. Bonet declina encetar una discussió, però
remarca que l'equip de govern no ha tingut un capteni¬
ment generós amb el Grup majoritari de l'oposició.

El Sr. Alcalde pensa que el diàleg pot prosseguir
encara fins al moment de l'aprovació definitiva.
S'aprova la moció en debat amb els vots en contra

dels Srs. Caminal, Mas, Samaranch, Blasi, Bonet,
Colldecarrera, Perelló, Amat, Marcet, Fabregat, Batlle i
Girona, Puigdollers, Audet, Olmedo, Alsina, i Miquel, i
amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Vidal-Quadras, Fer¬
nández, i Àlvarez.
A continuació la Presidència fa avinent que ha rebut

els escrits següents en forma de moció, però que en la
reunió del Consell Municipal Permanent es consideraren
precs:

Dels Srs. Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández, i Àlva¬
rez:

Que la Comissió de Govern, en un termini no superior
a trenta dies, emeti l'informe sobre la posició oficial
d'aquesta Corporació en relació al Museu d'Art Con¬
temporani de Barcelona.
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El Sr. Alcalde accepta el prec anterior.
Dels Srs. Alsina, Puigdollers, i Amat, que demanen:
Que es constitueixi un Consell per a la promoció

econòmica, artesanal i turística del Poble Espanyol.
El Sr. Alcalde indica que la contestació d'aquest prec

s'ajorna fins una propera sessió en espera de les
conclusions de la informació en curs.

El Sr. Alcalde comenta els resultats dels seus contac¬
tes d'ahir a Madrid amb el Ministre Sr. Solbes i la
Ministra Sra. Amador.
Referint-se a la candidatura de Barcelona a l'elecció

de seu de l'Agència Europea d'Avaluació dels Medica¬
ments, diu que en parlà amb la Ministra de Sanitat i
Consum, la qual es desplaçarà a Barcelona per visitar
l'edifici que s'ofereix per a tal organisme, i ulteriorment
es farà una visita al President del Govern per facilitar-li la
informació adequada per defensar tal iniciativa, en la
qual el sector farmacèutic està molt interessat, tanma¬
teix el Premier britànic, Sr. Major, està desplegant a
Brussel·les una estratègia molt activa en favor de les
pretensions del seu país en el mateix sentit.
Respecte a l'entrevista amb el Ministre d'Economia i

Hisenda, diu que, lògicament, les preocupacions del
Ministre depassen àmpliament l'àmbit de la nostra Ciu¬
tat, però tant l'Alcalde com el Tinent d'Alcalde d'Orga¬
nització i Economia no planyeran esforços perquè Bar¬
celona vegi reconeguda la seva singularitat en la Carta
Municipal amb unes participacions, no recàrrecs, en
diversos impostos, tot i que això no serà fàcilment
acceptat en un context en què el dèficit de l'Estat ha
superat àmpliament les previsions i se cerquen compro¬
misos d'austeritat mútua; en tot cas, el reconeixement
serà per la via d'una ampliació de les competències
delegades de caràcter estatal o autonòmic, solució que
tampoc ha d'espantar massa, ja que aquesta Ciutat les
té assumides des de fa molt de temps i ha demostrat
sobradament saber-les gestionar. Hi afegeix que els
arguments de Barcelona en aquesta qüestió tenen un
enorme pes perquè està sostenint una colla de serveis
que no li pertoquen; i que aquesta situació, com explicà
al Ministre, deriva del fet que, a Barcelona en no haver
tingut l'Estat tanta potència com calia des del punt de
vista de la prestació dels serveis públics, la societat civil
decidí de fer allò que l'Estat no feia, i l'Ajuntament,
sensible a aquesta necessitat, muntà una colla de
serveis com laboratoris, escoles, hospitals, museus,
etc., que altres Municipis no tenen al seu càrrec: Invita,
doncs, al Consistori a enfocar el proper any, en el qual
no hi haurà eleccions, amb coratge, fe i il·lusió per
resoldre tots aquests problemes.

Es mostra, després, satisfet per la seva conversa
amb la Consellera de Governació, Sra. Cuenca, ja que
malgrat la dificultat dels problemes i el consegüent
escepticisme que se'n deriva, les coses s'enfocaren de
manera positiva; i també espera molt de la seva entre¬
vista del proper dilluns amb el President de la Generali¬
tat, la qual es produirà en un moment en què la
Generalitat està a punt d'aconseguir una solució dels
seus problemes, per a la qual aquest Ajuntament ha
donat proves suficients d'adhesió als interessos gene¬
rals de Catalunya i a la seva Generalitat, i també a les
necessitats d'equilibri econòmic i social del conjunt del
país, i vol que això se li reconegui en uns moments

econòmics difícils, perquè s'ho ha ben guanyat des
dels punts de vista polític i social.
Creu que aquest missatge pot arribar als llocs on cal,

en un any en què pot tenir lloc, després de seixanta
anys, un nou Congrès dels municipis de Catalunya amb
la consegüent afirmació dels poders locals.
Considera molt positiu el debat sobre les emergèn¬

cies, n'accepta les conclusions que s'han fet des dels
bancs de l'oposició; assegura que es compliran els
compromisos, que s'han recordat, per poder continuar
essent l'Administració pública millor preparada davant
d'eventuals emergències; i expressa la seva preocupa¬
ció per la lentitud amb què avança la confecció de la
cartografia del subsòl que ha de millorar la capacitat de
reacció davant d'una emergència.
Subratlla que els índexs d'atur de la Ciutat es troben

a la meitat des de la resta de l'Estat, però això s'ha de
conjuminar amb les dificultats serioses que viu la indús¬
tria automobilística situada en la zona d'influència de
Barcelona, qüestió aquesta que pensa també tractar
amb el President de la Generalitat per fer esforços que
introdueixin estímuls positius a la Ciutat.
Confia, finalment, que les properes festes de la

Mercè seran exponent de la vitalitat de la Ciutat.
El Sr. Mas celebra els aspectes positius que s'han

assenyalat de l'entrevista amb el Ministre d'Economia i
Hisenda i recomana que no es menystingui la influència
del Vice-president del Govern, Sr. Serra que, per la seva
condició d'Ex-alcalde de Barcelona, pot oferir a l'equip
econòmic informació de primera mà sobre els proble¬
mes de Barcelona; tanmateix creu que ha arribat ja
l'hora de les solucions tangibles, encara que no puguin
ser definitives, que demostrin un canvi d'actitud, clar i
contundent, sobre les assignatures que la Ciutat té pen¬
dents.
També celebra la darrera referència de l'Alcaldia a les

situacions d'emergència viscudes aquest darrer estiu,
ja que la ciutadania esperava que el principal responsa¬
ble del govern de la Ciutat en digués alguna cosa; i si
bé ell no se'n sent plenament satisfet, recull el compro¬
mís del Sr. Alcalde de no donar per tancada la qüestió i
tornar-ne a parlar dintre d'un temps.

El Sr. Alcalde comenta que, una vegada més, en el
debat d'avui aquelles qüestions que presenten alguna
dificultat han guanyat preeminència sobre aquelles al¬
tres que ofereixen bones perspectives, ja que el dicta¬
men sobre la construcció dels aparcaments i l'informe
sobre el benestar social eren, en la seva opinió, força
més importants que una situació d'emergència, que ha
estat, certament, greu, però precisament en els aspec¬
tes que escapen a l'acció municipal; ara bé, tot i això,
no es planyeran esforços de cara a les altres Adminis¬
tracions i a les empreses subministradores de serveis
públics per aconseguir un sistema de prevenció de
nivell europeu i correcte donat que manca continuïtat en
els esforços per aconseguir elements de prevenció de
riscos i no pas capacitat de reacció davant d'una emer¬
gència.
Desitja finalment unes bones festes de la Mercè a tot¬

hom.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta mi¬
nuts.
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 15 d'octubre
de 1993

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 6

d'octubre de 1993 (6191), que nomena el Sr. Joan
Ignasi Sans i Pascual Gerent de Publicacions i Edicions.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 6

d'octubre de 1993 (6192), que aprova les Normes de
funcionament intern dels Consells Assessors dels Ar¬
xius Municipals de Districte.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 23

de setembre i 8 d'octubre de 1993 (6247 i 5137), pels
quals s'aproven sengles expedients de generació de
crèdit per ingressos
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 4 d'octubre de

