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COMISSIÓ DE GOVERN

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

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia vuit d'octu¬
bre de mil nou-cents noranta-tres, es reuneix la Comis¬
sió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència
de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i Mira. Hi
concorren els ll ims. Srs. Tinents d'Alcalde, Joan Clos i
Matheu, i Eulàlia Vintró i Castells, i els ll ims. 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, 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 ll·lma.
Sra. Carolina Homar i Cruz, i els ll ims. Srs. Francesc
Narváez i Pazos, Xavier Casas i Masjoan, Francesc
Trillas i Jané, Josep M. Vegara i Carrió, i Francesc
Vicens i Giralt.
Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Lluís

Armet i Coma, Oriol Bohigas i Guardiola, i Joan Fuster i
Sobrepere, i la ll·lma. Sra. Núria Gispert i Feliu.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

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

celebrada el 10 de setembre de 1993, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió;
i s'aprova, i es dóna compte de l'omissió d'una part de
text en la intervenció del Sr. Vegara en l'esborrany
distribuït de l'acta de 2 de juliol, defecte que quedarà
corregit en la versió definitiva.

En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern acor¬
da:
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
fetes per l'Ajuntament amb motiu dels tràmits prepara¬
toris del concurs i de qualsevulla altra de publicitat i
promoció comercial.

En donar-se compte del decret anterior, la Presidèn¬

cia disposa que s'incorpori a la sessió el Sr. Manuel
Tuñí i Vancells, Gerent de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi
Ambient, el qual fa una detallada relació del procés
seguit en la tramitació del expedient per a l'adjudicació
de l'Àrea de nova centralitat de Renfe-Meridiana, i de
les incidències produïdes fins al dia d'avui. S'obre un
debat en el qual expliquen els seus punts de vista el Sr.
Alcalde, i els Srs. Ruiz i Pena i De Nadal i també el Sr.
Lucchetti, el qual exposa les reserves del seu Grup
Municipal referents a la resolució.
Es ratifica amb la reserva de la Sra. Vintró i del Sr.

Lucchetti.
S'inicia tot seguit, l'exposició dels informes inclosos a

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

la sessió del Consell Plenari a celebrar el proper dia 15
de l'actual, n'informen els Regidors que les signen,
especialment de la referent a les Ordenances fiscals i
de preus públics per a 1994, que explica detalladament
el Sr. Clos, a proposta del qual s'introdueixen modifica¬
cions puntuals en algunes exaccions. També fa un
detallat informe sobre els dictàmens relatius a la gestió
de diverses instal·lacions esportives el Sr. Truñó, i la
Sra. Vintró demana que es respecti la normativa sobre
supressió de barreres arquitectòniques en tais equipa¬
ments; que, en el cas concret de Can Dragó, s'instal·li,
d'acord amb el projecte constructiu, l'ascensor per al
servei dels disminuïts, i que una part dels ingressos que
s'obtinguin de les inversions es dediqui a la promoció
esportiva, peticions que recull el Regidor d'Esports. La
Comissió dóna la seva conformitat a la inclusió dels
dictàmens presentats en l'ordre del dia de la sessió
plenària esmentada.

Del Regidor de la Via Pública, sobre:
La tramitació de les adjudicacions de nous aparca¬

ments.
El Sr. Torres dóna compte dels concursos celebrats

per a adjudicar nous aparcaments en diversos sectors
de la Ciutat tot informant que s'han resolt nou expe¬
dients d'adjudicació i altres cinc han quedat deserts,
motiu pel qual proposa, i així s'acorda, que els respec¬
tius dictàmens siguin inclosos a l'ordre del dia de la
propera sessió plenària.

Del President del Districte de Sants-Montjuïc, sobre:
El Pla de treball i criteris previs per al tractament de la

ronda del Mig (primer cinturó) entre la plaça Cerdà i
l'avinguda Diagonal.

El Sr. Truñó presenta un documentat informe sobre el
Pla de treball i criteris previs per al tractament de la
ronda del Mig entre la plaça Cerdà i la Diagonal i exposa
els criteris tècnics, el punt de vista del Districte, les
opinions del veïnat i la problemàtica inherent a una obra
d'execució complexa en determinats trams. Respon les
preguntes formulades pels Regidors; i el Sr. Torres
considera que caldria completar la documentació amb
sengles informes sobre les mesures de seguretat en el
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projectat túnel urbà i sobre l'impacte dels talls de la
circulació en el I Cinturó.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda:

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 Projec¬
te d'urbanització, d'iniciativa privada, del Pla parcial Diago¬
nal 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 recolli¬
des mitjançant l'annex II de 9 de maig de 1993; i en
conseqüència, aprovar definitivament el Projecte d'urba¬
nització, d'iniciativa privada, del Pla parcial Diagonal Mar,
per un import de 1.939.549.615 pessetes (impost del valor
afegit inclòs), formulat per Diagonal Mar, SA, amb subjec¬
ció a les condicions que figuren a 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 Tresoreria Municipal la quanti¬
tat de 232.745.954 pessetes en concepte de garantia per
respondre de la bona execució 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 se situa 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 résultat 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 desfavorables
o informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
l'oportuna certificació prèvia acreditativa del resultat de la
informació pública, i trametre un exemplar d'aquest Estu¬

di de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als
efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
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 Congregación
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·legacions desfavo¬
rables o informes que facin palesa la necessitat d'intro¬
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva
mitjançant l'oportuna certificació acreditativa del resultat
de la informació pública i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelo¬
na als efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al
66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Nou Barris

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació vo¬
lumètrica 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 desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva mitjan¬
çant l'oportuna certificació acreditativa del resultat de la
informació pública i trametre un exemplar d'aquest
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.
Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació,

enderrocament i edificació pel termini d'un any, a comp¬
tar 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
urbanística, 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.

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 de 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
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el Projecte d'urbanització de finca del Sr. Ignacio Lianza,
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 de Carroç, núms. 11-15, que
confronta: pel seu front nord, amb el carrer de Carroç;
per l'esquerra entrant, est, amb el terreny del Sr. Joa¬
quim Villalonga o els seus successors; per la dreta, oest,
amb la resta de finca propietat del Sr. Emilio Moliner
Hueso; i pel fons sud, amb resta de finca propietat dels
Srs. Madern i 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 domi¬
ni del municipi; adjudicar l'esmentada parcel·la als Srs.
Jordi i Josep Oriol Madern i Mas pel preu de 217.500
pessetes, completament lliure de despeses per a l'Ajun¬
tament, incloses les de d'inscripció prèvia a favor seu i
amb les condicions que s'assenyalen al document an¬
nex 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'esmentada
quantitat en la Tresoreria Municipal, al capítol d'ingressos
del Pressupost General de 1993.

Departament d'Expropiacions

Districte de Nou Barris

Iniciar eIs 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 drets 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 el lliurament d'una
còpia de la diligència d'obertura de l'expedient d'a-
preuament, perquè en el termini de vint dies presenti full
d'apreuament 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'EDUCACIO 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
prevista instal·lar en un espai del Museu de la Música
dedicat als compositors catalans, quan es traslladi als
nous locals annexos a l'Auditori.

El Sr. Vicens informa del contingut i importància de la
donació dels Fons Granados.

