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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 5 de novembre
de 1993 i aprovada el dia 19 de novembre de
1993.

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia cinc de
novembre de mil nou-cents noranta-tres, es reuneix la
Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presi¬
dència de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i Mira.
Hi concorren els ll·lms. Srs. Tinents d'Alcalde, Lluís
Armet í Coma, i Eulàlia Vintró i Castells, i els ll·lms. Srs.
Regidors, Marta Mata i Garriga, Juan José Ferreiro i
Suàrez, Joan Torres i Carol, Antoni Santiburcio i More¬
no, Enric Truñó i Lagares, Albert Batlle i Bastardas,
Xavier Valls i Serra, Oriol Bohigas i Guardiola, i Antoni
Lucchetti i Farré, assistits per l'll im. Sr. Secretari Gene¬
ral Jordi Baulies i Cortal, que certifica.

Hi són presents en qualitat d'observadors les ll imes.
Sres. Carolina Homar i Cruz, i Núria Gispert i Feliu, i els
ll·lms. Srs. Francesc Narváez i Pazos, Joan Fuster i
Sobrepere, Xavier Casas i Masjoan, Francesc Trillas i
Jané, Josep M. Vegara i Carrió, i Francesc Vicens i Gi¬
ralt.
Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Joan Clos

i Matheu, Joaquim de Nadal i Caparà, i Guerau Ruiz i
Pena.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

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

celebrada el 8 d'octubre de 1993, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.

En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern acorda:
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'll im 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 l'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.

S'inicia tot seguit, l'exposició dels informes inclosos a
l ordre del dia:

Del Segon Tinent d'Alcalde, sobre:
El nou model d'Assegurances de l'Ajuntament de

Barcelona.
La presentació d'aquest informe resta damunt la

taula per absència del Segon Tinent d'Alcalde.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda:

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Gerència de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient

Districte 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
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d'alineacions i rasants entre els carrers de Felip II, de
Concepció Arenal i de la 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 de
Palomar, carrer d'Alexandre Galí, 33C, que confronta,
pel front nord i 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, pel preu de 5.402.400 pessetes, completa¬
ment 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'Ingressos 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
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, essent el sistema d'actua¬
ció 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'execució 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 de Rodrigo Caro pel Pla especial de reforma
interior de Roquetes, aprovat definitivament el 14 de
desembre de 1989; formular la relació de propietaris
amb descripció 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 aprova¬
da definitivament; 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; requeriréis 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

AprovaréI canvi d'adscripció del Servei de Transports
i Aparcaments, que passarà a dependre de la Unitat
Operativa Tècnica de Circulació amb les mateixes fun¬
cions 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
Organizativa 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:
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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 i 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
I' 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.

En el capítol de Precs i Preguntes, el Sr. Lucchetti
recorda que hí ha pendent una moció del seu Grup
sobre la Casa Golferichs. El Sr. Alcalde fa un resum de
la situació de l'esmentada Casa des de la seva incorpo¬
ració al patrimoni municipal i a l'ús compartit entre el
Districte i la Fundació Carles Pi i Sunyer que compatibi-
litza les activitats d'àmbit ciutadà i del Districte, per la
qual cosa els problemes que s'hagin plantejat, cal
resoldre'ls bilateralment en benefici de la millor utilitza¬
ció de l'edifici per part dels ens que s'hi hostatgen, tot
esperant que un proper i útil torn de converses elimini
aquesta qüestió.
Finalment el Sr. Alcalde dóna compte als reunits de

diverses qüestions d'actualitat municipal i ciutadana i
informa, també, del contingut i resolucions de les reu¬
nions en què ha participat a Estrasburg, Lisboa i Ma¬
drid.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

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

Acords

Acords de las sessió celebrada el dia 19 de
novembre de 1993

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores (apro¬
vada per ordre del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de 6 d'agost de 1982), i amb l'article 4.2
b) dels seus Estatuts; contracte que serà finançat per
l'esmentada Associació.

Ordre del dia

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Negociat de Projectes i Obres

Districte de Sant Martí

Declarar, de conformitat amb l'article 275-1 a) de la Llei
8/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, l'excep¬
ció licitatòria del Projecte d'urbanització de la 1a. fase del
Pla especial de la Paperera del Poblenou (entre els carrers
de Bilbao, del Taulat, de Lope de Vega i del Joncar) per
import de 253.891.929 pessetes, aprovat definitivament
segons certificat del Secretari el 14 de desembre de 1992,
de conformitat amb l'acord de la Comissió de Govern del
dia 9 d'octubre de 1992; i adjudicar el contracte a
l'«Asociación administrativa de cooperación de la Unidad
de actuación núm. 1 del Plan especial de ordenación del
sector de la Paperera del Poblenou», d'acord amb el
Reglament de Gestió urbanística, amb la Instrucció sobre

Unitat Operativa de Tramitació i
Documentació Urbanística

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment la modificació del Pla especial de
reforma interior del Raval reordenació del pla central,
d'iniciativa municipal; acordar, de conformitat amb els
articles 41 i 42 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, la suspensió, pel termini de dos anys, de l'atorga¬
ment de llicències de parcel·lació, d'edificació i d'ender¬
rocament en les finques delimitades en el plànol annex,
amb la precisió que els terminis de suspensió seran
d'un any per determinades finques que varen ser objec¬
te de la suspensió acordada el 27 de març de 1992, i
de dos anys per a la resta de finques conforme s'espe¬
cifica en l'esmentat plànol annex; sotmetre l'esmentat
Pla a informació pública pel termini d'un mes, i per al
cas que no s'hi formulin al·legacions o informes desfa¬
vorables que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
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acord d'aprovació inicial a aprovació provisional i trame¬
tre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per al tràmit de la seva aprovació definitiva.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de l'illa com¬

presa entre els carrers de Robador, de Sant Josep
Oriol, de la Cadena, i de Sant Rafael, del barri del Raval,
promogut per Procivesa; desestimar les al·legacions
presentades per la Sra. Rosa Serramia i Batet, pels Srs.
Antidio Raiva i Juan Romero, pel Grup Municipal de
Convergència i Unió i l'entitat La Taula del Raval, en el
sentit expressat a l'informe de la Unitat de Planejament
de 4 de setembre de 1993 que s'annexa a aquest
acord; 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 l'Eixample

Aprovar definitivament l'Estudi de detall del conjunt
d'equipaments de l'Estació del Nord, promogut per
Impusa; desestimar les al·legacions presentades pel
Grup Municipal Popular, per l'Associació de Veïns de
Fort Pius i pel Sr. Jordi Bonet i Agustí, per les raons
expressades a l'informe de l'Institut Municipal de Pro¬
moció Urbanística, SA, de 9 de novembre de 1992, i de
la Direcció del Gabinet Jurídic Central de 18 de març de
1993; 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 Sants-Montjuïc

AprovaréI Text refós de la Modificació del Pla Gene¬
ral Metropolità per a la reordenació de les afectacions
viàries al barri d'Hostafrancs de Barcelona, en el qual es
dóna compliment als apartats 3 i 4 de la Resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 3
de setembre de 1993; ratificar la voluntat municipal
expressada en els acords d'aprovació inicial i provisio¬
nal i en el Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 14
d'octubre de 1993, en coincidència amb les manifesta¬
cions de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs; manifes¬
tar expressament que en l'esmentat Text refós es
mantenen les propostes municipals sobre amplades
dels carrers d'Ermengarda i del Moianès; i trametre
aquest Text refós al Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques.

Districte de les Corts

Aprovar provisionalment el Pla especial per a la
concreció del vial d'accés a la finca situada en el carrer
del Torrent de les Roses, núm. 41-b, promogut pel Sr.
Claudio Biern i Boyd, amb les modificacions no subs¬
tancials que es relacionen a l'informe de 18 d'octubre
de 1993, de la Unitat de Planejament, com a resultat de
les al·legacions presentades durant el termini d'informa¬
ció al públic, amb la precisió que aquestes modifica¬
cions han estat incorporades al document que es
presenta en forma de text refós a l'aprovació provisio¬
nal; i trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordenació
del conjunt d'equipaments situats entre el Parc de
l'Oreneta i el carrer Major de Can Caralleu, d'iniciativa
municipal; desestimar les al·legacions presentades pel
Sr. Josep Maria Macià i Rodríguez i la Sra. Milagrosa
Bazán i Ocón, en representació de la Congregació de
Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Pa¬
dre Alegre, en el sentit expressat a l'informe de la Unitat
de Planejament que s'annexa a aquest acord; i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per
al tràmit de la seva aprovació definitiva.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a la modifi¬

cació de les alineacions del carrer del Comandant
Llançà en el seu enllaç amb el carrer de Carroç,
d'iniciativa municipal; exposar-lo al públic per un termini
de quinze dies, amb citació personal dels propietaris
inclosos dins el seu àmbit; i per al cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial, a 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.

Districte de Gràcia

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'emplaça¬
ment d'una benzinera al Nus de Collserola, d'iniciativa
municipal; exposar-lo al públic per un termini de quinze
dies; i, per al cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat auto¬
màticament 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.
Aprovar provisionalment el Pla especial per a la

determinació del tipus d'equipament i condicions d'or¬
denació en la finca del passeig de la Vall d'Hebron,
núms. 72-74 i de l'Hospital Militar, núms. 231-237,
promogut per Estación Mitre, SA, amb la modificació no
substancial que es recull en el document annex que es
presenta a l'aprovació provisional; i trametre l'expedient
a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.
Aprovar provisionalment, per segona vegada, el Pla

especial de regulació dels establiments de concurrència
pública del Districte de Gràcia amb les modificacions no
substancials que figuren relacionades a l'informe de la
Unitat de Planejament i que han estat incorporades en
el document que s'annexa; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la
seva aprovació definitiva.

Districte d'Horta-Guinardó

Exposar al públic pel termini de trenta dies, de confor¬
mitat amb els articles 147 i 125 del Reglament de Planeja-
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ment, el document «Pla especial de reforma interior i
millora urbana de la Clota», d'iniciativa municipal, amb el
caràcter de criteris, objectius i solucions generals de
planejament, a fi i efecte que, dins el termini esmentat, els
interessats hi formulin els suggeriments i, si és el cas, les
alternatives que considerin pertinents; acordar, a l'empara
de l'article 40 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de
llicències d'edificació, parcel-lacio i d'enderrocament en
l'àmbit definit al plànol annex, elaborat segons allò que es
disposa a l'article 42 de l'esmentat Decret Legislatiu.

Districte de Sant Martí

Exposar al públic pel termini de trenta dies, de
conformitat amb l'article 125 del Reglament de Planeja¬
ment, el document «Criteris, objectius i solucions gene¬
rals per a la reordenació urbanística de l'eix del carrer
dels Escultors Claperós (entre la Gran Via i el carrer
d'Espronceda) i la plaça dels Porxos», amb el caràcter,
criteris, objectius i solucions generals de planejament a
fi i efecte que dins el termini esmentat els interessats hi
formulin els suggeriments i, si és el cas, les alternatives
que considerin pertinents.

Unitat Operativa de Gestió del Sòl

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 169 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, la determinació
del sistema d'actuació per executar la unitat d'actuació
núm. 4 de la Modificació del Pla General Metropolità per
millores dotacionals al conjunt històric de l'Eixample,
situada a l'illa limitada pels carrers del Comte Borrell, de
Mallorca, de Comte d'Urgell i de València, fixant com a
sistema d'actuació el de compensació, segons el pro¬
jecte adjunt; 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 a
tots els propietaris dels terrenys afectats.

Districte de Gràcia

Declarar la inadmissibilitat, per extemporaneïtat, de la
sol·licitud de revisió, formulada per Foment Immobiliari
de Pàrkings, SA, a l'empara de l'article 102 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Adminis¬
tratiu Comú, de l'acord del Consell Plenari de 26 de
març de 1993, per haver-se presentat l'escrit impugna-
tori fora del termini d'informació pública, i d'acord amb
els motius que consten en l'informe de la Unitat Operati¬
va de Gestió del Sòl de 9 de setembre de 1993 i que es
tenen per reproduïts.