1993, pels quals, en virtut de concurs es nomena: el Sr.
Miquel Casas i Florenza Cap de la Divisió de Serveis
Tècnics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (5884); els
Srs. Rodolfo Hoyuelos i Cámara i Josep Raya i Cobo
Cap de la Divisió de Serveis Personals dels Districtes de
Ciutat Vella i de Gràcia respectivament (5885); i el Sr.
José Manuel Millé i Galán Cap del Programa de Rehabi¬
litació del Poble-sec.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 23 de setembre de

1993 (5861), pel qual s'aprova el Plec de condicions del
contracte de prestació de serveis professionals per a
les activitats dels monitors de les escoles municipals i
es contracten directament aquests serveis amb Entorn
SCCL pel preu de 2.359.429 pessetes.
RatificareI decret de l'Alcaldia, d'1 d'octubre de 1993

(5906), pel qual s'aprova el Plec de condicions del
contracte d'edició del Nomenclàtor de les vies públi¬
ques de Barcelona i es contracta tal prestació amb
Jesús Portavella i Isidoro pel preu d'1.650.000 pesse¬
tes.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 13 d'octubre de

1993 (6160), pel qual es dóna conformitat al Text Refós
del Pla Parcial que desenvolupa el sector de Centre
Direcclonal, àmbit 7 de la modificació del Pla General
Metropolità, per a l'ordenació del Front Marítim del
Poblenou, des del Cementiri fins a la rambla de Prim.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 23 de setembre de

1993 (5727), pel qual s'ajorna fins al 8 d'octubre l'inici
del període de subscripció de l'emissió de bons aprova¬
da pel Consell Plenari el 30 d'abril de 1993.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de

setembre de 1993, pel qual aquest Ajuntament renun¬
cia al dret de preferent subscripció per l'ampliació de
capital de Túnels i Accessos de Barcelona, SA.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de

setembre de 1993, que ratifica el Conveni regulador del
règim de cessions i futura activitat de l'exposició perma¬
nent d'infrastructura subterrània de Barcelona, i accepta
el patronatge honorari de la Fundació Pere García-Faria.

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 8
d'octubre de 1993, pel qual s'accepta la donació del
Fons Granados, que conté l'arxiu musical del composi¬
tor Enric Granados i Campiña, oferta pel Sr. Antoni
Carreras i Granados, tot reiterant-li l'agraïment del Con¬
sistori per la seva valuosa donació.
Ratificar el Text del Conveni amb la Diputació de

Barcelona per tal d'efectuar auditories energètiques a
les seus dels Districtes.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar els acords de la Comissió de Govern de 8
d'octubre de 1993, pels quals s'aprova inicialment:
1) l'Estudi de detall de concreció de volums del solar
limitat pels carrers del Pisuerga, del cardenal Reig i de
Collblanc; 2) l'Estudi de detall de l'illa delimitada per
l'avinguda Diagonal, l'avinguda de Pedralbes, i els car¬
rers de Jordi Girona i de Fernando Primo de Rivera, on
s'ubica la Facultat de Dret, promogut per la Universitat
de Barcelona; 3) l'Estudi de detall d'ordenació de vo¬
lums a la finca del carrer de Manuel de Falla, núms.
2-14; 4) l'Estudi de detall d'adaptació de distància a
límits en la parcel·la núm. 26 del carrer de Ramon
Miquel i Planas; i 5) l'Estudi de detall d'ordenació volu¬
mètrica de la finca delimitada pel passeig de Fabra i
Puig i pels carrers de Miquel Ferrà i de Joan Alcover.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 8

d'octubre de 1993, pel qual se suspèn, pel termini d'un
any, l'atorgament de llicències de parcel·lació, enderroc
i edificació en els àmbits definits en el plànol annex
compresos dins l'Avanç de planejament de l'eix nus de
Collserola-Lesseps, document exposat al públic per
acord municipal de 4 de juny de 1993, amb caràcter de
criteris, objectius i solucions generals de planejament.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 8

d'octubre de 1993, definitivament, a l'empara de l'arti¬
cle 144.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1992, que aprovà
el Text refós de la Llei del Sòl i ordenació urbana, el
Projecte de delimitació de la unitat d'execució que
comprèn les finques núms. 170 i 172 del carrer de Joan
Güell i les finques núms. 1, 3, 5, 7, 9 i 11 del carrer de
Can Bruixa;
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern de 8

d'octubre de 1993, pel qual s'estima l'al·legació del
Grup Popular al Projecte d'urbanització, d'iniciativa pri¬
vada, del Pla parcial Diagonal Mar, d'acord amb l'infor¬
me de la Gerència d'Urbanisme de 29 de setembre de
1993, atès que les deficiències observades es basen
en els informes dels Serveis tècnics municipals i han
estat rectificades i recollides mitjançant l'annex II de 9
de maig de 1993; i en conseqüència, s'aprova definiti¬
vament l'esmentat Projecte d'urbanització del Pla par¬
cial Diagonal Mar, per un Import de 1.939.549.615
pessetes (impost del valor afegit inclòs).
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ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Assessoria de Pressupostos i Comptes

Aprovar el Compte General del Pressupost del 1992,
corresponent a l'Ajuntament de Barcelona, als seus
organismes autònoms i a les societats mercantils de
capital íntegrament municipal.
Aprovar modificacions de crèdit dins el Pressupost

de 1993, de conformitat amb la documentació adjunta.

Direcció de Serveis d'Ingressos

Modificar, per a l'exercici de 1994 i successius, les
Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general;
núm. 1.1 Impost sobre béns immobles; núm. 2.1 Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1
Taxes per serveis generals; núm. 3.2 Taxes per serveis
de bombers; núm. 3.3 Taxes pels serveis fúnebres i
cementiris; núm. 3.4 Taxes per serveis urbanístics;
núm. 3.5 Taxes pels serveis de neteja; núm. 3.6 Taxa
de clavegueram; núm. 3.7 Serveis de mercats; núm. 3.8
Taxes per serveis d'inspecció i prevenció sanitària;
núm. 3.9 Taxes per serveis de la guàrdia urbana i
circulacions especials; i núm. 3.10 Taxes per l'elimina¬
ció de residus sòlids urbans.
Modificar, per a l'exercici de 1994 i successius, les

Ordenances reguladores de preus públics següents:
núm. 5.1 Per la utilització privativa del domini públic
municipal; i núm. 5.3 Per estacionament de vehicles.

Departament de Finançament

Autoritzar la contractació d'una operació de préstec,
per un import total de 2.500 milions de pessetes amb
Banca Catalana, destinada a amortitzar deute, segons
les condicions que s'adjunten, i autoritzar l'll im. Sr.
Joan Clos i Matheu, Segon Tinent d'Alcalde, i l'll im. Sr.
Joaquim de Nadal i Caparà, Regidor de Finances, a
atorgar tota la documentació necessària per a dur, en
forma indistinta, la signatura de l'operació.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D'ESPORTS