S'aprova el dictamen i s'acorda donar-ne compte al
Consell Plenari.
Justificada la urgència en la forma reglamentària, es

debaten les mocions següents:
Dels Srs. Armet i Lucchetti:

Unitat Operativa de Tramitació i Documentació

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, també, la valoració dels suggeriments i propos¬
tes presentades 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 suspen¬
sió de la tramitació dels instruments de planejament
que incideixen dins l'àmbit de l'esmentada suspensió.

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

Acords adoptats per la Comissió de Govern en la
sessió celebrada el dia 5 de novembre de 1993.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

d'octubre de 1993 (6587), que designa Regidor respon¬
sable de Manteniment Urbà i Serveis l'Il·lm Sr. Josep M.
Vegara i Carrió.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

d'octubre de 1993 (6573), que adscriu l'Oficina Central
de Pressupostos a l'Àmbit d'Organització i Economia i
manté l'adscripció del Gabinet Tècnic de Programació a
l'Àmbit d'Alcaldia-Presidència.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

d'octubre de 1993 (6594), que designa I'll Im. Sr. Joa¬
quim de Nadal i Caparà comissionat de l'Alcalde per a
l'estudi, anàlisi, proposta de resolució i, si escau, execu¬
ció de les mesures de caràcter financer destinades al
desplegament de les infrastructures culturals.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

d'octubre de 1993 (6572), que revoca facultats delega¬
des, en virtut dels decrets de l'Alcaldia de 3 d'octubre
de 1985, en els Regidors-Presidents dels Districtes de
l'Eixample, Sants - Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Bar¬
ris i Sant Martí, referents a les transferències de compe¬
tències núms. 3 i 5, relatives: a la gestió de les Residèn¬
cies per a gent gran, a la prestació dels serveis propis
d'aquests centres a la seva neteja i vigilància i a
l'adquisició de materials, atuells i consumibles per als
centres esmentats.

Ordre del dia

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Gerència de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del carrer de la Mare de Déu del Coll,
per un import de 13.600.585 pessetes, formulat per
Penuba-2, amb subjecció a les condicions que figuren a
l'expedient; sotmetre l'expedient a informació pública
durant el termini de quinze dies; i en el cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'intro¬
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva,
mitjançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i requerir l'indicat
interessat perquè, en el termini de deu dies a comptar

des de la data en què rebi la notificació del present
acord, ingressi la quantitat d'1.632.070 pessetes en
concepte de garantia per respondre de la bona execu¬
ció de les obres.

Districte de Sant Martí

Aprovar el Conveni relatiu a la permuta d'una par¬
cel·la de la plaça dels Porxos, que és propietat de
l'empresa Promociones Bilmo, SL, i d'una parcel·la del
carrer d'Espronceda, que confronta amb la via del tren i
és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, signat per
una part per l'Ajuntament de Barcelona-Districte de
Sant Martí, i de l'altra per l'empresa Promociones Bilmo,
SL; facultar el Regidor-President del Districte de Sant
Martí, Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, perquè, en nom
de l'Ajuntament de Barcelona, formalitzi els instruments
jurídics i urbanístics necessaris per donar compliment i
efectivitat als pactes del conveni ressenyat, un cop
aprovat el planejament urbanístic corresponent.

Unitat de Gestió del Sòl

Districte de Sant Andreu

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 13 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i el Projecte
d'alineacions i rasants entre els carrers de Felip II, de
Concepció Arenal i Riera d'Horta aprovat el 20 de
novembre de 1954), la parcel·la, de 22,51 m2, situada al
termini de Barcelona, barriada de Sant Andreu del
Palomar, carrer d'Alexandre Galí, 33C, que confronta
pel front nord í est, amb el carrer d'Alexandre Galí; pel
sud, amb finca núm. 43 del carrer de Prat d'en Roquer,
i per l'oest, amb la finca núm. 35 del carrer d'Alexandre
Galí; tot això als efectes que procedeixin i, en especial,
al de poder-la inscriure en el Registre de la Propietat de
Barcelona núm. 2, com a domini del municipi. Adjudicar
l'esmentada parcel·la a la societat mercantil Promocio¬
nes Acacias 60, SA, representada pel Sr. Ataúlfo Ruiz i
Piqueras, el preu de 5.402.400 pessetes, completament
lliure de despeses per a l'Ajuntament, incloses les de
prèvia inscripció a favor seu i amb les condicions que
s'assenyalen al document annex núm. 1 i que es tenen
per reproduïdes; requerir l'adjudicatària perquè en el
termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la
notificació, ingressi l'esmentada quantitat a la Tresoreria
municipal, a la partida corresponent, del capítol 6 d'In¬
gressos del Pressupost General de 1993.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment (a l'empara dels articles 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 i 38 del Reglament de Gestió Urbanística), el
projecte de delimitació de la unitat d'execució que
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comprèn les finques núms. 40 i 40 LI del carrer d'Hon¬
dures, núm. 514 LI del carrer de Sant Antoni Maria
Claret, núm. 367 del carrer de la Indústria; i núms. 9 LI,
13 LU, 15, 15 LB i 15 LC del carrer de la Ciutat d'Elx, i
que té per finalitat l'obertura del carrer de la Indústria en
el tram comprès entre els carrers d'Hondures i de Costa
Rica, segons projecte adjunt; el sistema d'actuació que
es preveu és el de cooperació; sotmetre'l a informació
pública durant el termini de quinze dies mitjançant la
inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i
en un diari dels de més circulació de la Província, amb
citació personal a tots els propietaris dels terrenys
afectats; Iniciar expedient de reparcel·lació per a l'exe¬
cució de la unitat d'execució.

Departament d'Expropiacions

Districte de Nou Barris

Iniciar expedient d'expropiació de les finques núm.
67 del carrer d'Alcàntara i núms. 85, 101 i 103 del carrer
de l'Artesania afectades de vial (5) per l'obertura del
carrer Rodrigo Caro pel Pla especial de reforma interior
de Roquetes aprovat definitivament el 14 de desembre
de 1989; formular la relació de propietaris amb descrip¬
ció de béns i drets afectats; sotmetre-la a informació
pública per un termini de quinze dies; i en el cas que no
s'hi formulin al·legacions, tenir-la per aprovada definiti¬
vament; sol·licitar als propietaris que formulin, dins el
termini de vuit dies, la valoració de les finques i,
transcorregut el termini de quinze dies sense haver
arribat a un acord sobre la seva adquisició iniciar
expedient d'apreuament de la finca; requerir els propie¬
taris amb una còpia de la diligència d'obertura perquè
en el termini de vint dies presentin full d'apreuament.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Negociat d'Administració de Béns

Modificar la condició cinquena del Plec aprovat per la
Comissió de Govern el 2 de juliol de 1993, relatiu a la
subhasta pública del solar situat a l'avinguda Meridiana,
núm. 202, pel que fa a la forma de pagament del preu
segons la nova redacció annexa.