Departament d'Expropiacions

Districte d'Horta-Guinardó

Iniciar expedient d'expropiació de la finca núms.
141-143 del carrer de la Murtra, de 610 m2 de superfí¬

cie, afectada d'equipaments comunitaris i dotacions de
nova creació de caràcter local (7-b) pel Pla especial de
reforma interior del Carmel, aprovat definitivament el 23
de gener de 1986; formalitzar la relació de propietaris
amb descripció de béns i drets afectats; sotmetre-la a
informació pública pel termini de quinze dies; i transcor¬
regut aquest termini sense que s'hagin presentat al·le¬
gacions, sol·licitar al Sr. Joan Carles Roca i Sans,
propietari de la finca, que en formuli valoració i, com¬
plert el termini de quinze dies a què fa esment l'article
24 de la Llei d'Expropiació forçosa sense haver arribat a
un acord sobre l'adquisició de l'immoble, iniciar expe¬
dient d'apreuament i requerir la propietat perquè, en el
termini de vint dies, presenti full d'apreuament.

Iniciar expedient d'expropiació de la finca núms.
99-109 de la ronda del Guinardó, de 12.470 m2 de
superfície total, afectada, pel que fa a 5.340 m2, d'equi¬
paments i dotacions de nova creació de caràcter local
(7-b) i pel que fa als 7.130 m2 restants, de vial (5) pel Pla
General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol
de 1976; Aprovar inicialment la relació de béns i drets
que s'adjunta; sotmetre-la a informació pública per 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'esmenar possibles errors en la relació aprova¬
da; tenir per aprovada definitivament la relació de béns i
drets afectats en el cas que no es presentin al·lega¬
cions durant la informació pública; notificar als interes¬
sats l'inici de l'expropiació perquè en el termini de
quinze dies proposin el preu en què estimin 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 l'esmentat
text legal.

Districte de Nou Barris

Iniciar expedient d'expropiació de la finca núms.
63-65 del carrer de Martorelles, de 488,28 m2 de super¬
fície, afectada de 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; 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, transcorregut
aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions
en contra, fixar en tràmit d'avinença el preu just per a
l'expropiació de la finca de referència en la quantitat de
500.000 pessetes; aplicar la despesa amb càrrec a la
partida 600.432 per a l'any 1993 de l'Institut Municipal
d'Urbanisme; pagar l'esmentada quantitat als Srs. Fer¬
nando Badimon i Polo i Montserrat Giralt i Caminal un
cop justificat el domini i llibertat de càrregues de la finca
0, altrament, dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits
1, fet això, ocupar l'immoble.
Iniciare Is tràmits per a l'adquisició, pel sistema d'ex¬

propiació, de la finca 298 del passeig de Fabra i Puig,
afectada de zona 18.HS. (habitatge social) pel Pla
especial aprovat definitivament el 23 d'abril de 1992;
notificar a Total España, SA, l'inici de l'expropiació
perquè en el termini de quinze dies aporti els títols de
propietat i proposi el preu en què estimi o valori 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
hagués mutu acord sobre el preu just, iniciar la peça
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separada per la determinació del preu just d'acord amb
l'article 29 de l'esmentada Llei i concordants del seu

Reglament, requerir la propietat, amb lliurament d'una
còpia de la diligència d'obertura de la indicada peça
separada, perquè en el termini de vint dies presenti el full
d'apreuament en què concreti el valor en què estima la
finca objecte de l'expropiació i addueixi les al·legacions
que consideri pertinents; i sol·licitar de la Generalitat de
Catalunya la declaració de la urgent ocupació de la finca
afectada d'acord amb els articles 52 de la citada Llei
d'Expropiació forçosa i 56 del seu Reglament.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

p Negociat Administratiu d'Afers Socials i Joventut

Ampliar la quantitat econòmica per a l'any 1993,
fixada a la clàusula cinquena del Conveni per a l'ajut a
les persones de la tercera edat acollides al Fons d'As¬

sistència Social (establert amb Caritas Diocesana de
Barcelona per acord de la Comissió de Govern, de 20
de juliol de 1988 i prorrogat per acord d'11 de desem¬
bre de 1992), en 27.146.667 pessetes pel que fa a l'any
1993, de conformitat amb les previsions dels articles 54
del Reglament de Contractació de les Corporacions
locals i 265 de la Llei 8 /1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim local de Catalunya; autoritzar la despesa de
27.146.667 pessetes contra la partida 489 311.30 0502
00 del Pressupost de 1993; i lliurar l'esmentada quanti¬
tat a Caritas Diocesana de Barcelona (CIF núm.
Q-00800314-G).

Moció

Del Sr. Bohigas:
Establir les aportacions de la Diputació de Barcelona i

de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona per als anys 1993
al 1998 de la manera següent:

1993 Diputació 150 milions Ajuntament 50 milions
1994 Diputació 200 milions Ajuntament 100 milions
1995 Diputació 150 milions Ajuntament 150 milions
1996 Diputació 100 milions Ajuntament 200 milions
1997 Diputació 100 milions Ajuntament 200 milions
1998 Diputació 150 milions Ajuntament 150 milions

sense perjudici de les aportacions del Ministeri de Cultura.

r
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

ESTRUCTURA ORGÀNICA DE L'ADMINISTRACIÓ
EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT
GERVASI
(Aprovada per acord de la Comissió de Govern de
5 de novembre de 1993)

I. ESTRUCTURA DEL DISTRICTE

1. COORDINACIÓ DE SERVEIS
- Intendent Cap del Districte
- Secretari de Prevenció
- Staff d'Imatge i Comunicació
- Oficina d'Atenció al Ciutadà

2. SECRETARIA TÈCNICA ADMINISTRATIVA
- Arxiver
- Assessors Jurídics
- Oficina Administrativa

3. DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
- Gestió Econòmica
- Administració de Personal

- Gestió dels Sistemes d'Informació
- Gestió d'Infrastructura

4. DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
4.1. Servei de Llicències d'Obres, Instal·lacions i Ac¬

tivitats
4.1.1. Oficina de Llicències d'Edificació, Obres

Menors i Guals
4.1.2. Oficina de Llicències d'Instal·lacions i Ac¬

tivitats Industrials, Comercials, Recreati¬
ves i de Serveis

4.2. Servei de Projectes, Obres i Manteniment
4.2.1. Oficina Tècnica de Manteniment i Con¬

servació d'Edificis i Instal·lacions
4.3. Servei d'Actuació a la Via Pública

4.3.1. Oficina Tècnica de Manteniment, Con¬
servació i Neteja de la Via Pública

5. DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
- Staff Tècnic de Serveis Personals
- Tècnic d'Educació
- Tècnic d'Esports
- Nuclis Orgànics Intersectorials de Zona

I. ORGANIGRAMA

COORDINACIÓ DE SERVEIS

SECRETARIA TECNICA
ADMINISTRATIVA

OFICINA
D'ATENCIÓ AL

CIUTADÀ

DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ

SERVEI DE
LLICÈNCIES D'OBRES,
INSTAL·LACIONS I

ACTIVITATS

OFICINA
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE
LLICÈNCIES

D'EDIFICACIÓ,
OBRES MENORS

I GUALS

OFICINA DE LLICÈNCIES
D'INSTAL.LACIONS I

ACTIVITATS INDUSTRIALS,
COMERCIALS,

RECREATIVES I DE
SERVEIS

OFICINA TECNICA DE
MANTENIMENT I

CONSERV. D'EDIFICIS
I INSTAL·LACIONS

OFICINA TÈCNICA DE

MANTENIMENT,
CONSERVACIÓ I NETEJA

DE LA VIA PÚBLICA
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. COORDINACIÓ DE SERVEIS

El nivell de direcció gerencial del Districte correspon
al Coordinador de Serveis, sota la direcció política del
seu Regidor-president.

En dependència directa del Coordinador de Serveis
se situen:

L'Intendent Cap del Districte.
Per a la direcció de les tasques de policia adminis¬

trativa de la Guàrdia Urbana, l'Intendent, sense perju¬
dici de la seva dependència jeràrquica natural en el
Cos, dependrà funcionalment del President del Con¬
sell Municipal pel que fa a les matèries pròpies de la
competència del Districte o al seu càrrec, en la
realització de las quals hagi de col·laborar la Guàrdia
Urbana. El President podrà exercir aquesta supervisió
funcional a través del Coordinador de Serveis del
Districte, i en tot cas, directament i exclusivament
sobre l'Intendent.

El Secretari de Prevenció.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Assegurar el funcionament i l'execució de les resolu¬
cions dels Consells de Seguretat i Prevenció, com
instàncies participatives i consultives en les quals
estan representats els veïns, la policia, institucions,
comerciants, etc.

- La convocatòria i execució d'acords de les Taules de
Coordinació Policial.

- L'assessorament a la Direcció del Districte en matèria
de seguretat ciutadana.

- L'aplicació i seguiment de les actuacions previstes
en el Pla Municipal sobre Drogodependències en els
Districtes, particularment en els seus aspectes pre¬
ventius i dissuasius.

- Col·laboració en plans preventius: educació per a la
salut (drogues) en les escoles, pla contra l'absentis¬
me escolar, seguretat per a la tercera edat, etc.

- Coordinar actuacions en locals de pública concurrèn¬
cia que tenen problemes d'ordre públic (horaris, tràfic
de drogues, sorolls, etc.).

- Coordinació dels serveis del Districte per a la resolu¬
ció dels conflictes en la via pública derivats de la
delinqüència, prostitució al carrer, vandalisme, etc.

El Director de Prevenció, adscrit a l'Àmbit de la Via
Pública (D.A. de 18 de novembre de 1991) exercirà una
funció de coordinació dels Secretaris de Prevenció dels
Districtes a efectes d'unificació dels criteris i homoge-
néítzació d'actuacions.

Staff d'Imatge i Comunicació.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Relació amb els mitjans de comunicació referent a
temes d'interès del Districte, preparació de dos¬
siers, supervisió i convocatòries de conferències de
premsa.

- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions
als veïns i entitats del Districte sobre temes d'interès
municipal.

- Manteniment i actualització del fitxer d'entitats del
Districte.

- Atenció a col·lectius, associacions i grups escolars
que sol·licitin informació relativa a aspectes singulars
o que afectin la projecció del Districte.

- Manteniment actualitzat de la informació al carrer,

mitjançant plafons en la via pública i supervisió de
qualsevol element extern de difusió i imatge del
Consell de Districte.

- Altres tasques de relació cívica, equivalents o com¬
plementàries de les anteriors.

Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Direcció: nivell 20.
Funcions:

- 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 d'«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.

2. SECRETARIA TÈCNICA ADMINISTRATIVA

La Direcció d'aquesta Secretaria correspon a un lloc
de treball de nivell 26.
Funcions:

- Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa,
d'aprovació de projectes, d'atorgament de llicències i
subvencions, de sancions i recursos, de contractació
de serveis, obres, subministraments i adquisicions de
qualsevol classe i corresponents a tots els òrgans del
Districte, d'acord amb criteris administratius homogenis.

- Documentació general: preparació dels informes,
memòries, estadístiques i publicacions de caràcter
general no encomanades a altres òrgans del Districte.

- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte
d'acord amb les «Normes Reguladores de l'Orga¬
nització i Funcionament del Sistema Municipal d'Ar-
xius» aprovats pel Decret d'Alcaldia de 10 de desem¬
bre de 1990 i la «Instrucció relativa als Arxius

Municipals del Districte» aprovada por Decret de
l'Alcaldia de 2 de juliol de 1991.
La gestió de l'Arxiu i Biblioteca és realitzarà a través d'un

lloc de treball d'Arxiver del Districte, amb nivell 20, Tècnic
Superior en Art i Història, especialitzat en Arxivística.
- Assessoria Jurídica i suport tècnico-administratiu als
òrgans de govern, consultius, directius i operatius del
Districte.
Aquest òrgan integrarà a tots els lletrats del Distric¬

te, dels quals dos tindran el nivell 22. També hi estarà
adscrit l'assessor jurídic desconcentrat, el qual de¬
pendrà, a la vegada, funcionalment, dels Serveis
Jurídics Centrals.