Aprovar la gestió indirecta, en la seva modalitat de
gestió interessada, de la concessió dels serveis espor¬
tius del Complex Esportiu Mar Bella; aprovar el Plec de
condicions per a l'esmentada concessió; sotmetre'l a
informació pública durant trenta dies d'acord amb l'arti¬
cle 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre; i en cas
de no produir-s'hi reclamacions, convocar concurs per
a la seva adjudicació.
Aprovar la gestió indirecta, en la seva modalitat de

gestió interessada, de la concessió dels serveis espor¬
tius del Pollsportiu Municipal de l'Espanya Industrial;
aprovar el Plec de condicions per a l'esmentada con¬
cessió; sotmetre'l a informació pública durant trenta
dies d'acord amb l'article 66 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre; i en cas de no produir-s'hi reclamacions,
convocar concurs per a la seva adjudicació.
Aprovar la gestió indirecta, en la seva modalitat de

gestió interessada, de la concessió dels serveis espor¬

tius del Parc Esportiu Municipal de Can Dragó; aprovar
el Plec de condicions per a l'esmentada concessió;
sotmetre'l a informació pública durant trenta dies d'a¬
cord amb l'article 66 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre; i en cas de no produir-s'hi reclamacions,
convocar concurs per a la seva adjudicació.
Aprovar la gestió indirecta, en la seva modalitat de

gestió interessada, de la concessió dels serveis espor¬
tius de les Piscines Municipals Bernat Picornell; aprovar
el Plec de condicions per a l'esmentada concessió;
sotmetre'l a informació pública durant trenta dies d'a¬
cord amb l'article 66 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre; i en cas de no produir-s'hi reclamacions,
convocar concurs per a la seva adjudicació.
Aprovar la gestió indirecta, en la seva modalitat de

gestió interessada, de la concessió dels serveis espor¬
tius del Polisportiu Municipal del carrer del Perill; aprovar
el Plec de condicions per a l'esmentada concessió;
sotmetre'l a informació pública durant trenta dies d'a¬
cord amb l'article 66 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre; i en cas de no produir-s'hi reclamacions,
convocar concurs per a la seva adjudicació.
Aprovar la gestió indirecta, en la seva modalitat de

gestió interessada, de la concessió dels serveis espor¬
tius del Polisportiu Municipal Nova Icària; aprovaréI Plec
de condicions per a l'esmentada concessió; sotmetre'l
a informació pública durant trenta dies d'acord amb
l'article 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre; i en
cas de no produir-s'hi reclamacions, convocar concurs
per a la seva adjudicació.
Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i

la Federació Catalana de Tennis per a la concessió de
la gestió dels serveis esportius del Centre Municipal de
Tennis de la Vall d'Hebron per un termini de vint-i-cinc
anys.

ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA

Unitat Operativa Administrativa de Circulació
i Disciplina Vial

Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció
i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat a la plaça de Mossèn Clapés, de conformitat
amb el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el
30 d'abril de 1993; adjudicar la concessió de l'aparca¬
ment a Aiser i Pacsa, de conformitat amb l'oferta
formulada, que proposa, quant a nombre de places
mínim a construir, 366 i, quant a aportació econòmica
per plaça, 450.000 pessetes, per un termini de cinquan¬
ta anys; i requerir les adjudicatàries perquè constitueixin
a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva, fixada en
el plec de condicions, de 125.000 pessetes per plaça a
construir, dins dels deu dies hàbils següents al de la
recepció d'aquesta notificació i perquè comparegui a
formalitzar el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construc¬

ció i subsegüent explotació d'un aparcament públic
subterrani situat al passeig de la Zona Franca, de
conformitat amb el plec de condicions aprovat pel
Consell Plenari el 22 de juny de 1993; adjudicar la
concessió de l'aparcament a Oshsa i Servicios Zona
Franca, SCCL, de conformitat amb l'oferta formulada,
que proposa, quant a nombre de places mínim a
construir, 265 i, quant a aportació econòmica per
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plaça, 250.000 pessetes, per un termini de cinquanta
anys; i requerir les adjudicatàries perquè constitueixin
a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva, fixada en
el plec de condicions, de 125.000 pessetes per plaça
a construir, dins dels deu dies hàbils següents al de la
recepció d'aquesta notificació i perquè comparegui a
formalitzar el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat a la plaça de Montbau, de conformitat amb el
plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el 22 de
juny de 1993; adjudicaria concessió de l'aparcament a
Gecoinsa, de conformitat amb l'oferta formulada, que
proposa, quant a nombre de places minim a construir,
261 i, quant a aportació econòmica per plaça, 425.000
pessetes, per un termini de cinquanta anys; i requerir
l'adjudicatària perquè constitueixi a la Tresoreria Munici¬
pal la garantia definitiva, fixada en el plec de condi¬
cions, de 125.000 pessetes per plaça a construir, dins
dels deu dies hàbils següents al de la recepció d'aques¬
ta notificació i perquè comparegui a formalitzar el con¬
tracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat a la plaça del Guinardó, de conformitat amb
el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el 22
de juny de 1993; adjudicar la concessió de l'aparca¬
ment a Aiser i Pacsa, de conformitat amb l'oferta
formulada, que proposa, quant a nombre de places
mínim a construir, 276 i, quant a aportació econòmica
per plaça, 450.000 pessetes, per un termini de cinquan¬
ta anys; i requerir les adjudicatàries perquè constitueixin
a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva, fixada en
el plec de condicions, de 125.000 pessetes per plaça a
construir, dins dels deu dies hàbils següents al de la
recepció d'aquesta notificació i perquè comparegui a
formalitzar el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat al passeig de la Ciutat de Mallorca, de
conformitat amb el plec de condicions aprovat pel
Consell Plenari el 22 de juny de 1993; adjudicar la
concessió de l'aparcament a Dacha, SA, de conformitat
amb l'oferta formulada, que proposa, quant a nombre
de places mínim a construir, 299 i, quant a aportació
econòmica per plaça, 250.000 pessetes, per un termini
de cinquanta anys; i requerir l'adjudicatària perquè
constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definiti¬
va, fixada en el plec de condicions, de 125.000 pesse¬
tes per plaça a construir, dins dels deu dies hàbils
següents al de la recepció d'aquesta notificació i per¬
què comparegui a formalitzar el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat al carrer de Torroella de Montgrí, de conformi¬
tat amb el plec de condicions aprovat pel Consell
Plenari el 22 de juny de 1993; adjudicar la concessió de
l'aparcament a Aiser i Pacsa, de conformitat amb l'ofer¬
ta formulada, que proposa, quant a nombre de places
mínim a construir, 370 i, quant a aportació econòmica
per plaça, 650.000 pessetes, per un termini de cinquan¬
ta anys; i requerir les adjudicatàries perquè constitueixin
a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva, fixada en
el plec de condicions, de 125.000 pessetes per plaça a
construir, dins dels deu dies hàbils següents al de la

recepció d'aquesta notificació i perquè comparegui a
formalitzar el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat als carrers de Pallars - Marià Aguiló, de
conformitat amb el plec de condicions aprovat pel
Consell Plenari el 22 de juny de 1993; adjudicar la
concessió de l'aparcament a Dacha, SA, de conformitat
amb l'oferta formulada, que proposa, quant a nombre
de places mínim a construir, 295 i, quant a aportació
econòmica per plaça, 225.000 pessetes, per un termini
de cinquanta anys; i requerir l'adjudicatària perquè
constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definiti¬
va, fixada en el plec de condicions, de 125.000 pesse¬
tes per plaça a construir, dins dels deu dies hàbils
següents al de la recepció d'aquesta notificació i per¬
què comparegui a formalitzar el contracte.
Declarar wàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat a l'illa delimitada pels carrers de Carreras
Candi, de Sugranyes, de Bacardí i de Canalejas, de
conformitat amb el plec de condicions aprovat pel
Consell Plenari el 22 de juny de 1993; adjudicar la
concessió de l'aparcament a Redesa i Auxini, SA, de
conformitat amb l'oferta formulada, que proposa, quant
a nombre de places mínim a construir, 460 i, quant a
aportació econòmica per plaça, 400.000 pessetes, per
un termini de cinquanta anys; i requerir les adjudicatà¬
ries perquè constitueixin a la Tresoreria Municipal la
garantia definitiva, fixada en el plec de condicions, de
125.000 pessetes per plaça a construir, dins dels deu
dies hàbils següents al de la recepció d'aquesta notifi¬
cació i perquè comparegui a formalitzar el contracte.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat als carrers de Sicília - Còrsega, de conformi¬
tat amb el plec de condicions aprovat pel Consell
Plenari el 22 de juny de 1993; adjudicar la concessió de
l'aparcament a Aiser i Pacsa, de conformitat amb l'ofer¬
ta formulada, que proposa, quant a nombre de places
mínim a construir, 411 i, quant a aportació econòmica
per plaça, 500.000 pessetes, per un termini de cinquan¬
ta anys; i requerir les adjudicatàries perquè constitueixin
a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva, fixada en
el plec de condicions, de 125.000 pessetes per plaça a
construir, dins dels deu dies hàbils següents al de la
recepció d'aquesta notificació i perquè comparegui a
formalitzar el contracte.
Declarar deserts els concursos celebrats per a la

construcció i subsegüent explotació dels aparcaments
subterranis situats a Can Ponsic, al carrer de Mandri, al
Camp de futbol d'Horta, els carrers del Segre-Sant
Adrià i al mercat de Nostra Senyora de Montserrat, de
conformitat amb els respectius plecs de condicions
aprovats pel Consell Plenari el 30 d'abril i 22 de juny de
1993, per no haver-s'hi presentat cap proposició dins el
termini establert.