Secretaria Tècnica de l'Àrea d'Hisenda

Establir el procediment i els requisits que s'exigiran
per a fer efectiva la subvenció a les persones que facin
obres de reparació o de nova construcció a immobles
afectats per aluminosi o d'altres patologies estructurals
d'efectes similars, d'acord amb els preceptes que figu¬
ren en el document adjunt.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Coordinació de l'Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació

Acceptar la subvenció de 164.133.480 pessetes rela¬
tiva a la Casa d'Oficis Manteniment de la Ciutat, atorga¬
da per l'Instituto Nacional de Empleo a l'empara de

l'Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 29
de març de 1988, relativa a Escoles-taller i Cases
d'oficis; facultar el Regidor de l'Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació per a la tramitació i signatura de
tots aquells documents necessaris per a l'efectiva re¬
cepció de tal subvenció; i delegar la gestió de la Casa
d'Oficis Manteniment de la Ciutat a la Societat Privada
Municipal Barcelona Activa, SA, la qual es compromet a
complir tota la normativa vigent que regula les Escoles-
taller i Cases d'oficis.

ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA

Gerència de l'Àmbit de la Via Pública

Aprovar el canvi d'adscripció del Servei de Trans¬
ports i Aparcaments, que passarà a dependre de la
Unitat Operativa Tècnica de Circulació amb les matei¬
xes funcions i nivell que té en l'actualitat.

ÀMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ I
RELACIONS CIUTADANES

Gerència de l'Àmbit de Descentralització
i Relacions Ciutadanes

Aprovar l'Estructura Orgànica de l'Administració Exe¬
cutiva dels Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-
Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-
Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, que
figuren en els documents adjunts, d'acord amb la Pauta
Organitzativa general per als Districtes, aprovada per la
Comissió de Govern el 22 d'abril de 1993; i per a la
seva aplicació, deixar sense efecte l'Estructura Orgàni¬
ca de l'Administració Executiva dels Districtes de:
Ciutat Vella: aprovada per la Comissió de Govern el

21 de juliol de 1988 i modificada posteriorment el 18 de
maig de 1990.
L'Eixample: aprovada per la Comissió de Govern el

16 de desembre de 1988, modificada posteriorment l'1
de febrer de 1991 i el 17 de gener de 1992.
Sants-Montjuïc: aprovada per la Comissió de Govern

el 16 de desembre de 1988 i modificada posteriorment
l'1 de febrer de 1991.
Les Corts: aprovada per la Comissió de Govern el 7

d'abril de 1989 i modificada posteriorment el 18 de
maig de 1990 i el 17 de gener de 1992.

Sarrià-Sant Gervasi: aprovada per la Comissió de
Govern el 21 de juliol de 1988 i modificada posterior¬
ment el 18 de maig de 1990 i el 17 de gener de 1992.
Gràcia: aprovada per la Comissió de Govern el 7

d'abril de 1989 i modificada posteriorment el 18 de
maig de 1990 i el 17 de gener de 1992.
Horta-Guinardó: aprovada per la Comissió de Govern

el 21 de juliol de 1988 i modificada posteriorment el 18
de maig de 1990 i el 13 de desembre de 1991.
Nou Barris: aprovada per la Comissió de Govern l'1

de març de 1989 i modificada posteriorment l'1 de
febrer de 1991.
Sant Andreu: aprovada per la Comissió de Govern el

16 de desembre de 1988 i modificada posteriorment l'1
de febrer de 1991.
Sant Martí: aprovada per la Comissió de Govern el 21

de juliol de 1988 i modificada posteriorment el 8 de juny
de 1990.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE LLICÈN¬
CIES D'ACCÉS DELS VEHICLES ALS LOCALS
(GUALS)
(Aprovada pel Consell Plenari inicialment el 22 de
juny i definitivament el 17 de setembre, i vigent
des del dia 11 de novembre de 1993)

Article 21
Les característiques de disseny i materials utilitzables

en la construcció dels guals són els fixats en l'annex 1
d'aquesta Ordenança («Models oficials de guals»), hau¬
ran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de su¬
pressió de barreres arquitectòniques vigents i seran
d'aplicació en tots els guals nous que es construeixin a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.
L'Ajuntament podrà establir solucions alternatives al

model oficial, quan així ho aconsellin les específiques
característiques dels guals que s'han d'adaptar, amb
l'acord dels serveis competents en el disseny urbà i en
la concessió de la llicència.

Article 31
L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, requerir el

titular de la llicència perquè actualitzi el dipòsit i, si les
condicions urbanístiques ho requereixen, perquè cons¬
trueixi el gual segons el model vigent.

de llicències o els seus representants, fixant períodes
d'adaptació diferents als establerts a l'Ordenança.
Aquests convenis hauran de ser ratificats per la Comis¬
sió de Govern i se'n donarà compte al Consell Plenari.

DONACIÓ DEL FONS GRANADOS
(Aprovada per la Comissió de Govern de 8 d'octu¬
bre i ratificada pel Consell Plenari el 15 d'octubre
de 1993)

El Consell Plenari, en sessió de 15 d'octubre de
1993, ha ratificat l'acord adoptat per la Comissió de
Govern, de 8 d'octubre de 1993:
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.

Article 35
Es concedeix un termini d'un any a partir de l'entrada

en vigor d'aquesta Ordenança perquè els titulars de
llicències concedides anteriorment s'ajustin als articles
8 i 9.

Es concedeix un termini de sis anys a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança perquè els titu¬
lars de llicències concedides anteriorment s'adaptin al
nou model de gual fixat a l'annex d'aquesta Ordenança.
L'Ajuntament podrà establir convenis amb els titulars

FE D'ERRADES DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT
MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Com a conseqüència d'una errada material en la
transcripció dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Edu¬
cació publicats en la Gaseta núm. 27, de 20 d'octubre,
es corregeix en el sentit que a la pàgina 808, columna
dreta, l'article 22.3B) on diu: «el personal contractat en
règim provinent...» ha de dir: «el personal contractat en
règim laboral provinent ...».



896 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-XI-1993

Decrets de l'Alcaldia

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Direcció de Serveis d'Informació de Base, i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per
l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial d'aquest
Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer de Mercè Rodoreda al vial

que neix al Camí antic de Bellesguard, damunt del
carrer de Carles Riba, i que desemboca a un carrer
sense nom, en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Barcelona, 26 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 6603)

k k ★

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Direcció de Serveis d'Informació de Base, i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per
l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial d'aquest
Municipi, disposo:
Donar eI nom de Jardins de Joana Tomàs a la plaça

interior delimitada pels carrers de València, de Mallorca,
de Navas de Tolosa i de Gabriel i Galán, en el Districte
de Sant Martí.
Barcelona, 26 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6604)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Direcció de Serveis d'Informació de Base, i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per
l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial d'aquest
Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer de Menéndez i Pelayo al vial

que es troba al costat del Tanatori de Les Corts, el qual
neix a l'avinguda de Joan XXIII i està previst que arribi fins
al carrer de Josep Samitier, en el Districte de Les Corts.
Barcelona, 26 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6605)

k k k

Decret. Atès que la Comissió de Govern, en la
sessió celebrada el 8 d'octubre de 1993, va aprovar el
projecte de centralització de la gestió de residències
municipals, i que rebé informe favorable dels òrgans
afectats.
Atesa la necessitat de revocar les facultats delega¬

des pels Decrets d'aquesta Alcaldia, de 3 d'octubre de
1985, en els Presidents dels Consells Municipals de
Districte en aquesta matèria, a fi de fer possible la
transferència a l'Àmbit de Benestar Social de la gestió
del Programa de Residències Municipals per a la Gent
Gran.