Oficina Administrativa.
Direcció: nivell 18
Funcions:

- Suport administratiu a la Secretaria Tècnica Adminis¬
trativa.

- Preparació material d'expedients.
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3. DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ

La Direcció d'aquest Departament correspon a un
lloc de treball de nivell 26.
Funcions:

- Control
- Control i avaluació permanent de la gestió dels
Serveis del Districte que garanteixin al Coordinador
un puntual seguiment del seu funcionament.

- Preparació d'indicadors de gestió.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de
costos i resultats dels serveis del Districte.

- Planificació
- Preparació de plans i programes generals d'actua¬
ció del Districte, sobre la base d'estudis de la seva
realitat sòcio-econòmica.

- Preparació de la part del Pressupost corresponent
al Districte i del Pressupost de les quantitats assig¬
nades globalment al Districte.

- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificació de la despesa i de la
previsió de les inversions.

- Propostes sobre els sistemes de compres i d'in¬
tendència, gestió d'estocs i punts de reposició.

- Formació i gestió de l'inventari del Districte; pro¬
postes sobre distribució de locals i sobre l'ús dels
edificis i, en general, dels béns de tota espècie
assignats al Districte.

- Propostes sobre l'organització del Districte i sobre
la configuració del seus òrgans i llocs de treball.

- Estudis i propostes sobre les necessitats quantita¬
tives i qualitatives en matèria dels recursos hu¬
mans del Districte.

- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte
en l'elaboració de la Memòria anual sobre el des¬

envolupament, cost i rendiment dels serveis.
- Gestió Econòmica.

- Desenvolupament de la gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària: ingressos i despeses
generats i gestionats pel Districte, analítica i de
costos.

- Gestió del sistema de compres de nova implanta¬
ció en els Districtes i que es formalitzarà via
mecanització informàtica.

- Relació i assistència a la Intervenció de Fonds,
Administració Econòmica i amb els Serveis de
Tresoreria i de Recaptació municipals.

- Servei de Caixa del Districte.
La realització d'aquestes funcions exigeix l'existència

d'un lloc de treball de nivell 20.
- Administració del personal del Districte: Gestió de la
documentació relativa a altes, baixes, trasllats, desti¬
nacions, situacions administratives, llicències, permi¬
sos; control d'assistència i de permanència; relació
amb la Gerència de l'Àmbit a efectes d'administració
de personal; gestió de l'arxiu del personal del Distric¬
te; adscripció del personal subaltern.
Per al desenvolupament d'aquestes funcions serà ne¬

cessària la conformació d'un lloc de treball de nivell 18.
- Gestió dels sistemes d'informació (informàtica i tele¬
fonia) i relacions amb els serveis informàtics centrals,
a càrrec d'un lloc de treball de nivell 18.

- Gestió de la infrastructura, mitjans de difusió i altres
recursos que s'utilitzen en actes programats pel
Districte o bé organitzats per altres entitats amb el
suport del Districte, a càrrec d'un lloc de treball de
nivell 18.

4. DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

La Direcció d'aquesta Divisió correspon a un lloc de
treball de nivell 26.
Funcions:

- Les directives i de comandament atribuïdes als Caps
de les Unitats Operatives.

4.1. Servei de Llicències d'Obres, Instal·lacions i Activi¬
tats.

Lloc de treball de nivell 22.
Funcions:

- Funcions administratives i tècniques que correspo¬
nen als Districtes en virtut de la Transferència núm.
15, aprovada per acord de la Comissió Municipal de
Govern, de 27 de maig de 1987, referent a la inter¬
venció de l'Ajuntament, mitjançant l'atorgament de
llicències, la fiscalització d'instal·lacions i activitats i la
correcció de les infraccions, en determinades ins¬
tal·lacions i activitats industrials, comercials, recreati¬
ves i de serveis.

- Funcions administratives i tècniques relatives a les
competències que corresponen als Districtes en vir¬
tut de les Transferències núms. 0.4 i 16 (aprovades
respectivament per acords de la Comissió de Govern
de 20 d'octubre de 1989 i de 14 de desembre de
1990), en matèria d'intervenció municipal, mitjançant
atorgament de llicències i correcció d'infraccions, en
determinades obres de reforma, rehabilitació, repara¬
ció i restauració d'edificis, i en certes instal·lacions
publicitàries, com també d'expedients per a la decla¬
ració de ruïna de les construccions.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i
notificació de llicències com a actes de gestió, per a les
obres i instal·lacions «menors» a què es refereix l'article
27 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, en
els seus apartats 3 al 7, de conformitat amb el que
preveu la Transferència núm. 0, aprovada per la Comis¬
sió Municipal Permanent de 22 de maig de 1985.

- Funcions administratives i tècniques que correspon¬
guin als Districtes en virtut de la Transferència núm. 0
bis aprovada per acord de la Comissió de Govern,
d'11 de juny de 1986, relativa a l'atorgament de
llicències per a la construcció, reparació, supressió,
modificació de la titularitat, i característiques dels
guals, i per a la seva utilització.

4.1.1. Oficina de Llicències d'Edificació, Obres Menors
i Guals.
Lloc de treball de nivell 18.
Amb l'expressió «llicències d'edificació» es fa referèn¬

cia a les competències de la Transferència núm. 16
«Intervenció municipal en les obres majors de reforma,
reparació i restauració d'edificis, i en la instal·lació de
cartells i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna
dels edificis».

4.1.2. Oficina de Llicències d'Instal·lacions i Activitats
Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.
Lloc de treball de nivell 18.

4.2. Servei de Projectes, Obres i Manteniment.
Direcció: nivell 22.
Funcions:

- La redacció i execució de projectes propis de la
inversió descentralitzada i en concret de les funcions
establertes en les Transferències 1 i 2.
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- L'execució d'obres públiques, enllumenat, clavegueram
i instal·lacions i elements complementaris de jardins.

- La conservació, manteniment i reparació menor de
l'obra civil i instal·lacions dels edificis on radiquin els
serveis dels Districtes.

- La gestió de la brigada de conservació d'edificis del
Districte.

4.2.1. Oficina Tècnica de Manteniment i Conservació
d'Edificis i Instal·lacions.
Direcció: nivell 18.

4.3. Servei d'Actuació a la Via Pública.
Direcció: nivell 22.
Funcions:

Inspecció en les matèries de:
- Policia de l'edificació i de les obres particulars.
- Policia de les instal·lacions i activitats industrials,
comercials, recreatives i de serveis.

- Policia sanitària de l'ús d'habitatges i locals.
- Guals.
- Instal·lacions i activitats en la via pública.
- Neteja i protecció de solars i edificis abandonats.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements
urbanístics, senyals, rètols de carrers i mobiliari urbà.

- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Proposta de correcció d'infraccions.
- Comunicació de les deficiències i infraccions obser¬
vades, si és aquest el cas, als òrgans de les diverses
activitats encarregades de determinar i substanciar
les mesures correctores.
A les funcions esmentades hauran d'afegir-se:

- Les funcions administratives i tècniques correspo¬
nents a la Transferència núm. 6 (Acord de la Comis¬
sió Municipal Permanent de 8 de març de 1985),
referent a l'ordenament de la circulació i a la instal·la¬
ció i el manteniment dels senyals verticals, fites, i
tanques protectores en la xarxa viària local (vies
d'ordenació descentralitzada).

- Les funcions de primera instal·lació del mobiliari urbà
en la via pública, bancs, marquesines, papereres,
boques de reg, fonts ornamentals, evacuatoris des¬
muntables i «pipicans», amb l'excepció del que formi
part de projectes integrats d'urbanització i de projec¬
tes de jardins o zones per a jocs infantils. La instal·la¬
ció de papereres i «pipicans» es farà d'acord amb el
que disposa la Transferència núm. 8, sobre Neteja,
aprovada per Acord de la Comissió Municipal Perma¬
nent de 14 de juny de 1985.

- La conservació, manteniment i reparació de vials i
espais urbans d'interès local.

- La neteja de solars i edificis abandonats i neteja viària
no programada.

- La gestió de la brigada d'obres en la via pública del
Districte.

- Les funcions derivades de les transferències núms.
14 i 15, sobre Salut Pública, en la part relativa a la
intervenció sanitària d'habitatges, locals, espais, es¬
tabliments i mercats i a la informació dels expedients
d'obertura de farmàcies, a càrrec d'un Tècnic Supe¬
rior en Veterinària.

4.3.1. Oficina Tècnica de Manteniment, Conservació i
Neteja de la Via Pública.
Direcció: nivell 18.

5. DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

La Direcció d'aquesta Divisió, correspon a un lloc de
treball de nivell 26.
Funcions:

- Les directives i de comandament pròpies dels Caps
de les Unitats Operatives.
Adscrits a la prefectura de la Divisió soinclouen els

llocs de treball següents:

Staff Tècnic de Serveis Personals.
Integrat per dos tècnics de nivell 22, amb capacitat

de programació i d'implantació de la Direcció per Ob¬
jectius.
Funcions:

- Elaboració de programes intersectorials o sectorials,
en matèria de Benestar Social, tant zonals com
interzonals, i suport tècnic a la seva execució.

- Avaluació de la realització dels esmentats progra¬
mes.

- Assistència tècnica al Cap de la Divisió i als respon¬
sables de les zones i dels diferents centres i ser¬

veis.

Tècnic d'Educació.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:
Les corresponents a la Divisió en virtut de la Transfe¬

rència núm. 13 (acord de la Comissió de Govern de 19
de novembre de 1986), relatives a la intervenció munici¬
pal en els Consells Escolars de Districte, a les relacions
amb els Centres escolars fora de l'horari docent i, en
general, a la col·laboració municipal en les matèries
relacionades amb l'ensenyament. Assumirà les fun¬
cions de Secretari del Consell Escolar de Districte.

Tècnic d'Esports.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Exercir de Secretari del Consell Municipal de l'Esport
del Districte. Es dedicarà exclusivament al desenvolu¬
pament de les tasques de caràcter esportiu que
siguin competència del Districte i, concretament, a
les que s'indiquen a continuació:

- Gestionar el cens d'instal·lacions esportives i de les
entitats esportives del Districte en coordinació amb
l'Àrea d'Esports.

- Supervisar totes les instal·lacions municipals esporti¬
ves que siguin de competència del Districte.

- Elaborar l'informe anual de gestió de les instal·lacions
municipals esportives pel Consell Municipal del Dis¬
tricte.

- Elaborar l'informe anual sobre l'estat de conservació i
les mesures adequades per executar en l'exercici
pressupostari següent.

- Elaborar la proposta de preus d'utilització de les
instal·lacions esportives municipals.

- Actuar com secretari amb veu i vot en aquells casos
en què es constitueixi un òrgan de gestió singular
d'instal·lacions esportives.

Nuclis Orgànics Intersectorials de Zona:
- Nucli Orgànic Intersectorial de Sarrià-Les Planes-
Vallvidrera.

- Nucli Orgànic Intersectorial de Sant Gervasi Alt.
- Nucli Orgànic Intersectorial de Sant Gervasi Baix
Llocs de treball de nivell 22.
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Funcions:
Prestació dels serveis, gestió dels centres i establi¬
ments i exercici de les funcions tècniques i adminis¬
tratives que corresponen als Districtes en virtut de les 3.
Transferències núms. 3 (Serveis socials), 14 (Sanitat
escolar i sanitat materno-infantil), 12 (Activitats i cen¬
tres juvenils), 11 (Activitats i instal·lacions esportives),
7 (Activitats culturals i biblioteques populars), 9 (Ges¬
tió de centres civics).

4.