Moció
Fer constar el pregon sentiment de la Corporació per

la mort de l'Excm. Sr. Joan Anton Maragall i Noble; i
testimoniar aquest condol als seus familiars.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 10 de setembre
de 1993 i aprovada el dia 8 d'octubre de 1993

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

Hi són presents en qualitat d'observadors la Il·lma.
Sra. Carolina Homar i Cruz, i els ll·lms. Srs. 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 Il·lma. Sra. Núria Gis¬

pert i Feliu, i l'll im. Sr. Francesc Narváez i Pazos.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

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

celebrada el 2 de juliol 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 ple¬

nària.
Examinats els expedients amb les corresponents

propostes d'acord presentades per a la sessió plenària
a celebrar el dia 17 de l'actual mes, sobre les quals
informen els Regidors que respectivament les signen, la
Comissió dóna la conformitat per a la seva inclusió a
l'ordre del dia.

Del Segon Tinent d'Alcalde, sobre:
El Pla d'incentius per a la jubilació voluntària 1993.
El Sr. Clos informa sobre el Pla d'incentius per a la

jubilació voluntària per a l'exercici de 1993, el qual
segueix les directrius del primer Pla portat a terme el
1992. N'assenyala els requisits, les quanties i la pobla¬
ció potencial que pot acollir-se a la jubilació anticipada i
quantifica, finalment, la previsió de costos resultants. La
Comissió en queda assabentada i es disposa la inclusió
de l'expedient a l'ordre del dia del Consell Plenari del
mes de setembre.
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

Ratificar el 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, ingres¬
si 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¬
nar que el sistema d'actuació per 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
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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 urbanísti¬
ca, la suspensió de llicències de parcel·lació 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 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, el
sistema d'actuació serà 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¬
cio 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'Ajuntamént 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
Sanpere 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; 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, 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 pessetes, completament
lliure de despeses per a l'Ajuntament, incloses les de
prèvia inscripció al seu favor i amb les condicions que
s'assenyalen al document annex núm. 1 i que es tenen
per reproduïdes; requerir l'adjudicataria perquè, en el
termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de
la notificació, ingressi l'esmentada quantitat en la Treso¬
reria Municipal, Capítol d'ingressos del Pressupost Ge¬
neral 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
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
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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; consignaria 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.
Iniciar els 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.
Tot seguit el Sr. De Nadal informa i dóna lectura de la

comunicació dirigida a TABASA, per la qual l'Ajunta¬
ment renuncia el dret d'ampliació de capital de l'esmen¬
tada Societat.

Per unanimitat, i després de la pertinent declaració
d'urgència, s'acorda:
Ratificar la comunicació dirigida a TABASA per la

qual l'Ajuntament renuncia a l'ampliació de capital de
l'esmentada societat.

El Sr. Alcalde, abans de tancar la reunió, anuncia que
l'Informe sobre el pla de treball i criteris previs per al
tractament de la ronda del Mig, entre la plaça de Cerdà i
l'avinguda Diagonal, serà presentat en la propera sesió
pel President del Districte de Sants-Montjuïc, Sr. Truñó.

No havent-hi més assumptes per tractar, la Presidèn¬
cia aixeca la sessió a les dotze hores i cinquanta mi¬
nuts.

«*»

Acords

Acords adoptats per la Comissió de Govern en la
sessió celebrada el dia 8 d'octubre de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

fetes per l'Ajuntament amb motiu dels tràmits prepara¬
toris del concurs, i de qualsevulla altra de publicitat i
promoció comercial.

Despatx d'ofici
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 14 de juliol de

1993 (3585), que aprova el Conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barce¬
lona per tal d'efectuar auditories energètiques de les
seus dels Consells de Districte de Barcelona, i en
delega la signatura en els ll·lms. Srs. Lluís Armet i
Coma, i Albert Batlle i Bastardas.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 16 de setembre de

1993 (5515), pel qual: es declara resolta, per mutu
acord, l'adjudicació del concurs per a la concessió de
la construcció i explotació del conjunt terciari i l'adjudi¬
cació dels sòls de l'Àrea de Renfe - Meridiana feta a

Segece per acord del Consell Plenari de 24 d'abril de
1992; es. cancel·la i retorna la garantia provisional de
60.000.000 de pessetes, constituïda a la Tresoreria
Municipal l'11 de desembre de 1991, com a conse¬
qüència de la resolució per mutu acord del contracte
abans esmentat; i es condiciona el retorn de tal garantia
al pagament per Segece de la totalitat de les despeses

Ordre del dia

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Gerència d'Urbanisme i Medi Ambient

Districte de Sant Martí

Estimar l'al·legació presentada pel Sr. Alberto Fernán¬
dez i Díaz, Portaveu del Grup Municipal Popular, al
Projecte d'urbanització, d'iniciativa privada, del Pla par¬
cial Diagonal Mar, d'acord amb l'informe de la Gerència
d'Urbanisme de 29 de setembre de 1993, atès que les
deficiències observades es basen en els informes dels
Serveis tècnics municipals i han estat rectificades i
recollides mitjançant l'annex II de 9 de maig de 1993; i
en conseqüència, aprovar definitivament el Projecte
d'urbanització, d'iniciativa privada, del Pla parcial Diago¬
nal Mar, per un import de 1.939.549.615 pessetes
(impost del valor afegit inclòs), formulat per Diagonal
Mar, SA, amb subjecció a les condicions que figuren a
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l'expedient; 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 a la Treso¬
reria Municipal la quantitat de 232.745.954 pessetes en
concepte de garantia per respondre de la bona execu¬
ció de les obres.

ÀREA D'URBANISME

Unitat de Tramitació i Documentació

Districte de les Corts

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de l'illa delimita¬
da per l'avinguda Diagonal, l'avinguda de Pedralbes, i
els carrers de Jordi Girona i de Fernando Primo de
Rivera, on s'ubica la Facultat de Dret, promogut per la
Universitat de Barcelona; exposar-lo al públic per un
termini de quinze dies; i, en el cas que en aquest termini
no s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva mitjançant l'o¬
portuna certificació acreditativa del resultat de la infor¬
mació pública i trametre un exemplar d'aquest Estudi
de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als
efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de
volums a la finca del carrer de Manuel de Falla, núms.
2-14, promogut per Promociones Neira, 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,
prèvia 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.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'adaptació

de distància a límits en la parcel·la núm. 26 del carrer
de Ramon Miquel i Planas, promogut per la Congre¬
gación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús;
exposar-lo al públic per un termini de quinze dies; i en
el cas que en aquest termini no s'hi formulin al·lega¬
cions desfavorables o informes que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
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 Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Nou Barris

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació
volumètrica de la finca delimitada pel passeig de

Fabra i Puig, i pels carrers de Miquel Ferrà i de Joan
Alcover, promogut per Reus Tèxtil, 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 desfa¬
vorables o informes que facin palesa la necessitat
d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàti¬
cament aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
definitiva mitjançant l'oportuna certificació acreditati¬
va del resultat de la informació pública i trametre un
exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona als efectes establerts a

l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació,

enderroc i edificació pel termini d'un any, a comptar des
de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb l'article 40 del Text refós
de la Legislació vigent a Catalunya en matèria urbanísti¬
ca, en els àmbits definits en el plànol annex compresos
dins l'Avanç de planejament de l'eix nus de Collserola-
Lesseps, document exposat al públic per acord munici¬
pal de 4 de juny de 1993, amb caràcter de criteris,
objectius i solucions generals de planejament.