En ús de les atribucions que tinc conferides pels
articles 21.1 i 3 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases

de Règim Local i 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, disposo:
Revocar les facultats delegades, en virtut dels De¬

crets d'Alcaldia de data 3 d'octubre de 1985, en els
Regidors-presidents dels Districtes de l'Eixample,
Sants-Montjuïc, Horta-Guinardò, Nou Barris i Sant Martí,
referents a les transferències de competències núms. 3
i 5, relatives a les matèries de:
- Gestió de les Residències per a gent gran.
- Prestació dels serveis propis dels centres de referèn¬

cia.
- Neteja i vigilància dels centres esmentats.
- Adquisició de materials, atuells i consumibles per als
centres esmentats, i

- Conservació, manteniment i reparació menor de l'o¬
bra civil i de les instal·lacions dels edificis on radiquin
les residències per a gent gran.
I que són les següents:
Autoritzar les despeses, adjudicació i formalització

dels contractes de serveis, subministraments, adquisi¬
cions, arrendament d'instal·lacions i concessió de ser¬
veis complementaris relatius a la gestió de les Resi¬
dències Municipals radicades en llurs respectives
demarcacions i a la conservació, manteniment i repa¬
ració menor de l'obra civil i de les instal·lacions dels
edificis on radiquin, com també de les indemnitzacions
per danys ocasionats per tercers als esmentats edificis
i instal·lacions, en virtut de l'acord de la Comissió de
Govern de 8 d'octubre de 1993.
Aprovar les bases i condicions dels esmentats con¬

tractes i concessions i concedir pròrrogues i nova-
cions, acordar la resolució, rescissió i extinció i resol¬
dre totes aquelles qüestions incidentals que es puguin
presentar fins a la seva consumació.
Aprovar les factures i certificacions de treball o

serveis corresponents als supòsits referits anterior¬
ment, i
Revisar les liquidacions de drets, taxes, cànons i

preus efectuades pels òrgans auxiliars dels Districtes
que facin referència a les funcions esmentades.
Barcelona, 27 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 6572)

k k k

Decret. Per Decret de data d'avui, s'ha disposat la
creació de l'Àmbit de Manteniment i Serveis, per a la
direcció política del qual ha estat nomenat I'll Im. Sr.
Josep M. Vegara i Carrió, fins ara Regidor de Progra¬
mació i Pressupostos.
Amb aquest motiu cal procedir a revisar la configu¬

ració dels serveis fins ara dependents d'aquesta Regi¬
doría.
L'estructura actual de la Regidoría de Programació i

Pressupostos consta de dos blocs diferenciats: Ofici¬
na Central de Pressupostos i Gabinet Tècnic de Pro¬
gramació.
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L'Oficina Central de Pressupostos, per raó de les
funcions que té assignades, sembla convenient que
sigui adscrita a l'Àmbit que té per missió la gestió
econòmica global de l'Ajuntament.

El Gabinet Tècnic de Programació és, per la seva
naturalesa i des de la seva creació per la Llei Especial
de Barcelona de 1960, un servei adscrit a l'Alcaldia.
Atès això, i per tal d'adequar l'adscripció d'aquests

òrgans a les recents modificacions del Cartipàs, fent
ús de les atribucions que em confereixen els articles
7è de la Llei Especial de Barcelona, 3r del ROA, 21è
de la Llei de Bases de Règim Local i 45è i següents de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dispo¬
so:

1r. Adscriure l'Oficina Central de Pressuposts a
l'Àmbit d'Organització i Economia.
2n. Mantenir l'adscripció del Gabinet Tècnic de Pro¬

gramació a l'Àmbit d'Alcaldia-Presidència.
3r. Encomanar als Serveis d'Organització la propos¬

ta de les adaptacions necessàries en l'estructura orgà¬
nica dels Àmbits esmentats, per adequar-los, en un
termini màxim de quinze dies, a les disposicions con¬
tingudes en aquest Decret.
Barcelona, 27 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 6573)

k k ★

Decret. Els Decrets de 5 de juliol i de 27 de
setembre de 1991 van establir les línies bàsiques de
l'Organització Municipal Executiva i la definició i distri¬
bució de les seves competències entre els diferents
Àmbits d'actuació municipal.

El temps transcorregut, l'impacte que la realització
dels Jocs Olímpics han suposat per la ciutat, com a
conseqüència de la construcció d'obres de noves
infrastructures i millora de les existents, i les nombro¬
ses actuacions realitzades pel que fa a l'ordenació i
remodelació dels diferents espais públics, aconsellen
en aquest moment posar un especial èmfasi en el bloc
de serveis destinats al manteniment de la ciutat i la
conservació de l'obra pública realitzada.

Per aquest motiu cal revisar el model inicial de
divisió de l'Administració Municipal Executiva i diferen¬
ciar del bloc dels serveis urbanístics les competències
relacionades amb el manteniment i serveis de la ciutat,
passant a conformar un nou Àmbit d'actuació.
D'acord amb això, en l'exercici de les facultats que

em confereixen els articles 7è de la Llei Especial de
Barcelona, 3r del ROA, 21è de la Llei de Bases de
Règim Local i 45è i següents de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, disposo:

1r. Configurar un nou Àmbit d'Actuació municipal
que es denominarà Àmbit de Manteniment Urbà i Ser¬
veis.

2n. Designar Regidor responsable de l'Àmbit de
Manteniment Urbà i Serveis l'll im. Sr. Josep Ma. Vega-
ra i Carrió.

3r. 1. L'Àmbit de Manteniment Urbà i Serveis inte¬
gra el bloc de serveis relacionats amb el manteniment
de la ciutat, la gestió i conservació de l'obra pública i
la conservació de l'enllumenat, i del medi ambient
urbà.

2. El regidor responsable d'aquest Àmbit assumeix
la direcció política de les esmentades matèries agrupa¬
des de la manera següent:

- Activitats relacionades amb el subministrament d'ai¬
gua de la ciutat, neteja viària, recollida, tractament i
eliminació de residus sòlids.

- Conservació i neteja de la xarxa de clavegueres i
col·lectors i desguassos al mar i d'instal·lacions ele¬
vadores i depuradores d'aigües residuals.

- Conservació i manteniment de paviments, estructu¬
res viàries, elements urbanístics i mobiliari urbà.

- Programació i integració de les obres municipals i de
les companyies de serveis que actuen a la via pú¬
blica.

- Instal·lació i conservació de l'enllumenat públic.
- Instal·lació i conservació de semàfors, senyals verti¬
cals i horitzontals i elements auxiliars de la circulació.

- Millora de la qualitat ambiental.
- Parcs i Jardins.

3. Queden integrats en aquest Àmbit els sectors i
òrgans següents de l'anterior divisió orgànica de l'Admi¬
nistració Municipal Executiva, amb tots els subòrgans
que els estan adscrits:
- Àrea Operativa de la Via Pública.
- De l'Àrea de Medi Ambient i Serveis:

- Unitat Operativa de Gestió Econòmica i Adminis¬
trativa.