ESTRUCTURA ORGÀNICA DE L'ADMINISTRACIÓ
EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
(Aprovada per acord de la Comissió de Govern de
5 de novembre de 1993)

I. ESTRUCTURA DEL DISTRICTE

1. COORDINACIÓ DE SERVEIS
- Intendent Cap del Districte
- Secretari de Prevenció
- Staff d'Imatge i Comunicació 5.
- Oficina d'Atenció al Ciutadà

2. SECRETARIA TÈCNICA ADMINISTRATIVA
- Arxiver

- Assessors Jurídics
- Oficina Administrativa

DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
- Gestió Econòmica
- Administració de Personal
- Gestió dels Sistemes d'Informació
- Gestió d'Infrastructura

DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
4.1. Servei de Llicències d'Obres, Instal·lacions i Ac¬

tivitats
4.1.1. Oficina de Control d'Obres, Instal·lacions

i Activitats
4.1.2. Oficina de Llicències d'Obres

4.2. Servei de Projectes, Obres i Manteniment
4.2.1. Oficina Tècnica de Manteniment i Con¬

servació d'Edificis i Instal·lacions
4.3. Servei d'Actuació a la Via Pública

4.3.1. Oficina Tècnica de Manteniment, Con¬
servació i Neteja de la Via Pública

DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
- Staff Tècnic de Serveis Personals
- Tècnic d'Educació
- Tècnic d'Esports
- Nuclis Orgànics Intersectorials de Zona

ORGANIGRAMA
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. COORDINACIÓ DE SERVEIS

El nivell de direcció gerencial del Districte correspon
al Coordinador de Serveis, sota la direcció política del
seu Regidor-president.

En dependència directa del Coordinador de Serveis
se situen:

L'Intendent Cap del Districte.
Per a la direcció de les tasques de policia adminis¬

trativa de la Guàrdia Urbana, l'Intendent, sense perju¬
dici de la seva dependència jeràrquica natural en el
Cos, dependrà funcionalment del President del Con¬
sell Municipal pel que fa a les matèries pròpies de la
competència del Districte o al seu càrrec, en la
realització de las quals hagi de col·laborar la Guàrdia
Urbana. El President podrà exercir aquesta supervisió
funcional a través del Coordinador de Serveis del
Districte, i en tot cas, directament i exclusivament
sobre l'Intendent.

El Secretari de Prevenció.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Assegurar el funcionament i l'execució de les resolu¬
cions dels Consells de Seguretat i Prevenció, com
instàncies participatives i consultives en les quals
estan representats els veïns, la policia, institucions,
comerciants, etc.

- La convocatòria i execució d'acords de les Taules de
Coordinació Policial.

- L'assessorament a la Direcció del Districte en matèria
de seguretat ciutadana.

- L'aplicació i seguiment de les actuacions previstes
en el Pla Municipal sobre Drogodependències en els
Districtes, particularment en els seus aspectes pre¬
ventius i dissuasius.

- Col·laboració en plans preventius: educació per a
la salut (drogues) en les escoles, pla contra l'ab¬
sentisme escolar, seguretat per a la tercera edat,
etc.

- Coordinar actuacions en locals de pública concur¬
rència que tenen problemes d'ordre públic (horaris,
tràfic de drogues, sorolls, etc.).

- Coordinació dels serveis del Districte per a la re¬
solució dels conflictes en la via pública derivats de
la delinqüència, prostitució al carrer, vandalisme,
etc.

El Director de Prevenció, adscrit a l'Àmbit de la Via
Pública (D.A. de 18 de novembre de 1991) exercirà una
funció de coordinació dels Secretaris de Prevenció dels
Districtes a efectes d'unificació dels criteris i homoge-
neïtzació d'actuacions.

Staff d'Imatge i Comunicació.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Relació amb els mitjans de comunicació referent a
temes d'interès del Districte, preparació de dos¬
siers, supervisió i convocatòries de conferències de
premsa.

- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions
als veïns i entitats del Districte sobre temes d'interès
municipal.

- Manteniment i actualització del fitxer d'entitats del
Districte.

- Atenció a col·lectius, associacions i grups escolars
que sol·licitin informació relativa a aspectes singulars
o que afectin la projecció del Districte.

- Manteniment actualitzat de la informació al carrer,
mitjançant plafons en la via pública i supervisió de
qualsevol element extern de difusió i imatge del
Consell de Districte.

- Altres tasques de relació cívica, equivalents o com¬
plementàries de les anteriors.

Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Direcció: nivell 20.
Funcions:

- 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 d'«assabentats» d'obres menors.
- Renovació de llicències de guals.
- 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.

2. SECRETARIA TÈCNICA ADMINISTRATIVA

La Direcció d'aquesta Secretaria correspon a un lloc
de treball de nivell 26.
Funcions:

- Instrucció dels expedients d'autorització de la despe¬
sa, d'aprovació de projectes, d'atorgament de llicèn¬
cies i subvencions, de sancions i recursos, de con¬
tractació de serveis, obres, subministraments i
adquisicions de qualsevol classe i corresponents a
tots els òrgans del Districte, d'acord amb criteris
administratius homogenis.

- Documentació general: preparació dels informes,
memòries, estadístiques i publicacions de caràcter
general no encomanades a altres òrgans del Dis¬
tricte.

- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte
d'acord amb les «Normes Reguladores de l'Orga¬
nització i Funcionament del Sistema Municipal d'Ar-
xius» aprovats pel Decret d'Alcaldia de 10 de desem¬
bre de 1990 i la «Instrucció relativa als Arxius
Municipals del Districte» aprovada por Decret de
l'Alcaldia de 2 de juliol de 1991.
La gestió de l'Arxiu i Biblioteca és realitzarà a través

d'un lloc de treball d'Arxiver del Districte, amb nivell 20,
Tècnic Superior en Art i Història, especialitzat en Arxivís¬
tica.
- Assessoria Jurídica i suport tècnico-administratiu als
òrgans de govern, consultius, directius i operatius del
Districte.
Aquest òrgan integrarà a tots els lletrats del Distric¬

te, dels quals dos tindran el nivell 22. També hi estarà
adscrit l'assessor jurídic desconcentrat, el qual de¬
pendrà, a la vegada, funcionalment, dels Serveis
Jurídics Centrals.
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Oficina Administrativa.
Direcció: nivell 18
Funcions:

- Suport administratiu a la Secretaria Tècnica Adminis¬
trativa.

- Preparació material d'expedients.

3. DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ

La Direcció d'aquest Departament correspon a un
lloc de treball de nivell 26.
Funcions:

- Control
- Control i avaluació permanent de la gestió dels
Serveis del Districte que garanteixin al Coordinador
un puntual seguiment del seu funcionament.

- Preparació d'indicadors de gestió.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de
costos i resultats dels serveis del Districte.

- Planificació
- Preparació de plans i programes generals d'actua¬
ció del Districte, sobre la base d'estudis de la seva
realitat sòcio-econòmica.

- Preparació de la part del Pressupost corresponent
al Districte i del Pressupost de les quantitats assig¬
nades globalment al Districte.

- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificació de la despesa i de la
previsió de les inversions.

- Propostes sobre els sistemes de compres i d'in¬
tendència, gestió d'estocs i punts de reposició.

- Formació i gestió de l'inventari del Districte; pro¬
postes sobre distribució de locals i sobre l'ús dels
edificis i, en general, dels béns de tota espècie
assignats al Districte.

- Propostes sobre l'organització del Districte i sobre
la configuració del seus òrgans i llocs de treball.

- Estudis i propostes sobre les necessitats quantita¬
tives i qualitatives en matèria dels recursos hu¬
mans del Districte

- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte
en l'elaboració de la Memòria anual sobre el des¬
envolupament, cost i rendiment dels serveis.

- Gestió Econòmica.
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària: ingressos i despeses
generats i gestionats pel Districte, analítica i de
costos.

- Gestió del sistema de compres de nova implanta¬
ció en els Districtes i que es formalitzarà via
mecanització informàtica.

- Relació i assistència a la Intervenció de Fondos,
Administració Econòmica i amb els Serveis de
Tresoreria i de Recaptació municipals.

- Servei de Caixa del Districte.
La realització d'aquestes funcions exigeix l'existència

d'un lloc de treball de nivell 20.
- Administració del personal del Districte: Gestió de la
documentació relativa a altes, baixes, trasllats, desti¬
nacions, situacions administratives, llicències, permi¬
sos; control d'assistència i de permanència; relació
amb la Gerència de l'Àmbit a efectes d'administració
de personal; gestió de l'arxiu del personal del Distric¬
te; adscripció del personal subaltern.
Per al desenvolupament d'aquestes funcions serà ne¬

cessària la conformació d'un lloc de treball de nivell 18.

- Gestió dels sistemes d'informació (informàtica i tele¬
fonia) i relacions amb els serveis informàtics centrals,
a càrrec d'un lloc de treball de nivell 18.

- Gestió de la infrastructura, mitjans de difusió i altres
recursos que s'utilitzen en actes programats pel
Districte o bé organitzats per altres entitats amb el
suport del Districte, a càrrec d'un lloc de treball de
nivell 18.

4. DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

La Direcció d'aquesta Divisió correspon a un lloc de
treball de nivell 26.
Funcions:

- Les directives i de comandament atribuïdes als Caps
de les Unitats Operatives.

4.1. Servei de Llicències d'Obres, Instal·lacions i Activi¬
tats.

Lloc de treball de nivell 22.
Funcions:

- Funcions administratives i tècniques que correspo¬
nen als Districtes en virtut de la Transferència núm.
15, aprovada per acord de la Comissió Municipal de
Govern, de 27 de maig de 1987, referent a la inter¬
venció de l'Ajuntament, mitjançant l'atorgament de
llicències, la fiscalització d'instal·lacions i activitats i la
correcció de les infraccions, en determinades ins¬
tal·lacions i activitats industrials, comercials, recreati¬
ves i de serveis.

- Funcions administratives i tècniques relatives a les
competències que corresponen als Districtes en vir¬
tut de les Transferències núms. 0.4 i 16 (aprovades
respectivament per acords de la Comissió de Govern
de 20 d'octubre de 1989 i de 14 de desembre de
1990), en matèria d'intervenció municipal, mitjançant
atorgament de llicències i correcció d'infraccions, en
determinades obres de reforma, rehabilitació, repara¬
ció i restauració d'edificis, i en certes instal·lacions
publicitàries, com també d'expedients per a la decla¬
ració de ruïna de les construccions.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i
notificació de llicències com a actes de gestió, per a
les obres i instal·lacions «menors» a què es refereix
l'article 27 de les Ordenances Metropolitanes d'Edifi¬
cació, en els seus apartats 3 al 7, de conformitat amb
el que preveu la Transferència núm. 0, aprovada per
la Comissió Municipal Permanent de 22 de maig de
1985.

- Funcions administratives i tècniques que correspon¬
guin als Districtes en virtut de la Transferència núm. 0
bis aprovada per acord de la Comissió de Govern,
d'11 de juny de 1986, relativa a l'atorgament de
llicències per a la construcció, reparació, supressió,
modificació de la titularitat, i característiques dels
guals, i per a la seva utilització.

4.1.1. Oficina de Control d'Obres, Instal·lacions i Activi¬
tats.

Lloc de treball de nivell 20.
Amb l'expressió «llicències d'edificació» es fa referèn¬

cia a les competències de la Transferència núm. 16
«Intervenció municipal en les obres majors de reforma,
reparació i restauració d'edificis, i en la instal·lació de
cartells i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna
dels edificis».
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4.1.2. Oficina de Llicències d'Obres.
Lloc de treball de nivell 18.

4.2. Servei de Projectes, Obres i Manteniment.
Direcció: nivell 22.
Funcions:

- La redacció i execució de projectes propis de la
inversió descentralitzada i en concret de les funcions
establertes en les Transferències 1 i 2.

- L'execució d'obres públiques, enllumenat, clavegue¬
ram i instal·lacions i elements complementaris de jar¬
dins.

- La conservació, manteniment i reparació menor de
l'obra civil i instal·lacions dels edificis on radiquin els
serveis dels Districtes.

- La gestió de la brigada de conservació d'edificis del
Districte.

4.2.1. Oficina Tècnica de Manteniment i Conservació
d'Edificis i Instal·lacions.
Direcció: nivell 18.

4.3. Servei d'Actuació a la Via Pública.
Direcció: nivell 22.
Funcions:
Inspecció en les matèries de:

- Policia de l'edificació i de les obres particulars.
- Policia de les instal·lacions i activitats industrials,
comercials, recreatives i de serveis.