Unitat de Gestió del Sòl

Districte de les Corts

Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 144.1
del Reial Decret Legislatiu 1/1992, que aprovà el Text
refós de la Llei del Sòl i ordenació urbana, el Projecte de
delimitació de la unitat d'execució que comprèn les
finques núms. 170 i 172 del carrer de Joan Güell i les
finques núms. 1, 3, 5, 7, 9 i 11 del carrer de Can Bruixa;
i publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Acceptar la cessió gratuïta, oferta pels Srs. Jordi i

Josep Oriol Madern i Mas lliure de càrregues, gravà-
mens i ocupants, de la porció de terreny corresponent a
la finca situada al carrer Carroç, núm. 11, de 7 m2 de
superfície, qualificada de vial (5); sol·licitar-ne la cor¬
responent inscripció en el Registre de la Propietat núm.
8 de Barcelona. Declarar sobrera (de conformitat amb
l'article 12 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i
el Projecte d'urbanització de finca del Sr. Ignacio Lian¬
za, situada a la muntanya de Vallvidrera, aprovat el 22
de novembre de 1992), la parcel·la de 7,50 m2 situada
al termini de Barcelona, carrer Carroç, núms. 11-15, que
confronta: pel seu front, nord, amb el carrer de Carroç;
per l'esquerra entrant, est, amb terreny del Sr. Joaquim
Villalonga o els seus successors; per la dreta, oest, amb
resta de finca propietat del Sr. Emilio Moliner i Plueso; i
pel fons, sud, amb resta de finca propietat dels Srs.
Madern Mas; tot això als efectes que procedeixi i, en
especial, per tal de poder-la inscriure en el Registre de
la Propietat de Barcelona que correspongui com a
domini del municipi; adjudicar l'esmentada parcel·la als
Srs. Jordi i Josep Oriol Madern i Mas pel preu de
217.500, 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 la
propietat perquè, en el termini de quinze dies a comptar
des de l'endemà al de la notificació, ingressi l'esmenta¬
da quantitat en la Tresoreria Municipal, al capítol d'in¬
gressos del Pressupost General de 1993.
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Departament d'Expropiacions

Districte de Nou Barris

Iniciareis tràmits per a l'adquisició, pel sistema d'ex¬
propiació, de les finques núms. 99 LB, 100, 101 LB,
101 LC, 101 LD, 110-112, 114, 116, 118, 122, 124, 124
LI, 126, 128, 129, 130, 131-133, 134, 138, 139, 140 i
147 LB del Passeig de la Pineda i núms. 30, 32 LB
planta baixa, 34, 36, 36 LC, 89, 89 LB, 89 LC, 89 LD,
91, 91 LB, 91 LC, i 93 del carrer d'Oristany, afectades
de zona verda (6-b), equipaments comunitaris (7-b) i
vial (5) pel Pla especial de reforma interior de Vallbona,
aprovat definitivament el 19 de juliol de 1989 i recollit en
text refós de 2 d'abril de 1990; aprovar inicialment la
relació de béns i drets afectats que s'adjunta; sotmetre-
la a informació pública durant un termini de quinze dies
a l'únic efecte que s'hi formulin, si escau, les al·lega¬
cions que es considerin pertinents per tal d'esmenar
possibles errors en la relació aprovada; tenir per aprova¬
da definitivament la relació de béns i dres afectats en el
cas que no s'hi presentin al·legacions durant la informa¬
ció pública; notificar als interessats l'inici de l'expropia¬
ció perquè en el termini de quinze dies portin els títols
de propietat i 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; en el supòsit que no
hi hagi mutu acord, iniciar l'expedient per a la determi¬
nació de l'apreuament, d'acord amb l'article 29 de la
Llei d'Expropiació forçosa i concordants del seu Regla¬
ment; i requerir la propietat, amb l'entrega d'una còpia
de la diligència d'obertura de l'expedient d'apreuament,
perquè en el termini de vint dies presenti full d'apreua¬
ment en el qual es concreti el valor en què estimi la
finca objecte d'expropiació, i addueixi les al·legacions
que consideri pertinents.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Aprovar el Projecte de centralització de la gestió de
les Residències Municipals que es relacionen en l'annex
1, apartat A, informat pels òrgans afectats. Transferir a
l'Àmbit de Benestar Social, Programa de Residències
Municipals per a la Gent Gran, per a l'aplicació i
efectivitat de l'esmentat Projecte, les funcions enumera¬
des al seu epígraf 2. Disposar que, en el termini d'un
mes, a comptar a partir de la data del present acord, la
Regidora de l'Àmbit de Benestar Social proposi al
Consell Plenari la transferència de recursos econòmics
corresponents. I sol licitar de l'Alcaldia la revocació de

les delegacions que corresponen a aquestes matèries,
atribuïdes als Regidors-Presidents dels Districtes.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ I CULTURA

ÀREA DE CULTURA

Acceptar la donació, oferta pel Sr. Antoni Carreras i
Granados, del Fons Granados consistent en 22 caixes
d'arxiu definitiu i 4 carpetes que contenen l'arxiu musi¬
cal del compositor Enric Granados i Campiña, i que es
troben dipositats provisionalment en el Museu de la
Música. Agrair al Sr. Antoni Carreras i Granados l'es¬
mentada donació del Fons Granados la qual està pre¬
vista instal·lar en un espai del Museu de la Música
dedicat als compositors catalans, quan es traslladi als
nous locals annexos a l'Auditori.

Mocions

Dels Srs. Armet i Lucchetti:
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de concreció de

volums del solar limitat pels carrers de Pisuerga, del
Cardenal Reig i de Collblanc, d'iniciativa municipal. Expo-
sar-lo al públic per un termini de quinze dies; i, en el cas
que en aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfa¬
vorables 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 Barcelona
als efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Del Sr. Lucchetti:
Aprovar de conformitat amb l'article 125.3 del Regla¬

ment de Planejament, els Criteris, objectius i solucions de
planejament continguts en el document annex «Avanç de
Planejament Sant Andreu - la Sagrera» que recull, així
mateix, la valoració dels suggeriments i propostes presen¬
tades durant el termini d'exposició al públic que disposa
l'acord del Consell Plenari de 26 de març de 1993;
precisar que la suspensió de l'atorgament de llicències
acordada pel Consell Plenari el 26 de març de 1993 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 95 de
21 d'abril de 1993, comportava la suspensió de la tramita¬
ció dels instruments de planejament que incideixen dins
l'àmbit de l'esmentada suspensió.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993

(Per majors ingressos) (I)

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 15 d'octubre de 1993)

Annex núm. 2
INGRESSOS
Partida Descripció Altes
74000-43201-07.10 Transferència de SMASSA per a la urbanització de la

plaça dels Porxos 21.000.000

X*

DESPESES
612-432.01-07.10-03 Urbanització de la plaça dels Porxos 21.000.000

Annex núm. 2
Partida Descripció Altes Baixes
63601 0202 43205 Funcionament operatiu i reposició dels equips Informàtics 3.560.410
22706 0202 43205 Estudis i treballs tècnics 3.560.410
63501 0202 43205 Adquisició de mobiliari i estris 2.500.000
22609 0202 43205 Despeses no detallades a altres apartats 2.500.000
63501 0601 12100 Adquisició material àudio-visual 647.939
22609 0601 12100 Despeses no detallades a altres apartats 647.939
62206 0601 42312 Obres adequació CPR Sant Andreu 1.678.302
22609 0601 42312 Despeses no detallades a altres apartats 1.678.302
63501 0601 12100 Mobiliari edifici plaça d'Espanya 1.557.445

r- 22109 0601 42201 Altre material no inventariable 1.557.445
62207 0601 12100 Obres instal·lacions IME i PDF 40.789.891
63799 0601 42307 Remodelació centres educatius (RA) 40.789.891
62207 0601 12100 Obra civil IME i PDF (R. ajornats) 21.792.803
63799 0601 42307 Remodelació centres educatius (RA) 221.792.803
71001 0601 42303 Transferència a Patronat Municipal de guarderies 150.000.000