- Unitat Operativa de Control d'Operacions.
- Departament de Suport i Comunicació.
- Centre Gestor de Vialitat.
- Centre Gestor de Neteja Urbana.
- Unitat Operativa d'Aigües i Sanejament.
- Unitat de Planificació i Control Ambiental.

- De la Direcció de Serveis de Transports i Circulació:
- Unitat Operativa d'Enllumenat Públic.
- Serveis de Conservació d'Instal·lacions de Trànsit.
- Oficina de Noves Instal·lacions de Circulació.
- Oficina de Conservació de Senyalització.
- Oficina d'Actuació Immediata de Circulació.
4. S'adscriu funcionalment en aquest Àmbit l'Institut

Municipal de Parcs i Jardins.
4t. S'assignen a l'Àmbit de Manteniment Urbà i Ser¬

veis, els recursos personals, materials i econòmics
expressats al Pressupost vigent, corresponents als pro¬
grames:
413.60 Millora de l'ambient urbà.
432.06 Conservació i manteniment de jardineria.
441.01 Gestió de clavegueram i aigües.
442.01 Despeses generals Medi Ambient i Serveis.
442.02 Neteja Viària.
442.03 Recollida d'escombraries.
442.04 Eliminació d'escombraries.
442.05 Centre de Manteniment i equip d'actuació.
442.06 Recollida selectiva de brossa.
511.02 Pavimentació.
511.03 Enllumenat públic.
511.04 Estalvi energètic.
519.01 Intervenció operativa via pública, més la part
corresponent a la instal·lació i conservació de semàfors,
assenyalaments verticals i horitzontals i elements auxi¬
liars de la circulació, dels programes
513.01 Seguretat vial
513.03 Control de trànsit.

A aquests efectes, es materialitzaran les transferèn¬
cies de crèdit necessàries per a la dotació d'aquest àm¬
bit.

5è. Modificar els apartats corresponents dels De¬
crets de 5 de juliol i 27 de setembre de 1991 d'estructu¬
ració de l'Organització Municipal Executiva, que fan
referència a l'estructuració dels Àmbits d'Urbanisme i
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Medi Ambient, i de la Via Pública, i de 18 de novembre
de 1991, de configuració de l'estructura directiva de
l'Àmbit de la Via Pública.
6è. Encarregar als Serveis d'Organització la pro¬

posta de les adaptacions necessàries en l'estructura
orgànica dels Àmbits d'urbanisme i Medi Ambient, i

de la Via Pública, per adequar-los en un termini
màxim de quinze dies, a les disposicions contingudes
en aquest Decret.
Barcelona, 27 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef. 6587)
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CARTIPÀS

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

Consell Municipal del Districte de l'Eixample en substitu¬
ció del Sr. Antonio Cubells i Segura, la dimissió del qual
ha estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 26 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Rei. 6607)

k k k

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

Consell Municipal del Districte de les Corts en substitu¬
ció del Sr. Enric González i Milà, la dimissió del qual ha
estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 26 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6608)

k k k

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

del Consell Municipal del Districte de Sant Martí en
substitució de la Sra. Montserrat Climent i Fabregat, la
dimissió de la qual ha estat acceptada de forma regla¬
mentària.

Barcelona, 26 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 6609)
k k k

Decret. D'acord amb el que es preveu en els arti¬
cles 10.2 a) i 11 dels Estatuts de l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins, aprovats pel Consell Plenari, de 27 de
març de 1992, i fent ús de les atribucions que em
confereixen els articles 21 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local i 7è de la Llei de Règim Especial
de Barcelona, disposo:
Designar membre i Vice-president del Consell d'Ad¬

ministració de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, el
Sr. Josep Ma Vegara i Carrió, en substitució del Sr. Lluís
Fontanals i Jaumà, rectificant el Decret d'Alcaldia de 10
d'agost de 1992, en allò que fa referència a aquest ex¬
trem.
Barcelona, 27 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6591)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, i 7è de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:
Designar l'll im. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, Regi¬

dor de Finances, Comissionat de l'Alcalde per a l'estu¬
di, anàlisi, proposta de resolució i, en el seu cas,
execució d'aquelles mesures de caràcter financer desti¬
nades al desplegament de les infrastructures culturals
de la ciutat de Barcelona.
A aquests^ efectes, a més de la utilització dels mitjans

propis de l'Àmbit d'Organització i Economia, disposarà
dels mitjans que siguin adients i necessaris de l'Àrea de
Cultura per al desenvolupament de la tasca encomanada.
Barcelona, 27 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6594)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 1. Ciutat Vella

Sessió del 8 de juliol de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de l'aprovació de les subven¬

cions següents:

Entitat Concepte Import
Associació Esportiva La Salle Activitats esportives Inic. Bàsquet 25.000

Apa Sagrada Família Gòtic Activitats esportives anyals 35.000
Associació Comerciants i Veïns carrer de la Cera
(Llar d'Avis) Manteniment local 400.000

Parròquia Mare de Déu del Carme (Esplai Carme) Activitat i tallers 60.000
Associació Veïns Raval Activitats esportives (camp bàsquet-futbol sala) 20.000
Associació Veïns Amics del Raval Activitats esportives (equip infantil futbol sala) 35.000
Associació Coral i Flumorística Lo Picarol Activitats esportives 60.000
CF. Atlanta Activitats esportives 125.000
Club Gimnàstic Barcelonès Activitats esportives 130.000
AA.CC.VV Ronda de Sant Antoni Enllumenat de reis 92.000
Germans de les Escoles Cristianes Ajuts puntuals a famílies necessitades 750.000
Escola d'Adults Francesc Layret Activitats de lleure 50.000
A. Amics de la Rambla Activitats de tardor 500.000
A. Danses a la plaça del Rei Danses plaça del Rei 400.000
A. Dones Ciutat Vella Activitats joves 150.000
AVC. carrer d'Amargós Enllumenat de reis 12.000
AV.Casc Antic Mostra cultural 80.000
Club Bàsquet Ciutat Vella Activitats esportives 162.750

Aprovar el retornament de les garanties definitives se¬
güents:

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva d'1.500.000
pessetes, a nom de Rosa M. Fontanals i Granel!, per
respondre del contracte relatiu a Llicencia d'ús comú
especial de la via pública en concepte de mobiliari
urbà.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 595.505

pessetes, a nom de l'Asamblea Suprema de la Cruz
Roja, per respondre del contracte relatiu a la gestió i
animació del Casal Obert del Raval.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 233.480
pessetes, a nom de Trànsit Projectes, SL, per respon¬
dre dei contracte relatiu a l'organització i dinamització
del Centre Cívic Drassanes.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 873.044
pessetes, a nom de Trànsit Projectes, SL, per respon¬
dre del contracte relatiu a la gestió i animació del Casal
Infantil del Raval.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 588.797
pessetes, a nom de Trànsit Projectes, SL, per respon¬

dre del contracte relatiu a la gestió i animació del Casal
de Joves del Casc Antic.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 270.924
pessetes, a nom de Trànsit Projectes, SL, per respon¬
dre del contracte relatiu a la gestió, organització i
dinamització de les activitats del Centre Cívic del Pati
Llimona. »■>