- Policia sanitària de l'ús d'habitatges i locals.
- Guals.
- Instal·lacions i activitats en la via pública.
- Neteja i protecció de solars i edificis abandonats.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements
urbanístics, senyals, rètols de carrers i mobiliari urbà.

- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Proposta de correcció d'infraccions.
- Comunicació de les deficiències i infraccions obser¬
vades, si és aquest el cas, als òrgans de les diverses
activitats encarregades de determinar i substanciar
les mesures correctores.
A les funcions esmentades hauran d'afegir-se:

- Les funcions administratives i tècniques correspo¬
nents a la Transferència núm. 6 (Acord de la Comis¬
sió Municipal Permanent de 8 de març de 1985),
referent a l'ordenament de la circulació i a la instal·la¬
ció i el manteniment dels senyals verticals, fites, i
tanques protectores en la xarxa viària local (vies
d'ordenació descentralitzada).

- Les funcions de primera instal·lació del mobiliari urbà
en la via pública, bancs, marquesines, papereres,
boques de reg, fonts ornamentals, evacuatoris des¬
muntables i «pipicans», amb l'excepció del que formi
part de projectes integrats d'urbanització i de projec¬
tes de jardins o zones per a jocs infantils. La instal·la¬
ció de papereres i «pipicans» es farà d'acord amb el
que disposa la Transferència núm. 8, sobre Neteja,
aprovada per Acord de la Comissió Municipal Perma¬
nent de 14 de juny de 1985.

- La conservació, manteniment i reparació de vials i
espais urbans d'interès local.

- La neteja de solars i edificis abandonats i neteja viària
no programada.

- La gestió de la brigada d'obres en la via pública del
Districte.

- Les funcions derivades de les transferències núms.
14 i 15, sobre Salut Pública, en la part relativa a la
intervenció sanitària d'habitatges, locals, espais, es¬
tabliments i mercats i a la informació dels expedients
d'obertura de farmàcies, a càrrec d'un Tècnic Supe¬
rior en Veterinària.

4.3.1. Oficina Tècnica de Manteniment, Conservació i
Neteja de la Via Pública.
Direcció: nivell 18.

5. DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

La Direcció d'aquesta Divisió, correspon a un lloc de
treball de nivell 26.

Funcions:
- Les directives i de comandament pròpies dels Caps

de les Unitats Operatives.
Adscrits a la prefectura de la Divisió soinclouen el

llocs de treball següents:

Staff Tècnic de Sen/eis Personals.
Integrat per dos tècnics de nivell 22, amb capacitat

de programació i d'implantació de la Direcció per Ob¬
jectius.

Funcions:
- Elaboració de programes intersectorials o sectorials,

en matèria de Benestar Social, tant zonals com

interzonals, i suport tècnic a la seva execució.
- Avaluació de la realització dels esmentats programes.
- Assistència tècnica al Cap de la Divisió i als respon¬
sables de les zones i dels diferents centres i ser¬

veis.

Tècnic d'Educació.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Les corresponents a la Divisió en virtut de la Transfe¬
rència núm. 13 (acord de la Comissió de Govern de
19 de novembre de 1986), relatives a la intervenció
municipal en els Consells Escolars de Districte, a les
relacions amb els Centres escolars fora de l'horari
docent i, en general, a la col·laboració municipal en
les matèries relacionades amb l'ensenyament. Assu¬
mirà les funcions de Secretari del Consell Escolar de
Districte.

Tècnic d'Esports.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:
Exercir de Secretari del Consell Municipal de l'Esport

del Districte. Es dedicarà exclusivament al desenvolupa¬
ment de les tasques de caràcter esportiu que siguin
competència del Districte i, concretament, a les que
s'indiquen a continuació:
- Gestionar el cens d'instal·lacions esportives i de les
entitats esportives del Districte en coordinació amb
l'Àrea d'Esports.

- Supervisar totes les instal·lacions municipals esporti¬
ves que siguin de competència del Districte.

- Elaborar l'informe anual de gestió de les instal·lacions
municipals esportives pel Consell Municipal del Dis¬
tricte.

- Elaborar l'informe anual sobre l'estat de conservació i
les mesures adequades per executar en l'exercici
pressupostari següent.
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- Elaborar la proposta de preus d'utilització de les
instal·lacions esportives municipals.

- Actuar com a secretari amb veu i vot en aquells
casos en què es constitueixi un òrgan de gestió
singular d'instal·lacions esportives.

Nuclis Orgànics Intersectorials de Zona:

- Staff d'Imatge i Comunicació
- Oficina d'Atenció al Ciutadà

2. SECRETARIA TÈCNICA ADMINISTRATIVA
- Arxiver
- Assessors Jurídics
- Oficina Administrativa

- Nucli Orgànic Intersectorial de la Zona Nord.
- Nucli Orgànic Intersectorial de la Zona Sud.
Llocs de treball de nivell 22.
Funcions:
Prestació dels serveis, gestió dels centres i establi¬
ments i exercici de les funcions tècniques i adminis¬
tratives que corresponen als Districtes en virtut de les
Transferències núms. 3 (Serveis socials), 14 (Sanitat
escolar i sanitat materno-infantil), 12 (Activitats i cen¬
tres juvenils), 11 (Activitats i instal·lacions esportives),
7 (Activitats culturals i biblioteques populars), 9 (Ges¬
tió de centres cívics).

ESTRUCTURA ORGÀNICA DE L'ADMINISTRACIÓ
EXECUTIVA DEL DISTRICTE
D'HORTA-GUINARDÓ
(Aprovada per acord de la Comissió de Govern de
5 de novembre de 1993)

3. DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
- Gestió Econòmica
- Administració de Personal
- Gestió dels Sistemes d'Informació
- Gestió d'Infrastructura

4. DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
4.1. Servei de Llicències d'Obres, Instal·lacions i Ac¬

tivitats
4.1.1. Oficina de Llicències d'Edificació, Obres

Menors i Guals
4.1.2. Oficina de Llicències d'Instal·lacions i Ac¬

tivitats Industrials, Comercials, Recreati¬
ves i de Serveis

4.2. Servei de Projectes, Obres i Manteniment
4.2.1. Oficina Tècnica de Manteniment i Con¬

servació d'Edificis i Instal·lacions
4.2.2. Oficina Tècnica de Manteniment, Con¬

servació i Neteja de la Via Pública
4.3. Servei d'Actuació a la Via Pública

I. ESTRUCTURA DEL DISTRICTE

1. COORDINACIÓ DE SERVEIS
- Intendent Cap del Districte
- Secretari de Prevenció

5. DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS
- Staff Tècnic de Serveis Personals
- Tècnic d'Educació
- Tècnic d'Esports
- Nuclis Orgànics Intersectorials de Zona

ORGANIGRAMA

COORDINACIÓ DE SERVEIS

SECRETARIA TÈCNICA
ADMINISTRATIVA

OFICINA
D'ATENCIÓ AL

CIUTADÀ

DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ

DIVISIÓ DE SERVEIS
TÈCNICS

DIVISIÓ DE SERVEIS
PERSONALS

SERVEI DE
LLICÈNCIES D'OBRES,
INSTAL·LACIONS I

ACTIVITATS

OFICINA
ADMINISTRATIVA

SERVEI DE
PROJECTES OBRES I

MANTENIMENT

SERVEI D'ACTUACIÓ
A LA VIA PÚBLICA

STAFF 4 N.O.
TÈCNIC DE INTERSEC¬
SSPP (2) TORIAL

OFICINA DE LLICÈNCIES
D'EDIFICACIÓ, OBRES
MENORS I GUALS

OFICINA DE LLICÈNCIES
D'INSTAL·LACIONS I

ACTIVITATS INDUSTR.,
COMERC., RECREATIVES

I DE SERVEIS

OFICINA TÈCNICA DE
MANTENIMENT I

CONSERV. D'EDIFICIS
I INSTAL·LACIONS

OFICINA TÈCNICA DE
MANTENIMENT,

CONSERVACIÓ I NETEJA
DE LA VIA PÚBLICA
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. COORDINACIÓ DE SERVEIS

El nivell de Direcció gerencial del Districte correspon
al Coordinador de Serveis, sota la direcció política del
seu Regidor-president.

En dependència directa del Coordinador de Serveis
se situen:

L'Intendent Cap deI Districte.
Per a la direcció de les tasques de policia adminis¬

trativa de la Guàrdia Urbana, l'Intendent, sense perju¬
dici de la seva dependència jeràrquica natural en el
Cos, dependrà funcionalment del President del Con¬
sell Municipal pel que fa a les matèries pròpies de la
competència del Districte o al seu càrrec, en la
realització de las quals hagi de col·laborar la Guàrdia
Urbana. El President podrà exercir aquesta supervisió
funcional a través del Coordinador de Serveis del
Districte, i en tot cas, directament i exclusivament
sobre l'Intendent.

El Secretari de Prevenció.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Assegurar el funcionament i l'execució de les resolu¬
cions dels Consells de Seguretat i Prevenció, com
instàncies participatives i consultives en les quals
estan representats els veïns, la policia, institucions,
comerciants, etc.

- La convocatòria i execució d'acords de les Taules de
Coordinació Policial.

- L'assessorament a la Direcció del Districte en matèria
de seguretat ciutadana.

- L'aplicació i seguiment de les actuacions previstes
en el Pla Municipal sobre Drogodependències en els
Districtes, particularment en els seus aspectes pre¬
ventius i dissuasius.

- Col·laboració en plans preventius: educació per a
la salut (drogues) en les escoles, pla contra l'ab¬
sentisme escolar, seguretat per a la tercera edat,
etc.

- Coordinar actuacions en locals de pública concur¬
rència que tenen problemes d'ordre públic (horaris,
tràfic de drogues, sorolls, etc.).

- Coordinació dels serveis del Districte per a la re¬
solució dels conflictes en la via pública derivats de
la delinqüència, prostitució al carrer, vandalisme,
etc.

El Director de Prevenció, adscrit a l'Àmbit de la Via
Pública (D.A. de 18 de novembre de 1991) exercirà una
funció de coordinació dels Secretaris de Prevenció dels
Districtes a efectes d'unificació dels criteris i homoge-
neïtzació d'actuacions.

Staff d'Imatge i Comunicació.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Relació amb els mitjans de comunicació referent a
temes d'interès del Districte, preparació de dos¬
siers, supervisió i convocatòries de conferències de
premsa.

- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions
als veïns i entitats del Districte sobre temes d'interès
municipal.

- Manteniment i actualització del fitxer d'entitats del
Districte.

- Atenció a col·lectius, associacions i grups escolars
que sol·licitin informació relativa a aspectes singulars
o que afectin la projecció del Districte.

- Manteniment actualitzat de la informació al carrer,

mitjançant plafons en la via pública i supervisió de
qualsevol element extern de difusió i imatge del
Consell de Districte.

- Altres tasques de relació cívica, equivalents o com¬
plementàries de les anteriors.

Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Direcció: nivell 20.
Funcions:

- 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 d'«assabentats» d'obres menors.
- Renovació de llicències de guals.
- 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.

2. SECRETARIA TÈCNICA ADMINISTRATIVA

La Direcció d'aquesta Secretaria correspon a un lloc
de treball de nivell 26.
Funcions:

- Instrucció dels expedients d'autorització de la despe¬
sa, d'aprovació de projectes, d'atorgament de llicèn¬
cies i subvencions, de sancions i recursos, de con¬
tractació de serveis, obres, subministraments i
adquisicions de qualsevol classe i corresponents a
tots els òrgans del Districte, d'acord amb criteris
administratius homogenis.

- Documentació general: preparació dels informes,
memòries, estadístiques i publicacions de caràcter
general no encomanades a altres òrgans del Dis¬
tricte.

- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte
d'acord amb les «Normes Reguladores de l'Orga¬
nització i Funcionament del Sistema Municipal d'Ar-
xius» aprovats pel Decret d'Alcaldia de 10 de desem¬
bre de 1990 i la «Instrucció relativa als Arxius
Municipals del Districte» aprovada por Decret de
l'Alcaldia de 2 de juliol de 1991.
La gestió de l'Arxiu i Biblioteca és realitzarà a través

d'un lloc de treball d'Arxiver del Districte, amb nivell 20,
Tècnic Superior en Art i Història, especialitzat en Arxivís¬
tica.
- Assessoria Jurídica i suport tècnico-administratiu als
òrgans de govern, consultius, directius i operatius del
Districte.
Aquest òrgan integrarà tots els lletrats del Districte,

dels quals dos tindran el nivell 22. També hi estarà
adscrit l'assessor jurídic desconcentrat, el qual depen¬
drà, a la vegada, funcionalment, dels Serveis Jurídics
Centrals.
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Oficina Administrativa.
Direcció: nivell 18
Funcions:

- Suport administratiu a la Secretaria Tècnico-Adminis-
trativa

- Preparació material d'expedients.

3. DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ

La Direcció d'aquest Departament correspon a un
lloc de treball de nivell 26.
Funcions:

- Control
- Control i avaluació permanent de la gestió dels

Serveis del Districte que garanteixin al Coordinador
un puntual seguiment del seu funcionament.

- Preparació d'indicadors de gestió.
- FHabilitació i gestió dels sistemes de control de
costos i resultats dels serveis del Districte.

- Planificació
- Preparació de plans i programes generals d'actua¬
ció del Districte, sobre la base d'estudis de la seva
realitat sòcio-econòmica.

- Preparació de la part del Pressupost corresponent
al Districte i del Pressupost de les quantitats assig¬
nades globalment al Districte.

- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificació de la despesa i de la
previsió de les inversions.

- Propostes sobre els sistemes de compres i d'in¬
tendència, gestió d'estocs i punts de reposició.

- Formació i gestió de l'inventari del Districte; pro¬
postes sobre distribució de locals i sobre l'ús dels
edificis i, en general, dels béns de tota espècie
assignats al Districte.

- Propostes sobre l'organització del Districte i sobre
la configuració del seus òrgans i llocs de treball.

- Estudis i propostes sobre les necessitats quantita¬
tives i qualitatives en matèria dels recursos hu¬
mans del Districte.

- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte
en l'elaboració de la Memòria anual sobre el de¬
senvolupament, cost i rendiment dels serveis.

- Gestió Econòmica.
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària: ingressos i despeses
generats i gestionats pel Districte, analítica i de
costos.

- Gestió del sistema de compres de nova implanta¬
ció en els Districtes i que es formalitzarà via
mecanització informàtica.

- Relació i assistència a la Intervenció de Fonds,
Administració Econòmica i amb els Serveis de
Tresoreria i de Recaptació municipals.

- Servei de Caixa del Districte.
La realització d'aquestes funcions exigeix l'existència

d'un lloc de treball de nivell 20.
- Administració del personal del Districte: Gestió de la
documentació relativa a altes, baixes, trasllats, desti¬
nacions, situacions administratives, llicències, permi¬
sos; control d'assistència i de permanència; relació
amb la Gerència de l'Àmbit a efectes d'administració
de personal; gestió de l'arxiu del personal del Distric¬
te; adscripció del personal subaltern.
Per al desenvolupament d'aquestes funcions serà ne¬

cessària la conformació d'un lloc de treball de nivell 18.

- Gestió dels sistemes d'informació (informàtica i tele¬
fonia) i relacions amb els serveis informàtics centrals,
a càrrec d'un lloc de treball de nivell 18.

- Gestió de la infrastructura, mitjans de difusió i altres
recursos que s'utilitzen en actes programats pel
Districte o bé organitzats per altres entitats amb el
suport del Districte, a càrrec d'un lloc de treball de
nivell 18.

4. DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

La Direcció d'aquesta Divisió correspon a un lloc de
treball de nivell 26.
Funcions:

- Les directives i de comandament atribuïdes als Caps
de les Unitats Operatives.

4.1. Servei de Llicències d'Obres, Instal·lacions i Activi¬
tats.

Lloc de treball de nivell 22.
Funcions:

- Funcions administratives i tècniques que correspo¬
nen als Districtes en virtut de la Transferència núm.
15, aprovada per acord de la Comissió Municipal de
Govern, de 27 de maig de 1987, referent a la inter¬
venció de l'Ajuntament, mitjançant l'atorgament de
llicències, la fiscalització d'instal·lacions i activitats i la
correcció de les infraccions, en determinades ins¬
tal·lacions i activitats industrials, comercials, recreati¬
ves i de serveis.

- Funcions administratives i tècniques relatives a les
competències que corresponen als Districtes en vir¬
tut de les Transferències núms. 0.4 i 16 (aprovades
respectivament per acords de la Comissió de Govern
de 20 d'octubre de 1989 i de 14 de desembre de
1990), en matèria d'intervenció municipal, mitjançant
atorgament de llicències i correcció d'infraccions, en
determinades obres de reforma, rehabilitació, repara¬
ció i restauració d'edificis, i en certes instal·lacions
publicitàries, com també d'expedients per a la decla¬
ració de ruïna de les construccions.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i
notificació de llicències com a actes de gestió, per a
les obres i instal·lacions «menors» a què es refereix
l'article 27 de les Ordenances Metropolitanes d'Edifi¬
cació, en els seus apartats 3 al 7, de conformitat amb
el que preveu la Transferència núm. 0, aprovada per
la Comissió Municipal Permanent de 22 de maig de
1985.

- Funcions administratives i tècniques que correspon¬
guin als Districtes en virtut de la Transferència núm. 0
bis aprovada per acord de la Comissió de Govern,
d' 11 de juny de 1986, relativa a l'atorgament de
llicències per a la construcció, reparació, supressió,
modificació de la titularitat, i característiques dels
guals, i per a la seva utilització.

4.1.1. Oficina de Llicències d'Edificació, Obres Menors
i Guals.
Lloc de treball de nivell 18.
Amb l'expressió «llicències d'edificació» es fa referèn¬

cia a les competències de la Transferència núm. 16
«Intervenció municipal en les obres majors de reforma,
reparació i restauració d'edificis, i en la instal·lació de
cartells i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna
dels edificis».
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4.1.2. Oficina de Llicències d'Instal·lacions i Activitats
Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.
Lloc de treball de nivell 18.

4.2. Servei de Projectes, Obres i Manteniment.
Direcció: nivell 22.
Funcions:

- La redacció i execució de projectes propis de la
inversió descentralitzada i en concret de les funcions
establertes en les Transferències 1 i 2.

- L'execució d'obres públiques, enllumenat, clavegue¬
ram i instal·lacions i elements complementaris de jar¬
dins.

- La conservació, manteniment i reparació menor de
l'obra civil i instal·lacions dels edificis on radiquin els
serveis dels Districtes.

- La gestió de la brigada de conservació d'edificis i
d'obres en la Via Pública del Districte.

- Seguiment de la neteja de la Via Pública.
- Neteja de solars i edificis abandonats i neteja viària

no programada.
- Seguiment de les contractes d'enllumenat i pavimen¬
tació.

- La conservació, manteniment i reparació de vials i
espais urbans d'interès local.

4.2.1. Oficina Tècnica de Manteniment i Conservació
d'Edificis i Instal·lacions.
Direcció: nivell 18.

4.2.2. Oficina Tècnica de Manteniment, Conservació i
Neteja de la Via Pública.
Direcció: nivell 18.

4.3. Servei d'Actuació a la Via Pública.
Direcció: nivell 22.
Funcions:
Inspecció en les matèries de:

- Policia de l'edificació i de les obres particulars.
- Policia de les instal·lacions i activitats industrials,
comercials, recreatives i de serveis.

- Policia sanitària de l'ús d'habitatges i locals.
- Guals.
- Instal·lacions i activitats en la via pública.
- Neteja i protecció de solars i edificis abandonats.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements
urbanístics, senyals, rètols de carrers i mobiliari urbà.

- Senyals de circulació, senyals verticals, fitons i tan¬
ques de precaució.

- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Proposta de correcció d'infraccions.
- Comunicació de les deficiències i infraccions obser¬
vades, si és aquest el cas, als òrgans de les diverses
activitats encarregades de determinar i substanciar
les mesures correctores.
A les funcions esmentades hauran d'afegir-se:

- Les funcions administratives i tècniques correspo¬
nents a la Transferència núm. 6 (Acord de la Comis¬
sió Municipal Permanent de 8 de març de 1985),
referent a l'ordenament de la circulació i a la instal·la¬
ció i el manteniment dels senyals verticals, fites, i
tanques protectores en la xarxa viària local (vies
d'ordenació descentralitzada).

- Les funcions de primera instal·lació del mobiliari urbà
en la via pública, bancs, marquesines, papereres,

boques de reg, fonts ornamentals, evacuatoris des¬
muntables i «pipicans», amb l'excepció del que formi
part de projectes integrats d'urbanització i de projec¬
tes de jardins o zones per a jocs infantils. La instal·la¬
ció de papereres i «pipicans» es farà d'acord amb el
que disposa la Transferència núm. 8, sobre Neteja,
aprovada per Acord de la Comissió Municipal Perma¬
nent de 14 de juny de 1985.

- Les funcions derivades de les transferències núms.
14 i 15, sobre Salut Pública, en la part relativa a la
intervenció sanitària d'habitatges, locals, espais, es¬
tabliments i mercats i a la informació dels expedients
d'obertura de farmàcies, a càrrec d'un Tècnic Supe¬
rior en Veterinària.

5. DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

La Direcció d'aquesta Divisió, correspon a un lloc de
treball de nivell 26.
Funcions:

- Les directives i de comandament pròpies dels Caps
de les Unitats Operatives.
Adscrits a la prefectura de la Divisió s'inclouen els

següents llocs de treball:

Staff Tècnic de Sen/eis Personals.
Integrat per dos tècnics de nivell 22, amb capacitat

de programació i d'implantació de la Direcció per Ob¬
jectius.

Funcions:
- Elaboració de programes intersectorials o sectorials,

en matèria de Benestar Social, tant zonals com

interzonals, i suport tècnic a la seva execució.
- Avaluació de la realització dels esmentats programes.
- Assistència tècnica al Cap de la Divisió i als responsa¬
bles de les zones i dels diferents centres i serveis.

Tècnic d'Educació.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Les corresponents a la Divisió en virtut de la Transfe¬
rència núm. 13 (acord de la Comissió de Govern de
19 de novembre de 1986), relatives a la intervenció
municipal en els Consells Escolars de Districte, a les
relacions amb els Centres escolars fora de l'horari
docent i, en general, a la col·laboració municipal en
les matèries relacionades amb l'ensenyament. Assu¬
mirà les funcions de Secretari del Consell Escolar de
Districte.

Tècnic d'Esports.
Lloc de treball de nivell 20.
Funcions:

- Exercir de Secretari del Consell Municipal de l'Esport
del Districte. Es dedicarà exclusivament al desenvolu¬
pament de les tasques de caràcter esportiu que
siguin competència del Districte i, concretament, a
les que s'indiquen a continuació:

- Gestionar el cens d'instal·lacions esportives i de les
entitats esportives del Districte en coordinació amb
l'Àrea d'Esports.

- Supervisar totes les instal·lacions municipals esporti¬
ves que siguin de competència del Districte.

- Elaborar l'informe anual de gestió de les instal·lacions
municipals esportives pel Consell Municipal del Dis¬
tricte.
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- Elaborar l'informe anual sobre l'estat de conservació i
les mesures adequades per executar en l'exercici
pressupostari següent.

- Elaborar la proposta de preus d'utilització de les
instal·lacions esportives municipals.

- Actuar com a secretari amb veu i vot en aquells
casos en què es constitueixi un òrgan de gestió
singular d'instal·lacions esportives.

Nuclis Orgànics Intersectorials de Zona:
- Nucli Orgànic Intersectorial del Guinardó.
- Nucli Orgànic Intersectorial del Carmel-Taixonera.

- Nucli Orgànic Intersectorial d'Horta.
- Nucli Orgànic Intersectorial de la Vall d'Hebron.
Llocs de treball de nivell 22.
Funcions:

- Prestació dels serveis, gestió dels centres i establi¬
ments i exercici de les funcions tècniques i adminis¬
tratives que corresponen als Districtes en virtut de les
Transferències núms. 3 (Serveis socials), 14 (Sanitat
escolar i sanitat materno-infantil), 12 (Activitats i cen¬
tres juvenils), 11 (Activitats i instal·lacions esportives),
7 (Activitats culturals i biblioteques populars), 9 (Ges¬
tió de centres cívics).