~ 71001 0601 42314 Transferència a l'Escola Massana 88.000.000
22719 9901 61154 Altres contractes de serveis 238.000.000
21200 0703 31352 Manteniment edificis Cantunis 3.000.000
22000 0703 31352 Material oficina 400.000
22300 0703 31352 Transports 100.000
22706 0703 31352 Estudis i treballs tècnics 250.000
22719 0703 31352 Altres contractes de serveis 250.000
48000 0703 31352 Atencions benèfiques i assistencials 28.000.000
22719 9901 61154 Altres contractes de serveis 32.000.000
41001 0502 31250 A l'Institut Municipal de Disminuïts 18.087.309
22719 9901 61154 Altres contractes de serveis 18.087.309
63501 0202 43205 Mobiliari i estris 37.420

" 22609 0202 43205 Despeses no detallades a altres apartats 37.420
48902 0306 61113 Altres transferències 1.200.000
22609 0306 61113 Despeses no detallades a altres apartats 1.200.000
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Partida Descripció Altes Baixes
22709 0207 44202 Neteja viària 1.833.407
21200 0703 12104 Manteniment edificis i altres construccions 1.833.407
22609 0505 41320 Altres despeses de funcionament 1.000.000
22706 0501 12100 Estudis i treballs tècnics 1.000.000
22719 0502 32440 Altres contractes de serveis 6.698.100
22706 0501 12100 Estudis i treballs tècnics 6.698.100
22109 0110 12100 Altre material de consum no inventariable 6.500.000
22602 0501 12100 Publicitat 3.000.000
22602 0501 32470 Publicitat i propaganda 2.000.000
22602 0501 32480 Publicitat i propaganda 1.500.000

377.883.026 377.883.026

Decrets de l'Alcaldia

Decret. Atès el que preveu l'apartat 4 de la Instruc¬
ció relativa als Arxius Municipals de Districte, aprovada
per Decret d'aquesta Alcaldia de data 2 de juliol del
1991.
Atesos els informes favorables a la proposta d'apro¬

vació del reglament dels Consells Assessors dels Arxius
Municipals dels Districtes, emesos a aquest efecte per
part de la Gerència de Serveis Centrals i per la Comissió
de Coordinadors de Districtes, i
Fent ús de les atribucions que em confereixen els

articles 21è de la Llei de Bases de Règim Local i 7è de
la Llei de Règim Especial de Barcelona, disposo
Aprovar les normes de funcionament intern dels

Consells Assessors dels Arxius Municipals de Districte,
que consten en document annex, amb la finalitat que
s'impulsin i es promocionin totes aquelles iniciatives
que tinguin com a objectiu la difusió dels fons docu¬
mentals i el foment de la història dels Districtes.
Barcelona, 6 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6192)

Annex

NORMES DE FUNCIONAMENT DELS
CONSELLS ASSESSORS DELS ARXIUS
MUNICIPALS DE DISTRICTE

I. COMPOSICIÓ

1. El Consell Assessor estarà format per represen¬
tants del Consell Municipal de Districte, de les entitats o
associacions rellevants i, a títol individual, per persones
representatives de la vida cultural i associativa de l'àm¬
bit del Districte.

2. Els membres del Consell Assessor seran nome¬
nats pel Regidor-president del Districte fins a un màxim
de dotze components. Després de cada renovació del
Consell del Districte, es renovaran o confirmaran tots
els membres del Consell Assessor.

3. El Consell Assessor serà presidit pel Regidor-
president del Districte o persona en qui delegui, i el Cap

del Nucli Orgànic d'Arxiu i Biblioteca n'exercirà les
funcions de Secretari.

II. FUNCIONS

El Consell Assessor tindrà les funcions següents:
4. Formular propostes d'organització de cursos de

difusió, sessions d'estudi, exposicions i altres activitats
culturals que contribueixin a la recuperació de la memò¬
ria històrica dels barris que integren l'actual Districte.

5. Col·laborar en la tasca de captació de la docu¬
mentació generada per les diverses associacions, enti¬
tats i institucions culturals, cíviques i econòmiques de
l'àmbit del Districte.

6. Promoure l'estudi i la recerca de la història del
Districte i de les publicacions destinades a divulgar els
coneixements històrics i orientar els treballs escolars.

7. Contribuir a la sensibilització i defensa del patrimo¬
ni documental, artístic i arquitectònic de l'àmbit del Dis¬
tricte.

8. El Consell Assessor podrà proposar la creació de
comissions específiques per tal d'impulsar iniciatives o
activitats concretes.

III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

9. El Consell Assessor es reunirà prèvia convocatòria
del President en quantes sessions ordinàries sigui ne¬
cessari, i en sessió extraordinària a instància de la
meitat o més dels seus membres.
Per a la validesa dels acords del Consell caldrà que hi

estiguin presents, amb el President i el Secretari, un terç
dels seus membres, pel cap baix.

10. Correspondrà al president donar a les propostes
del Consell, la tramitació o el suport que calguin per a la
seva efectivitat.

11. El Secretari portarà un llibre d'actes on farà
constar les deliberacions, propostes i acords a què
s'arribi en cadascuna de les sessions del Consell.

12. El Consell Assessor podrà convocar a les reu¬
nions, de manera puntual, a d'altres persones o repre¬
sentants d'entitats quan l'interès del tema a debatre ho
aconselli.
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CARTIPÀS

Fe d'errades. Com a conseqüència d'una errada
en la documentació tramesa a aquesta Oficina, a la
pàgina 222 de la Gaseta Municipal núm. 10, de 10
d'abril de 1993, en el Decret de Ref. 1151, on diu «... al
Districte de Nou Barris», ha de dir «... al Districte d'Horta-
Guinardó.»

★ ★ ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, 7è de la Llei de Règim Especial
de Barcelona i atès el que determina l'article 9è dels
estatuts de l'Institut Municipal d'Informàtica, disposo:
Nomenar el senyor Simó Aliana i Magrí, Director de

Serveis d'Hisenda, membre del Consell General de
l'Institut Municipal d'Informàtica, en substitució del se¬
nyor Guillem Sánchez i Juliachs.
Barcelona, 16 de setembre de 1993. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 5513)

★ ★ ★

Decret. De conformitat amb el que disposa l'article
14è dels Estatuts de la Societat Privada Municipal
Informació Cartogràfica i de Base, SA, l'Alcalde que
sotasigna proposa al Consell Plenari, el qual actua per
aquest motiu en funció de Junta General, l'adopció del
següent acord:
Designar el senyor Simó Aliana i Magrí, Director de

Serveis d'Hisenda, membre del Consell d'Administració
de la Societat Privada Municipal Informació Cartogràfica
i de Base, SA, en substitució del senyor Guillem Sán¬
chez i Juliachs.

Barcelona, 16 de setembre de 1993. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. 5514)

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
i 51è de la Llei Municipal de Catalunya i de Règim Local,
i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 7è
de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Rafael A.

de Càceres i Zurita com a Coordinador de Serveis de

Projectes i Obres, de data 22 de desembre de 1987, tot
agraint-li els serveis prestats.
Barcelona, 6 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6188)

★ ★ ★

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia

pels articles 21è i 23è de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, i 7è de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:
Nomenar el Sr. Joan Ignasi Sans i Pascual Gerent

de Publicacions i Edicions, càrrec que compatibilitza-
rà amb l'actual de Gerent de la Impremta Municipal, i
deixar sense efecte l'anterior Decret de 8 de juny de
1993, que l'en nomenava amb caràcter provisional.
Barcelona, 6 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 6191)
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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.

Setembre de 1993

Contractació
0 /93 3-IX Index de preus de mà d'obra i materials de la construcció (BOE núm. 215 de

corresponents al mes de març de 1993, aplicables a la revisió 8-IX-93)
de preus de contractes d'obres de l'Estat

Sanitat
O /93 16-VIII Ordena parcialment el territori de Catalunya en àrees bàsiques

de salut
(DOG núm. 1794
de 8-IX-93)

Serveis Socials
D 209/93 31-VIII Estableix l'estructura orgànica de l'organisme autònom adminis¬

tratiu Institut Català de la Dona
(DOG núm. 1794
de 8-IX-93)

RESUM

Contractació
L'O. de 3 de setembre de 1993 publica l'índex de

preus de mà d'obra i materials de la construcció
corresponents al mes de març de 1993, aplicables
a la revisió de preus de contractes d'obres de l'Es¬
tat.