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 588.797
pessetes, a nom de Trànsit Projectes, SL, per respon¬
dre del contracte relatiu a la gestió i animació del Casal
de Joves del Gòtic.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 779.504
pessetes, a nom de l'Asamblea Suprema de la Cruz
Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió i
animació del Casal Infantil del Casc Antic.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva d'1.020.606
pessetes, a nom de l'Asamblea Suprema de la Cruz
Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió i
animació del Casal Obert del Casc Antic.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 525.712
pessetes, a nom de l'Asamblea Suprema de la Cruz



NÚM. 31 30-XI-1993 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 901

Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió i
animació del Casal Joves de la Barceloneta.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 779.504
pessetes, a nom de l'Asamblea Suprema de la Cruz
Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió i
animació del Casal Infantil del Vidre.
Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 525.712

pessetes, a nom de l'Asamblea Suprema de la Cruz
Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió i
animació del Casal de Joves del Raval.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva d' 1.153.460

pessetes, a nom de Grupo Auxiliar de Servicios y
Construcciones per respondre del contracte relatiu a la
pavimentació del carrer de Joaquín Costa, 3a fase.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 339.501

pessetes, a nom de Catalana de Poliserveis i Presta¬
cions Especials per respondre del contracte relatiu al
servei de neteja en el CP. Collaso i Gil.
Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 305.249

pessetes, a nom d'Instalaciones y Montajes Elécticos y
Saneamiento, SA, per respondre del contracte relatiu a
la instal·lació d'enllumenat al carrer d'Andrea Dòria i vol¬
tants.

Entitat
Construccions Lluís Casas

Construccions Lluís Casas
Construccions Lluís Casas
Cogemat, SA

Sece, SA
Sece, SA

Informar favorablement dels projectes d'Estudi de
detall per a la construcció d'habitatges del carrer del
Carme, cantonada carrer de Roig i de l'Hotel d'Entitats
Culturals de la Casa de Caritat, el qual ha de respectar
els usos establerts en el planejament vigent.
Aprovar la nova pauta organitzativa del Districte de

Ciutat Vella.
Dirigir una petició al Consell Escolar del Districte per

tal que busqui les fórmules adequades per millorar la
dotació de les escoles tan a nivell de recursos humans
com de recursos materials per garantir un nivell de

Sessió del 7 d'octubre de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Aprovar la devolució de les garanties definitives se¬

güents:
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 110.482

pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
d'Obres i Serveis Hispània (OSHSA), per respondre del
contracte relatiu a la renovació del clavegueram del
carrer de Sant Gil entre la ronda de Sant Antoni i el
carrer Nou de Dulce, ja acabat.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 83.819

pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
de Llejuma, per respondre del contracte relatiu a les
obres de reformes de la Seu de la Guàrdia Urbana del
Districte, ja acabat.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 139.383
pessetes, a nom de Sociedad Española de Construc¬
ciones Eléctricas per respondre del contracte relatiu a
les obres d'enllumenat públic als carrers d'Escudellers,
d'Arai, i d'Arenes.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 120.000

pessetes, a nom de Disseny Gràfic per respondre del
contracte relatiu a la realització del disseny i maquetació
d'activitats culturals del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 185.135
pessetes, a nom de Can Ensenya, SA, per respondre
del contracte relatiu a obres de tancament d'equipa¬
ments del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 700.400

pessetes, a nom d'Esport 3, per respondre del contrac¬
te relatiu al programa d'animació de la gent gran del
Districte.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 356.160

pessetes, a nom de Cooperativa Treballadors Familiars
per respondre del contracte relatiu a la prestació de
servei del Districte de Ciutat Vella.
Quedar assabentat de l'aprovació de les adjudica¬

cions al Centre Cívic Barceloneta següents:

Import

25.811.345
4.285.918
3.960.431

27.485.000
32.331.718
45.151.406

qualitat educativa que compensi les dificultats existents
que afecten a una part important dels infants i joves del
Districte.
Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social de la

Generalitat de Catalunya que dins el conveni marc
entre el Departament de Benestar Social i l'Ajunta¬
ment de Barcelona es reprengui la seva participació
en el Pla Especial de Ciutat Vella, aporti els recursos
necessaris per tal de dur a terme els programes
d'atenció a les persones que la població del Districte
necessita.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 240.000
pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
de Construcciones y Servicios Faus, per respondre del
contracte relatiu a les brigades d'actuació subsidiària
de retirada de rètols, ja acabat.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 124.897
pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
de Servicios Catalanes de Saneamiento (Sersa), per
respondre del contracte relatiu a la neteja dels casals
oberts del Districte, ja acabat.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 952.000

pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
d'Insorba, per respondre del contracte relatiu a la cons¬
trucció del centre maternal del carrer de l'Om, 1a fase,
ja acabat.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 598.000

Concepte
Ram de paleta, pavimentació, revestiments i aïlla¬
ments

Vidrieria, portes de vidre
Serralleria
Instal·lacions elèctriques, àudio-visuals, megafo-
nia, telefonia, font.
Sector 4, enllumenat públic
Sector 2, enllumenat públic
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pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
d'Insorba, per respondre del contracte relatiu a la cons¬
trucció del Centre Cívic Raval Sud, 2a fase, ja acabat.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva d'1.186.000
pessetes constituïda a la Dipositaria Municipal, a nom
de Grupo Auxiliar Servicios y Construcciones, per res¬

pondre del contracte relatiu a la pavimentació del carrer
d'Ataülf, ja acabat.
Aprovar els projectes urbanístics corresponents a la

pavimentació de l'avinguda de la Catedral davant la
Casa de l'Ardiaca amb l'ideograma «Barcino» obra de
Joan Brossa i la segona fase del parc de la Catalana.
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 4 CONCURSOS PER A LA PROVI¬
SIÓ DE 14 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 25 de

novembre de 1993)

De conformitat amb les Bases Marc, aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convoquen
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 continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

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

3. Nivell del lloc de treball actualment desenvolupat
o, en el seu cas, l'últim desenvolupat, fins a un màxim
d'1 punt, segons el barem següent:
Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell
al del lloc de treball convocat 1 punt
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
inferior en dos nivells al del lloc de treball
convocat 0,50 punts
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
de nivell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts

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

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

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

JUNTA DAVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

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

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

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

de treball objecte de la convocatòria, el Cap de la Unitat
o Dependència que per a cada concurs s'indiqui ex¬
pressament a l'annex, i un Tècnic del Centre de Selec¬
ció i Formació de Personal, qui 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.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i

la documentació separada, per la qual cosa, es podrà
utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a l'Ofici¬
na d'Informació de Personal, i a les seus dels Districtes.
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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 vltae.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar

els sistemes d'acreditació i de comprovació que consi¬
deri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, podent-se 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 cor¬
responent.

ANNEX
Concurs 519. 4 Llocs de treball de Cap del Servei de

Llicències d'Obres, Instal·lacions i Activitats (Districtes
de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc i Nou Barris)
(Nivell 22).

Concurs 520. 7 Llocs de treball de Cap de l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (Districtes de l'Eixample, Sants-
Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-
Guinardó i Nou Barris) (Niveil 20).

Concurs 521. 2 Llocs de treball de Cap de l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà del Districte de Ciutat Vella i Cap
de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i Comunicació del
Districte de Sant Andreu (Nivell 22).