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993

(Per majors ingressos)
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 26 de novembre de 1993)

Annex núm. 1

INGRESSOS
Partida
77001-42201-06.01

75518-42201-06.01
75519-42201-06.01

75601-45260-05.04

72001-32202-03.07

72002-32202-03.07

DESPESES
637-42201-06.01-29
637-42201-06.01-30
621-45260-05.04-01
740-32202-03.07.02
740-32202-03.07-05

Descripció Altes
Aportació Movilma per utilització del subsòl municipal per
concessió de l'aparcament del carrer de Cartagena (col-
legi Tabor) 239.250.000
Aportació Generalitat per la construcció del CP Tabor .... 252.215.479
Aportació Generalitat per la construcció de col·legis pú¬
blics 45.784.521
Aportació Generalitat al complex esportiu Banys de Sant
Sebastià (1a fase) 125.000.000
Aportació Feder per Fòrum Nord de la Tecnologia (progra¬
ma 92-93) 41.454.720
Aportació Feder per Fòrum Nord de la Tecnologia (progra¬
ma Stride) 28.000.000

731.704.720

Construcció CP Tabor, polisportiu i aparcament 491.465.479
Construcció col·legis públics 45.784.521
Complex esportiu Banys Sant Sebastià (1a fase) 125.000.000
Fòrum Nord de la Tecnologia (programa 92-93) 41.454.720
Fòrum Nord de la Tecnologia (programa Stride) 28.000.000

731.704.720

Annex núm. 2

Partida Descripció
43001 0205 43206 Transferència a l'Institut de Parcs i Jardins
47001 0301 12100 Aportacions a empreses privades Tubsa
41000 0301 12106 Transferències a l'IMI
22609 0301 12106 Despeses no detallades a altres apartats
15100 0401 22201 Incentius per gratificacions
22705 0303 12201 Processos electorals
48901 0301 12106 Altres transferències fons Cultura i Sports
22609 0301 12106 Despeses no detallades a altres apartats
61901 0601 42309 Adquisició llibres Biblioteca Conservatori de Música
22706 0601 42309 Estudis i treballs tècnics
22001 0601 42309 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
44002 0307 32202 Transferència a Barcelona Activa (programa FSE) ..

22103 0206 51102 Subministrament combustible i carburants
44002 0307 32202 Transferència a Barcelona Activa (programa FSE) ..

Altes Baixes
11.617.206

11.617.206
843.667

843.667
1.360.195

1.360.195
1.174.500

1.174.500
225.000

30.000
195.000

600.000
600.000

1.200.000
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Partida Descripció Altes Baixes
22706 0205 44201 Estudis i treballs tècnics 1.200.00
44002 0307 32202 Transferència a Barcelona Activa (programa FSE) 1.800.000
22706 0207 44204 Estudis i treballs tècnics 1.800.000
48912 0301 12106 Altres transferències a grups sindicals 30.000.000
15200 9901 12158 Contingències 30.000.000
61902 0601 42312 Adquisició llibres biblioteca A. Martorell 2.016.535
22609 0601 42312 Despeses no detallades a altres apartats 983.107
22001 0601 42312 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.033.428
13100 0601 42309 Remuneració personal temporal 9.100.000
16003 0601 42309 Qe. SS. Inter. Pract 1.973.850
13100 0601 42303 Remuneració personal temporal 7.740.190
16003 0601 42303 Qe. SS. Inter. Pract 2.491.568
22706 0601 42309 Estudis i treballs tècnics 11.073.850
22609 0601 42303 Despeses no detallades a altres apartats 10.231.758
15200 9901 12158 Incentius per contingències 261.240
22706 0303 46307 Altres contractes de serveis 261.240
44002 0307 32202 Transferències a Barcelona Activa 114.296
22705 0303 12201 Processos electorals 114.296
48901 0104 11105 Altres subvencions 5.123.000
22706 0104 11105 Estudis i treballs tècnics 5.123.000

77.641.247 77.641.247

Annex núm. 3

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
75516-42309-06.01 Subvenció Generalitat per al Conservatori Municipal de

Música 3.500.000
75517-45403-06.03 Subvenció Generalitat per escomesa elèctrica del Museu

de la Ceràmica 2.547.000

6.047.000

DESPESES
635-42309-06.01-03 Adquisició material musical Conservatori Música 3.500.000
633-45403-06.03-02 Escomesa elèctrica Museu de la Ceràmica 2.547.000

6.047.000

Annex núm. 4

Partida Descripció Altes Baixes
63601 0112 12120 Inversió nova infrastructura general d'equipament informà¬

tic 6.085.235
22706 0112 12120 Estudis i treballs tècnics 6.085.235
73001 0205 43206 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins 20.000.000
65901 0709 43201 Inversions a determinar Districtes (FID) 20.000.000
73001 0205 43206 Institut Municipal Parcs i Jardins (Jardí Botànic) 20.000.000
61701 0603 45403 Jardí Botànic 20.000.000
22602 0303 31110 Publicitat i propaganda 3.000.000
22719 0505 41350 Altres contractes de serveis 3.000.000
13100 0301 12100 Retribucions personal laboral eventual 2.425.799
16000 0301 12100 Aportacions a la Seguretat Social 790.567
22706 0303 46307 Estudis i treballs tècnics 3.216.366
22602 0303 46307 Publicitat i propaganda 300.000
22109 0601 42201 Altre material de consum no inventariable 300.000
13100 0601 42305 Retribucions personal laboral eventual 15.000.000
16003 0601 42305 Primes i quotes SS funcionaris interins 5.000.000
22800 0601 42310 Centres amb autonomia de gestió 20.000.000
48908 0602 45107 Subvencions acció cultural 2.000.000
22719 0602 45103 Altres contractes de serveis 2.000.000
63501 0112 12120 Mobiliari i equip d'oficina 4.728.816
22706 0112 12120 Estudis i treballs tècnics 4.728.816
63501 0201 12100 Mobiliari i altres ensers 5.000.000
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Partida
22706 0201 12100
22602 0303 45302
47000 0204 45302
21200 0201 12100

21200 0302 12104

21200 0302 61108

22602
22900
22602
22609
63201
60201
63205
61201
60202
63207
63206
60401
60301
63501
61202

63210
63501
61502
61503
65901
41001
22706
63501
63501
22706
22109
22105
63202
75501
63201
75501
63203
75501
63601
22609
22706
22109
21300
63601
62401
48900
48900
22103
74007
60101

0303 45302
0201 12100
0303 45302
0203 43201
0799 45260
0799 43201
0799 32440
0799 43201
0799 43201
0799 46303
0799 46303
0799 43201
0799 46303
0799 46303
0799 45260

0799 46303
0799 32440
0799 43201
0799 45260
0799 12100
0303 46307
0303 46307
0603 45403
0603 45403
0603 45403
0110 31220
0710 31220
0603 45403
0603 45403
0603 45403
0603 45403
0603 45403
0603 45403
0601 12100
0601 42312
0601 42309
0601 42305
0601 42201
0504 45210
0504 45240
0504 45210
0504 45220
0504 45270
0307 32202
0705 43201

Descripció Altes Baixes
Estudis i treballs tècnics 5.000.000
Publicitat i propaganda 1.000.000
Aportació a empreses privades 1.000.000
Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions 37.228.489
Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions 22.228.489
Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions 15.000.000
Publicitat i propaganda 800.000
Previsió per a nous serveis 800.000
Publicitat i propaganda 100.000
Despeses no detallades a altres apartats 100.000
Reforma polisportiu Raval 26.871.770
Can Tunis enderrocs 11.000.000
Ampliació Casal Avis Montmany 14.942.358
Jardí Av. Mare de Déu de Montserrat i E. Bressol 2.959.166
Enderroc resta edifici del carrer Rosell, núm. 8 1.521.000
Centre cívic Turó (Les Basses) 19.600.000
Centre Cívic Ciutat Meridiana 4.850.000
Subvenció vehicle multitrans 2.215.000
Adquisició material emissora ràdio CC Bon Pastor 5.199.553
Mobiliari CC Bon Pastor 987.646
Projecte enllumenament equipament esportiu CV Selva de
Mar 17.468.034
Adequació CC Bon Pastor 1.778.383
Mobiliari C Avis Navas 1.939.923
Jocs infantils Plaça de la Palmera 560.077
Cistelles i porteries esportives 334.418
Inversions a determinar Disrictes (FID) 112.227.328
Transferència a l'IMI 22.026.500
Estudis i treballs tècnics 22.026.500
Mobiliari Biblioteca Museu de la Música 373.949
Mobiliari Museu Frederic Marès 281.808
Estudis i treballs tècnics 655.757
Altre material de consum no inventariable 1.808.328
Productes alimentaris 1.808.328
Remodelació Casa Padellàs i edifici Llibreteria 8.910.865
Transferència al Museu d'Art Contemporani 8.910.865
Vitrines Palau de Pedralbes 2.482.786
Transferència al Museu d'Art Contemporani 2.482.786
Adequació espais Museu Tèxtil 5.503.016
Transferència Museu d'Art Contemporani 5.503.016
Material informàtic 5.245.350
Despeses no detallades a altres apartats 3.969.670
Estudis i treballs tècnics 402.774
Altre material de consum 658.329
Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge 214.577
Funcionament operatiu depos. equip 2.750.000
Material de transport 939.000
Altres transferències 1.025.000
Altres transferències 1.664.000
Combustibles i carburants 1.000.000
Transferència a Barcelona Activa 651.667
Infrastructura béns ús general noves construccions 651.667

286.659.503 286.659.503

Annex núm. 5

Partida
15100 0401 22201
21200 0703 12104
13100 0603 45403
22609 0603 45403

Descripció Altes Baixes
Gratificacions 3.864.999
Manteniment d'edificis i altres construccions 3.864.999
Personal laboral eventual de Museus 12.000.000
Despeses no detallades a altres apartats 12.000.000
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Partida Descripció Altes Baixes
13100 0603 45403 Personal laboral eventual de Museus 5.000.000
48904 0602 45106 Altres transferències a Arts escèniques 5.000.000
12100 0603 45403 Retribucuions complementàries 560.000
22609 0603 45403 Despeses no detallades a altres apartats 560.000
22609 0601 42309 Despeses no detallades a altres apartats 500.000
48907 0602 45401 Subvencions a Arts plàstiques 500.000
22712 0705 51102 Pavimentació de les vies públiques 3.757.009
65901 0705 43201 Inversions a determinar en Districtes 3.757.009
49002 0306 61113 Transferències a l'Ajuntament de Toulouse 156.401
22609 0306 61113 Despeses no detallades a altres apartats 156.401
22602 0303 46307 Publicitat i propaganda 300.000
22609 0401 12100 Despeses no detallades a altres apartats 300.000
73001 0205 43206 Transferències a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins .... 500.000
60102 0705 43201 Infrastructura béns ús general de noves construccions ... 500.000
20200 0601 42201 Arrendaments edificis i altres construccions 12.086.977
48914 0601 42201 Altres transferències 12.086.977
15200 9901 12158 Contingències 4.504.194
15200 0201 12100 Contigències 4.576.349
22900 0201 12100 Previsió per a nous serveis 9.080.543
15200 9901 12158 Contingències 4.410.667
22609 0203 43201 Despeses no detallades a altres apartats 4.410.667
15200 9901 12158 Contingències 2.110.600
47000 0204 45302 Aportacions a empreses privades 2.110.600
22201 0106 12118 Comunicacions postals 828.286
22400 0504 45240 Primes d'assegurances 828.286
41003 0601 42314 Transferència corrent a l'Escola Massana 3.915.892
21300 0601 42201 Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge 3.915.892
22602 0303 46307 Publicitat i propaganda 125.000
22602 0702 12103 Publicitat i propaganda 125.000
46702 0106 72105 Aportació consorci i cultura contemporània 11.000.000
48901 0106 72105 Altres transferències 10.000.000
22900 0106 72105 Previsió per a nous serveis 21.000.000