Sanitat
L'O. de 16 d'agost de 1993, del Departament de

Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, ordena
parcialment el territori de Catalunya en àrees bàsiques

de salut amb la denominació, l'abast i els límits ter¬
ritorials que especifica.

Serveis Socials
El Decret 209/93, de 31 d'agost, de la Presidència de

la Generalitat, estableix l'estructura orgànica de l'orga¬
nisme autònom administratiu Institut Català de la Dona i
modifica els decrets que el regulen i l'organització i
nomenclatura de la Comissió Interdepartamental de
Promoció de la Dona. Segons el seu article 28, es
podran crear consells municipals, però en el cas de la
ciutat de Barcelona, els consells de dones només es

poden crear per districtes.
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CONSELL MUNICIPAL PERMANENT

Acta de la sessió celebrada el dia 14 de setembre
de 1993, i aprovada el dia 13 d'octubre de 1993

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de la
Ciutat de Barcelona, el dia catorze de setembre de mil
nou-cents noranta-tres, es reuneix el Consell Municipal
Permanent sota la presidència de l'll im. Sr. Lluís Armet i
Coma. Hi concorren l'll im. Sr. Segon Tinent d'Alcalde,
Joan Clos i Matheu, i els Il·lms. Srs. Regidors Joaquim
de Nadal i Caparà, Joan Puigdollers i Fargas, Josep M.
Samaranch i Kirner, Jordi Bonet i Agustí, Antoni Marcet i
Rocabert, José Alberto Fernández i Díaz, i Antoni Luc-
chetti i Farré, assistits per I'll lm. Sr. Secretari General,
Jordi Baulies i Cortal, que certifica.
Excusen la seva assistència els Il·lms. Srs. Guerau

Ruiz i Pena, i Antoni Santiburcio i Moreno.
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Lluís Mata i

Remolins.
La Presidència obre la sessió a les deu hores i quinze

minuts.
Es donen per llegides les actes de les dues sessions

anteriors, celebrades el 13 i el 30 de juliol de 1993,
l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els
membres del Consell; i s'aproven.

Es dóna compte dels assumptes següents per al
Consell Plenari inclosos a l'ordre del dia:

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificareis acords de la Comissió de Govern, de 10
de setembre de 1993, pels quals s'aproven inicialment:

1) La delimitació d'una unitat d'actuació que com¬
prèn les finques de la Travessera de les Corts, núms.
312-314, i 316-320, I del carrer de l'Equador, 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
el qual es determina que el sistema d'actuació és el de
cooperació;

i 2) El Projecte de delimitació de la unitat d'execució
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 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, en el qual es determina que el
sistema d'actuació és el de cooperació.

Se n'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Puigdollers, Samaranch, Bonet, Marcet, i Fernández en
l'apartat 2).
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de

setembre de 1993, pel qual s'aprova inicialment el
Projecte d'urbanització, d'iniciativa privada, de la zona
lliure al carrer de Josep Estivill, núms. 67-73.

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

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Coordinació de Serveis de Personal

Aprovaré I Pla d'Incentius a la jubilació voluntària per
a 1993 que consta en el document adjunt.

El Sr. Clos explica les línies generals del Pla d'incen¬
tius a la jubilació que és similar al de l'any passat i
assenyala el nombre de funcionaris amb possibilitat de
jubilar-se anticipadament i la quantia de la despesa
prevista. El Sr. Fernández manifesta que en principi
s'abstindrà en no haver pogut examinar l'expedient,
però espera que el seu Grup podrà votar afirmativament
en la sessió plenària.

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

Assessoria de Pressupostos i Comptes

Aprovar modificacions de crèdit dins del Pressu¬
post de 1993, de conformitat amb la documentació ad¬
junta.

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

ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA

Unitat Operativa Administrativa de Circulació
i Disciplina Vial

Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció
i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat als carrers Hurtado-Espinoi, de conformitat
amb el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el
26 de març de 1993; adjudicar la concessió de l'apar¬
cament a Coisa de conformitat amb l'oferta formulada,
que proposa, quant a nombre de places mínimes a
construir, 128 i, quant a aportació econòmica per plaça,
850.000 pessetes, per un termini de cinquanta anys; i
requerir l'adjudicatària perquè constitueixi a la Tresore¬
ria Municipal la garantia definitiva, fixada en el plec de
condicions de 125.000 pessetes per plaça a construir,
dins dels deu dies hàbils següents al de la recepció
d'aquesta notificació i perquè comparegui a formalitzar
el contracte.

Se n'informa favorablement.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construcció

i subsegüent explotació d'un aparcament públic subter¬
rani situat a la plaça de Blasco de Garay, de conformitat
amb el plec de condicions aprovat pel Consell Plenari el
26 de març de 1993; adjudicar la concessió de l'apar¬
cament a Gecoinsa de conformitat amb l'oferta formula¬
da, que proposa, quant a nombre de places mínimes a
construir 215 i, quant a aportació econòmica per plaça,
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501.800 pessetes, per un termini de cinquanta anys; i
requerir l'adjudicatària perquè constitueixi a la Tresore¬
ria Municipal la garantia definitiva, fixada en el plec de
condicions de 125.000 pessetes per plaça a construir,
dins dels deu dies hàbils següents al de la recepció
d'aquesta notificació i perquè comparegui a formalitzar
el contracte.

Se n'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Puigdollers, Samaranch, Bonet, i Marcet.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la construc¬

ció i subsegüent explotació d'un aparcament públic
subterrani situat al Camp C. F. Guineueta, de confor¬
mitat amb el plec de condicions aprovat pel Consell
Plenari el 26 de març de 1993; adjudicar la concessió
de l'aparcament a Vallehermoso, SA i GRD Proyectos
y Obras, SA de conformitat amb l'oferta formulada,
que proposa, quant a nombre de places mínimes a
construir, 327 i, quant a aportació econòmica per
plaça, 225.000 pessetes, per un termini de cinquanta
anys; i requerir l'adjudicatària perquè constitueixi a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva fixada en el
plec de condicions de 125.000 pessetes per plaça a
construir, dins dels deu dies hàbils següents al de la
recepció d'aquesta notificació i perquè comparegui a
formalitzar el contracte.

Se n'informa favorablement.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del carrer de Mandri (entre el carrer Maó i el
passeig de la Bonanova), atès que els seus fonaments
no desvirtuen el dèficit d'aparcament residencial exis¬
tent en aquesta zona, que es desprèn dels estudis del
Pla-programa d'Aparcaments municipals de Barcelona
(període 1992-1997), aprovat pel Consell Plenari el 27
de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de la plaça de Mossèn Clapés, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona, que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del passeig de la Zona Franca-carrer de la
Mineria, atès que els seus fonaments no desvirtuen el
dèficit d'aparcament residencial existent en aquesta
zona, que es desprèn dels estudis del Pla-programa
d'Aparcaments municipals de Barcelona (període 1992-
1997), aprovat pel Consell Plenari el 27 de març de
1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de la plaça de Montbau, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona, que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de la plaça del Guinardó, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona, que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del passeig de la Ciutat de Mallorca, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona, que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic del carrer de Torroella de Montgrí, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona, que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic dels carrers de Pallars-Marià Aguiló, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona, que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic de l'illa delimitada pels carrers de Carreras i
Candi, de Sugranyes, de Bacardí i de Canalejas, atès
que els seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'apar¬
cament residencial existent en aquesta zona, que es
desprèn dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments
municipals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat
pel Consell Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic dels carrers de Sicília-Còrsega, atès que els seus
fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament resi¬
dencial existent en aquesta zona, que es desprèn dels
estudis del Pla-programa d'Aparcaments municipals de
Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel Consell
Plenari el 27 de març de 1992.
Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi de

Garatges de Barcelona dins el període d'informació
pública del concurs per a la concessió de l'aparcament
públic dels carrers del Segre-Sant Adrià, atès que els
seus fonaments no desvirtuen el dèficit d'aparcament
residencial existent en aquesta zona, que es desprèn
dels estudis del Pla-programa d'Aparcaments munici¬
pals de Barcelona (període 1992-1997), aprovat pel
Consell Plenari el 27 de març de 1992.
S'informa favorablement sobre els onze dictàmens

precedents amb l'abstenció del Sr. Fernández.
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ÀMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ I
RELACIONS CIUTADANES

Gerència de l'Àmbit de Descentralització
i Relacions Ciutadanes

Desestimar l'al·legació presentada per i'Il·lm. Sr. Joan
Puigdollers i Fargas, Regidor Portaveu del Grup Munici¬
pal de Convergència i Unió, i aprovar definitivament la
modificació de l'Ordenança sobre Llicències d'accés
dels vehicles als locals (Guals) amb el mateix text
aprovat inicialment el passat 22 de juny de 1993.