Concurs 522. Tècnic de Patrimoni (Districte de Ciutat
Vella) (Nivell 20)

4 llocs de treball de Cap del Servei de Llicències
d'Obres, Instal·lacions i Activitats: Districtes de
Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc i Nou Bar¬
ris
Concurs 519

Llocs de treball adscrits a la Divisió de Serveis Tèc¬
nics dels respectius Districtes, i situats a les seus co¬
rresponents.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
43.289 pessetes.
Funcions principals
Direcció, coordinació i control del Servei i dels grups

de treball respectius.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B, que pertanyi a les catego¬

ries de Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria,
Tècnic d'Administració General, Tècnic Superior en
Dret o Tècnic Mitjà d'Arquitectura i Enginyeria.

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

barem següent:
Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria,
Tècnic d'Administració General o Tècnic
Superior en Dret 1 punt
Tècnic Mitjà d'Arquitectura i Enginyeria .... 0,50 punts

2. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions
superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria ja
valorada a l'apartat anterior, fins a 2 punts. Això no
obstant, si la titulació aportada per a ingressar a la
categoria valorada a l'apartat anterior és superior a la
mínima exigida, això constituirà un mèrit que es valorarà
dintre d'aquest apartat.

3. Experiència professional fins a 5,50 punts, segons
el barem següent:
Expedients relatius a llicències d'obres,ins¬
tal·lacions i/o activitats, fins a 2 punts
Experiència relativa a la disciplina urbanísti¬
ca, fins a 1 punt
En gestió urbanística, fins a 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt
En la realització d'Informes o Memòries de
caràcter tècnic, fins a 0,50 punts

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

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

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Ricard Huertas i de Trias, Coordinador del Distric¬

te de l'Eixample, com a titular, i Sr. Jordi Sisquella i
Cuscó, Coordinador del Districte de Sants-Montjuïc,
com a suplent.

Sr. Joan Bartra i Ripollès, Cap de la Divisió de Serveis
Tècnics del Districte de Sants-Montjuïc, o persona en
qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. José López i Colell, com a titular, i Sr. Jordi Pujol I

Chumillas, com a suplent.
(Els/les candidats/es que s'hi presentin, hauran d'es¬

pecificar a la instància l'ordre de preferència dels llocs
ofertats).

7 llocs de treball de Cap de l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà: Districtes de l'Eixample, Sants-Montjuïc,
Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-
Guinardó i Nou Barris.
Concurs 520

Llocs de treball adscrits a la Coordinació dels respec¬
tius Districtes, i situats a les corresponents.

Nivell 20 I específic de responsabilitat mensual de
40.282 pessetes.
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Funcions principals
- Servei general d'informació al públic.
- Registre d'entrada i sortida de documents.
- Tramitació i expedició de la targeta rosa.
- Gestió del padró municipal.
- Certificats i duplicats de pagament d'impostos.
- Expedició de «assabentats» d'obres menors.
- Informació sobre renovació de llicències de guals i
sobre tramitació de llicències d'ocupació de la via pú¬
blica.

- Campanyes puntuals (matriculacions, colònies, etc.).
- Elaboració d'informes i resums destinats a reflectir

les demandes del Districte, individualitzant els seus
sectors més rellevants, i aportació d'estadístiques
mensuals a la Coordinació de Serveis.

- Altres que es puguin incloure en el futur.

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

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

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria,
fins a 2 punts. Això no obstant, si la titulació aportada
per ingressar a la categoria és superior a la mínima
exigida, això constituirà un mèrit que es valorarà dintre
d'aquest apartat.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Direcció i coordinació d'equips de treball
dedicats a l'atenció al públic, fins a 3 punts
Preparació i tramitació de documentació en
matèries administratives o expedients deri¬
vats de relacions directes amb el públic,
mitjançant la utilització del suport informà¬
tic, fins a 2 punts
En atenció i relació amb el públic, fins a .. 1 punt
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: La Junta podrà convo¬
car els/les candidats/es per a l'avaluació d'aquest apar¬
tat mitjançant els sistemes d'acreditació que consideri
més adequats, els quals donaran un màxim de 3
punts.

Puntuació mínima-, 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sra. Tina Sánchez i Risech, Coordinadora de Serveis

del Districte d'Horta-Guinardó, com a titular, i Sr. Manel
Vila i Motiló, Coordinador de Serveis del Districte de
Nou Barris, com a suplent.

Sr. Josep Lluís Rosés i Ferrer, Cap del Departament
d'Administració del Districte de l'Eixample, o persona
en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sra. Lídia Sandalinas i Fêlez, com a titular, i Sra.

Elisenda Ortega i Robert, com a suplent.
(Els/les candidats/es que s'hi presentin, hauran d'es¬

pecificar a la instància l'ordre de preferència dels llocs
ofertats).

2 llocs de treball de Cap de l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà del Districte de Ciutat Vella i Cap de
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i Comunicació del
Districte de Sant Andreu.
Concurs 521

Llocs de treball adscrits a la Coordinació dels respec¬
tius Districtes, i situats a les corresponents.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
30.117 pessetes.

Funcions principals
- Servei general d'informació al públic.
- Registre d'entrada i sortida de documents.
- Tramitació i expedició de la targeta rosa.
- Gestió del padró municipal.
- Certificats i duplicats de pagament d'impostos.
- Expedició de «assabentats» d'obres menors.
- Renovació de llicències de guals.
- Tramitació de llicències d'ocupació de la via pública.
- Campanyes puntuals (matriculacions, colònies, etc.).
- Elaboració d'informes i resums destinats a reflectir

les demandes del Districte, individualitzant els seus
sectors més rellevants, i aportació d'estadístiques
mensuals a la Coordinació de Serveis.

- Altres que es puguin incloure en el futur.
En el cas del Cap d'Atenció al Ciutadà i Comunica¬

ció, s'hi afegiran les funcions assenyalades a la nova
pauta per als Districtes.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superior o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria,
fins a 2 punts. Això no obstant, si la titulació aportada
per ingressar a la categoria és superior a la mínima
exigida, això constituirà un mèrit que és valorarà dintre
d'aquest apartat.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Direcció i coordinació d'equips de treball
dedicats a l'atenció al públic i/o en temes
de comunicació, fins a 3 punts
Preparació i tramitació de documentació en
matèries administratives o expedients deri¬
vats de relacions directes amb el públic,
mitjançant la utilització del suport informà¬
tic, fins a 2 punts
En atenció i relació amb el públic, fins a .. 1 punt
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: La Junta podrà convo¬
car els/les candidats/es per a l'avaluació d'aquest apartat
mitjançant els sistemes d'acreditació que consideri més
adequats, els quals donaran un màxim de 3 punts.

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Joan Albert Dalmau i Balaguer, Coordinador de

Serveis del Districte de Ciutat Vella, o persona en qui
delegui.
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Sr. Laureà Mur i Andreu, Cap del Departament d'Ad¬
ministració del Districte de Sant Andreu, o persona en
qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. Pere Meroño i Cadena, com a titular, i Sr. Antonio

Morales i Del Campo, com a suplent.
(Els/les candidats/es que es presentin, hauran d'es¬

pecificar a la instància l'ordre de preferència dels llocs
ofertáis).

Tècnic de Patrimoni (Districte de Ciutat Vella)
Concurs 522

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Tècnics
del Districte de Ciutat Vella, i situat a la plaça del
Bonsuccés, núm. 3.

Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de
23.918 pessetes.

Funcions principals
- Assessorament al Cap de la Divisió.
- Instrucció i tramitació dels expedients d'obres i activi¬
tats que afectin al Patrimoni Monumental i els sectors
catalogats del Districte.

- Instrucció i tramitació d'expedients d'Inspecció urba¬
nística en els aspectes incidents en el Patrimoni
Monumental, el paisatge urbà i la publicitat.

- Informar tècnicament sobre els expedients de llicèn¬
cia d'obra i activitats en el Districte en els aspectes
incidents en el Patrimoni Monumental, el paisatge
urbà i la publicitat.

- Elaboració d'informes per a la revisió del catàleg de
patrimoni arquitectònic, històric i artístic de Barcelona.

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

Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria (branca
d'Arquitectura).

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc de
treball, exceptuant la titulació exigida per participar en el
concurs, fins a 2 punts.

2. Experiència professional fins a 5 punts, segons el
barem següent:
Elaboració d'informes tècnics sobre edifi¬
cació i/o conjunts catalogats, fins a 3 punts
Direcció tècnica en la redacció de projec¬
tes i seguiment d'obres en edificis catalo¬
gats individualment, fins a 2 punts

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

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

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Albert Dalmau i Balaguer, Coordinador de Ser¬

veis del Districte de Ciutat Vella, o persona en qui de¬
legui.

Sr. Fèlix Arnal i Bigas, Cap de la Divisió de Serveis
Tècnics del Districte de Ciutat Vella, o persona en qui
delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. José Tapia i Tebar, com a titular, i Sr. Tomàs

Tomsem i Mínguez, com a suplent.
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ANUNCIS

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu i en relació amb l'expe¬
dient tramitat pel Departament Jurídico-administratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona amb el
núm. 12188/93 sobre la proposta de caducitat de la
parada núm. 100 del mercat del Vall d'Hebron, es
notifica al seu titular, el senyor Juan Plasència i Hidalgo,
a l'últim domicili conegut del qual han estat refusades
les notificacions que li han estat adreçades, la proposta
de resolució que es transcriu tot seguit.
D'acord amb el que estableix l'article 137.1 de la Llei

de Procediment Administratiu, li notifico que en l'expe¬
dient sancionador instruït amb el número de referència,
s'ha formulat la proposta de resolució següent.
Imposar al senyor Juan Plasència i Hidalgo, titular de

l'autorització d'ús de la parada núm. 100 del mercat del
Vall d'Hebron, la sanció de pèrdua d'aquesta autorització
conforme al que disposa l'article 92.B.C) de l'Ordenança
de Mercats, per tancament no autoritzat de la parada
des del mes de setembre de 1991, fet que constitueix
falta greu segons l'article 90.K) de l'Ordenança que
s'aplica, declarar caducada l'esmentada autorització, va¬
cant l'esmentada parada i requerir al titular perquè en el
termini de deu dies deixi el lloc de venda, lliure, vacu,
expedit i a disposició de l'Ajuntament.

En el termini de vuit dies comptats a partir de l'ende¬
mà de la publicació d'aquest anunci podrà al·legar tot el
que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita proposta

de resolució, juntament amb allò actuat, serà elevada a
l'òrgan al qual correspongui dictar la resolució del
present expedient.
Barcelona, 6 d'octubre de 1993. El Secretari General,

Jordi Baulies i Cortal.

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, en relació amb l'expe¬
dient seguit sota el número 10602-10603/92 pel Depar¬
tament Jurídico-administratiu de l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, sobre proposta de caducitat de
les parades núms. 76 i 77 del mercat del Guinardó, es
notifica al titular de la parada, el senyor Antonio Castille¬
jos i Navarro, a l'últim domicili conegut del qual han
estat rebutjades les notificacions que li han estat dirigi¬
des, que l'Alcaldia en data 8 de juliol de 1993 ha dis¬
posat:

Imposar al senyor Antonio Castillejos i Navarro, la
sanció de pèrdua de l'autorització que empara l'ús de
les parades núms. 76 i 77 del mercat del Guinardó,
d'acord amb allò que estableix l'article 92.B.C) de
l'Ordenança de Mercats, per comissió de la falta greu
assenyalada en l'article 90.K de la mateixa Ordenança
(el tancament no autoritzat de les parades per més
d'un any); declarar caducada l'esmentada autoritza¬
ció; vacants les parades esmentades i requerir el
senyor Antonio Castillejos i Navarro perquè, de confor¬
mitat amb el que disposen els articles 129 i 130 del
Reglament de Béns de les Entitats Locals, deixi les
parades lliures, vàcues i expedites, i si transcorregut el
termini de deu dies no s'hagués efectuat el desallotja¬
ment, requerir-lo perquè en el termini dels cinc dies
següents procedeixi al desocupament i posi les para¬
des a disposició de l'Administració; assenyalar e\ vuitè
dia hàbil a comptar des que finalitzin els cinc dies
anteriors, a les vuit hores del matí, per a la pràctica de
la diligència de llançament; designar el Director del
mercat del Guinardó i l'auxiliar de l'esmentat mercat,
perquè junts o separats efectuïn l'expressada diligèn¬
cia, amb absoluta indemnitat per a l'erari municipal,
assistits del personal auxiliar de la Policia Municipal
que estimin necessari i amb la facultat de reclamar
directament l'auxili de la força pública si així calgués
per a l'exacte acompliment de la comesa que els ha
estat assignada.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs

previ de reposició que determinen l'article 52.1 de la Llei
Reguladora de Règim Local de 2 d'abril de 1985, i
l'apartat 1 de l'article 52 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa-administrativa, davant l'òrgan que l'ha
adoptada, en el termini d'un mes comptat des de
l'endemà de la notificació. L'esmentat recurs s'entendrà
desestimat si transcorre un mes des de la seva interpo¬
sició sense que se'n notifiqui la resolució. Contra la
desestimació del recurs de reposició es podrà interpo¬
sar recurs contenciós administratiu davant la Sala cor¬

responent del Tribunal Superior de Justícia de Catalu¬
nya, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la notificació de la desestimació quan hagi
estat expressa, en el termini d'un any comptat des de la
data de presentació del recurs de reposició si aquest
fos tàcitament denegat.

Es pot utilitzar, això no obstant, qualsevol altre recurs

que es cregui convenient.
Barcelona, 6 d'octubre de 1993. El Secretari General,

Jordi Baulies i Cortal.
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Altres anuncis

A les vuit hores i trenta minuts del dia 15 de desem¬
bre de 1993, s'efectuaran els sorteigs públics de títols
del Deute Municipal, d'acord amb els quadres d'amor¬
tització corresponents:

Nombre de títols a

Emissió
31-03-41 A
31-03-41 B

amortitzar el 1993
7545
2836

17-02-48 8503
14-03-50 9775
09-04-54 8715
11-09-58 8258
31-01-85 5799

Les normes aplicables seran les mateixes que varen
regir els anteriors sorteigs.
Barcelona, 11 de novembre de 1993. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.
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