Se n'Informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Puigdollers, Samaranch, Bonet, Marcet, i Fernández.

Es dóna tot seguit compte dels convenis següents:
A) Amb la Generalitat de Catalunya i l'Institut Munici¬

pal de Promoció Urbanística, SA, per al finançament de
les obres de la xarxa arterial de Barcelona: Conveni Ad¬
dicional.

B) Amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del
Transport i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus, per a la implantació d'un siste¬
ma d'informació ciutadana per telèfon a l'àmbit metro¬
polità, i per a la col·laboració en la prestació d'altres
serveis d'informació ciutadana.

Se n'Informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Puigdollers, Samaranch, Bonet, Marcet, i Fernández en
el conveni B).
Tot seguit, es dóna compte dels escrits següents en

forma de moció al Consell Plenari:
Dels Srs. Lacalle, Vidal-Quadras, Fernández, i Àlva-

rez, que proposen:

Que el Consell Plenari insti la Comissió de Govern a

emetre, en un termini no superior a trenta dies un
informe sobre la posició oficial d'aquest Ajuntament en
relació al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

El Sr. Armet manifesta que es respondrà aquest
escrit amb la consideració de prec en la propera sessió
plenària.
Dels Srs. Alsina, Puigdollers, i Amat, que demanen:
Que es constitueixi un Consell per a la promoció

econòmica, artesanal i turística del Poble Espanyol.
El Sr. President indica que està en curs una informa¬

ció sobre la situació del Poble Espanyol i que l'assump-
te es tractarà com a prec juntament amb una interpel·la¬
ció del Grup Popular amb l'objectlu d'aconseguir una
solució de consens. El Sr. Puigdollers està d'acord i
demana que en la sessió del Consell Plenari del mes
d'octubre aquesta qüestió es presenti com un informe
dins l'ordre del dia del Plenari.

Dels Srs. Puigdollers, Bonet, i Alsina, que proposen:
1- Que el Govern municipal, en l'elaboració del

proper pressupost doni prioritat a les partides pressu¬
postàries que permetin aplicar el Pla de clavegueram
aprovat en el seu dia.

2 - Que es creï una Comissió tècnica, que en el
termini de dos mesos elabori un informe al Consell
Plenari en el qual es valori per quins motius quan hi ha
pluges no gaire intenses s'avarien els semàfors, i qui¬
nes solucions poden adoptar-se.

El Sr. Armet es compromet a explicar abans de
l'aprovació dels Pressupostos l'estat actual del clave¬
gueram i la incidència de les prestacions assignades a
la nova empresa mixta CLABSA.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les onze hores i vint minuts.
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 2 CONCURSOS PER A LA PROVI¬
SIÓ DE 2 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 8 de no¬
vembre 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 complets de ser¬
veis, inclosos els serveis previs prestats en altres Admi¬
nistracions Públiques que hagin estat formalment reco¬
neguts, 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 D AVALUACIÓ

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 exigides
hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjuntaran la
relació de mèrits al·legats classificats segons l'ordre
d'aquesta convocatòria i els documents acreditatius cor¬
responents, al Registre General, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

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 a 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, i es podrà convocar als 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 517. Cap del Negociat d'Atencions a l'Estat
(Direcció de Serveis d'Informació de Base) (Nivell 22).
Concurs 518. Cap de l'Oficina de Comunicació (Àrea
d'Hisenda) (Nivell 18).

Cap del Negociat d'Atencions a l'Estat
Concurs 517

Lloc de treball adscrit a la Unitat Operativa de Pobla¬
ció i Atencions a l'Estat, de l'Àrea d'Informació de Base
i Organització, i situat a la PI. Carles Pi i Sunyer, núms.
8-10.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
30.117 pessetes, segons catàleg vigent (2210Z).

Funcions principals
Direcció, organització i assessorament jurídico-admi-

nistratiu en tots els assumptes relacionats amb el Servei
Militar dels quals l'Ajuntament tingui atribuïda la compe¬
tència.

Requisits addicionals
Personal dels grups A i B.

Mèrits complementaris
1. Categoria professional fins a 1 punt, segons el

barem següent:
Tècnic d'Administració General o Tècnic
Superior en Dret 1 punt
Gestor d'Administració General 0,50 punts

2. Experiència professional fins a 7 punts segons el
barem següent:
En informació i atenció al ciutadà, fins a .. 2 punts
En la utilització de processos informàtics i
organitzatius, fins a 2 punts
En assistència jurídico-administrativa, fins a 2 punts
En 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. Els concursants po¬
dran ésser convocats per a l'avaluació de les seves
aptituds en relació al lloc a cobrir, mitjançant els siste¬
mes d'acreditació que es considerin més escaients,
que es valoraran fins a un màxim de 3 punts.

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Ernest Maragall i Mira, Coordinador de l'Àrea

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

Sra. Lídia Sitjà i Torrent, Cap de la Unitat Operativa
d'Atencions a l'Estat, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

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

Josep Calvet i Simón, com a suplent.

Cap de l'Oficina de Comunicació de l'Àrea d'Hi¬
senda
Concurs 518

Nivell 18 i específic de responsabilitat mensual
d'11.232 pessetes, segons catàleg vigent (1810Z).

Lloc de treball adscrit a la Unitat Operativa de Rela¬
cions amb el Contribuent, i situat a la plaça de Sant
Miquel, planta 1.

Funcions principals
- Informar dels períodes de pagament (calendari) i de
tots els aspectes organitzatius al voltant dels tributs.

- Vetllar perquè el ciutadà tingui una percepció com¬
prensiva del fet de tributar.

- Coordinar les accions del Servei de Tràmits per
telèfon «010» i Oficines Integrades dels Districtes en
relació als temes de la Hisenda Municipal.

- Elaboració de dossiers, guies i calendaris dels tributs
municipals.

- Millorar el llenguatge i disseny dels impresos i cartes
de la Hisenda Municipal.

Requisits addicionals
Personal dels grups B o C (excepte el personal que

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

Mèrits complementaris
1. Categoria professional fins a 1 punt, segons el

barem següent:
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Tècnic Mitjà de Ciències Socials, o Gestor
d'Administració General 1 punt
Tècnic Auxiliar d'Activitats Socials 0,75 punts
Administratiu d'Administració General 0,50 punts

2. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el
barem següent:
Titulacions mitjanes relacionades amb el
lloc de treball 0,60 punts
FP2 Branca Administrativa o BUP 0,40 punts

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Gestió i Relació amb Fonts d'Informació,
Proveïdors Externs i Intermediaris, fins a ... 2 punts
Informació i Atenció al Públic, fins a 2 punts
Elaboració de dossiers, publicacions i ca¬
lendaris, fins a 2 punts
Organització de la Informació, fins a 1 punt

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

5. Característiques personals requerides pel lloc de
treball i especialment la capacitat d'organització, inter¬
relació i comunicació, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 10 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Simó Aliana i Magrí, Director d'Elisenda, o persona

en qui delegui.
Sr. Eladi Torres i González, Cap de la Unitat Operati¬

va de Relacions amb el Contribuent, o persona en qui
delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. Josep Ignasi García i López, com a titular, i Sr.

Antonio Mínguez i Barberán, com a suplent.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:
Barcelona, anual 1.500 ptes.
Número corrent 50 ptes.

Es publica cada deu dies

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:
GASETA MUNICIPAL

Plaça de Sant Jaume, 3a. planta

Dipòsit legal: B. 1.824-1958 - impremta municipal