80.196.374 80.196.374

Annex núm. 6

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
75602-45260-05.04 Subvenció Generalitat construcció camp de futbol i rugbi

Àrea Olímpica Vall d'Hebron 33.998.732
75602-45260-05.04 Subvenció Generalitat construcció camp de futbol i vesti¬

dor de l'Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron 10.000.000
75603-45260-05.04 Subvenció Generalitat obres de remodelació escola muni¬

cipal d'Hípica de La Foixarda 26.878.605
^ 75520-42201-06.01 Subvenció Generalitat construcció CP Collblanc-Pisuerga 259.960.025

77002-42201-06.01 Aportació empresa Montajes, Vigilancia y Mantenimiento,
SA, per utilització del subsòl municipal per concessió de
l'aparcament CP Collblanc-Pisuerga 124.650.000

75521-42201-06.01 Subvenció Generalitat reforma CP Amadeo Vives 20.368.174
75522-42201 -06.01 Subvenció Generalitat reforma CP St. Ramon de Penyafort 13.134.364
75523-42201-06.01 Subvenció Generalitat reforma CP Cristòfol Colom 7.962.029
75524-42201 -06.01 Subvenció Generalitat rehabilitació façanes CP Font Euca¬

liptus 16.479.395
75525-42201-06.01 Subvenció Generalitat instal·lacions CP Cavall Bernat 47.852.029
75526-42201-06.01 Subvenció generalitat millores CP Lluís Vives 29.527.755
72007-45403-06.03 Subvenció Ministeri d'Educació i Ciència per Museu de

Zoologia 3.087.000
593.898.108

DESPESES
622-45260-05.04-03 Construcció camp de futbol i rugbi de l'Àrea Olímpica de

la Vall d'Hebron 33.998.732
, 622-45260-05.04-03 Construcció camp de futbol i vestidors de l'Àrea Olímpica

de la Vall d'Hebron 10.000.000
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Partida Descripció Altes
622-45260-05.04-06 Obres remodelació escola municipal d'hípica La Foixarda 26.878.605
637-42201-06.01-32 Construcció CP Collblanc-Pisuerga 259.960.025
637-42201-06.01-32 Construcció CP Collblanc-Pisuerga i aparcament annex . 124.650.000
637-42201-06.01-38 Reforma CP Amadeu Vives 20.368.174
637-42201-06.01-33 Reforma CP St. Ramon de Penyafort 13.134.364
637-42201-06.01-34 Reforma CP Cristòfol Colom 7.962.029
637-42201-06.01-35 Rehabilitació façanes CP Font Eucaliptus 16.479.395
637-42201-06.01-20 Instal·lacions CP Cavall Bernat 47.852.029
637-42201-06.01-36 Millores CP Lluís Vives 29.527.755
635-45403-06.03-06 Adquisició material científic per Museu de Zoologia 3.087.000

593.898.108

Annex núm. 7

Partida
22109 0110 12103
22607 0703 45107
22706 0107 12112

22108 0703 42201

44002 0307 32202
22706 0205 44201
44002 0307 32202

48900 0205 44201

15200
22900
22200
48900
22602
47000
48900
41000
22109
44002
22000
48000
48901
48901
48901
48901
22706
22001
15100
22706
44003
22705
44002
21600

22601
15100
22706
15100
22706
22712
22712
48908
22719
22719
22706
13100

9901
0201
0205
0205
0303
0204
0204
0603
0603
0307
0303
0702
0702
0702
0702
0702
0107
0306
0601
0601
0303
0303
0307
0110

12158
12100
44201
44201
45302
45302
45302
45403
45403
32202
46307
31220
12103
42201
45105
45240
12112
61113
42312
42312
12201
12201
32202
12116

0107 12112
0601 42312
0601 42312
0601 12100
0601 42312
0703 51102
0703 43201
0708 45107
0708 45107
0708 31220
0708 43201
0601 42312

Descripció Altes Baixes
A Impremta Municipal per despeses Sants-Montjuïc 279.123
A Impremta Municipal per despeses Sants-Montjuïc 279.123
A Regidoría d'Edicions i Publicacions per despeses Sants-
Montjuïc 85.120
A Regidoría d'Edicions i Publicacions per despeses de
Sants-Montjuïc 85.120
Col·laboració INEM (programa FSE) (juliol-desembre) 1.963.018
Col·laboració INEM (programa FSE) (juliol-desembre) 1.963.018
Col·laboració INEM (programa FSE) Unitat Gestió Econò¬
mica i Administrativa 1.200.000
Col·laboració INEM (programa FSE) Unitat Gestió Econò¬
mica i Administrativa 1.200.000
Hores extres urgències personal Centre Gestor Vialitat ... 317.799
Hores extres urgències personal Centre Gestor Vialitat ... 317.799
Despeses de comunicacions telefòniques 1.500.000
Despeses de comunicacions telefòniques 1.500.000
Despeses publicitat Paisatge Urbà 20.000.000
Despeses publicitat Paisatge Urbà 15.000.000
Despeses publicitat Paisatge Urbà 5.000.000
Aportació a l'IMI projecte Dac 6.183.550
Aportació a l'IMI projecte Dac 6.183.550
Despeses personal Servei 010 4.780.144
Despeses personal Servei 010 4.780.144
Ajut families situació precària a l'Eixample 2.552.500
Ajut famílies situació precària a l'Eixample 179.500
Ajut famílies situació precària a l'Eixample 1.785.000
Ajut famílies situació precària a l'Eixample 76.000
Ajut famílies situació precària a l'Eixample 512.000
A publicacions Economia i Empreses 12.250
A publicacions Economia i Empreses 12.250
Atendre Pla de Formació del Professorat de la DSP 957.000
Atendre Pla de Formació del Professorat de la DSP 957.000
A ICB eleccions i suport Arxiu Administratiu 18.215.000
A ICB eleccions i suport Arxiu Administratiu 18.215.000
A Barcelona Activa contractació Pla ocupació 2.317.392
Aportació econòmica a Impremta i Publicacions per con¬
tractació de personal 1.931.160
A Barcelona Activa per la contractació del Pla d'ocupació 386.232
Hores extres funcionaris del Pla de Formació 677.088
Hores extres funcionaris del Pla de Formació 677.088
Hores extres funcionaris del Pla de Formació 412.500
Hores extres funcionaris del Pla de Formació 412.500
Pavimentació via pública Sants-Montjuïc 4.781.648
Pavimentació via pública Sants-Montjuïc 4.781.648
Subvencions programa d'acció cultural i suport a entitats . 6.338.505
Subvencions programa d'acció cultural i suport a entitats . 4.000.000
Subvencions programa d'acció cultural i suport a entitats . 338.505
Subvencions programa d'acció cultural i suport a entitats . 2.000.000
Contracta Sra. Yolanda Chiribes Àrea d'Educació 126.936
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Partida Descripció
^ Altes Baixes

16000 0601 42312 Contracta Sra. Yolanda Chiribes Àrea d'Educació 40.861
22609 0601 42312 Contracta Sra. Yolanda Chiribes Àrea d'Educació 167.797

72.740.434 72.740.434

Annex núm. 8

Partida
48902 0602 45106
16100 9901 31401

Descripció Altes Baixes
Aportació complementària al Patronat del Liceu 354.000.000
Aportació complementària al Patronat del Liceu 354.000.000

354.000.000 354.000.000

Annex núm. 9

Partida
73001 0205 43206
61701 0603 45403
63501 0708 46303

75501 0603 45403

62701 0603 45109

71002 0303 55102
62701 0303 55102
22712 0710 43201

60701 0201 43201

22719 9291 41303
60701 0201 43201
62403 0401 22201
65901 0708 43201
71002 0201 43205
60001 0202 43207
73001 0205 43206
65901 0705 43201

Descripció Altes
A l'Institut de Parcs i Jardins reg. Jardí Botànic 6.900.000
A l'Institut de Parcs i Jardins reg. Jardí Botànic
Al Districte de Nou Barris pel mobiliari de la Biblioteca
Canyelles 7.000.00
Al Districte de Nou Barris pel mobiliari de la Biblioteca
Canyelles
Al Districte de Nou Barris pel mobiliari de la Biblioteca
Canyelles
Despeses informàtiques 3.367.948
Despeses informàtiques
Obres per evitar l'accés dels vehicles a les platges del
Poblenou 2.897.000
Obres per evitar l'accés dels vehicles a les platges del
Poblenou
Neteja de les aigües de les platges del Poblenou (estiu 92) 12.512.327
Neteja de les aigües de les platges del Poblenou (estiu 92)
Adquisició vehicles vigilància Ciutat Meridiana 1.927.000
Adquisició vehicles vigilància Ciutat Meridiana
Transferència capital a l'IMU 250.000.000
Transferència capital a l'IMU
A Parcs i Jardins pel projecte Quatre Camins 808.599
A Parcs i Jardins pel projecte Quatre Camins

Baixes

6.900.000

6.103.333

896.667

3.367.948

2.897.000

1.927.000

250.000.000

808.599
285.412.881 285.412.881

Annex núm. 10

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
72003-32202-03.07 Subvenció Feder (Pedrifra) per remodelació de la caserna

de Sant Agustí 277.000.000

DESPESES
740-322.02-03.07-06 Remodelació de la caserna de Sant Agustí 277.000.000

Annex núm. 11

Partida
22709 0207 44202
21200 0703 12104
21200 0401 22201
21200 0703 12104

Descripció
Neteja de l'espai del mercat d'Eduard Aunós
Neteja de l'espai del mercat d'Eduard Aunós
Vigilància guàrdia urbana del mercat d'Eduard Aunós
Vigilància guàrdia urbana del mercat d'Eduard Aunós

Altes
1.798.567

3.791.553

5.590.120

Baixes

1.798.567

3.791.553
5.590.120



954 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-XII-1993

Annex núm. 12

Partida
62201 0306 45201
72402 0306 43201

Descripció
Remodelació de l'Estadi Olímpic de Montjuïc
Remodelació de l'Estadi Olímpic de Montjuïc

Altes Baixes
44.815.415

44.815.415

44.815.415 44.815.415

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993 f
(Transferències)

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia, de 23 de novembre de 1993)

Partida Descripció Altes Baixes
22109 0110 12103 A Impremta Municiapl despeses Ciutat Vella 4.000.000
22000 0701 12103 A Impremta Municipal despeses Ciutat Vella 4.000.000
22109 0110 46303 A Impremta Municipal despeses Horta-Guinardó 3.500.000
22109 0707 46303 A Impremta Municipal despeses Horta-Guinardó 3.500.000
22109 0110 12103 A Impremta Municipal despeses Sants-Montjuïc 943.541
22602 0703 12103 A Impremta Municipal despeses Sants-Montjuïc 943.541
22709 0207 44202 Neteja del recorregut de la processó de Corpus 228.816
23001 0799 46310 Neteja del recorregut de la processó de Corpus 228.816
22109 0110 45108 A Impremta Municipal despeses Cultura-museus 231.143
22719 0603 45108 A Impremta Municipal despeses Cultura-museus 231.143
22607 0709 45107 A Districte de Sant Andreu col·laboració projectes cultura . 4.000.000
22900 0602 45107 A Districte de Sant Andreu col·laboració projectes cultura . 4.000.000
22109 0110 45403 A Impremta Municipal despeses Cultura-museus 7.978.101
22109 0603 45403 A Impremta Municipal despeses Cultura-museus 7.978.101
22602 0303 46310 Despeses per publicitat 472.084
22706 0799 46310 Despeses per publicitat 89.574
22602 0799 46310 Despeses per publicitat 382.510

21.353.685 21.353.685
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 5 CONCURSOS PER A LA PROVI¬
SIÓ DE 5 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia el 17 de de¬
sembre de 1993)

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

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complerts de
serveis, inclosos els serveis previs en altres Adminis¬
tracions 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
curriculum vitae.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar
dels sistemes d'acreditació i de comprovació que consi¬
deri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podran ser convocats els aspirants per precisar o
ampliar aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

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

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

Annex
Concurs 523. Responsable de Projecte de l'Àrea

d'Urbanisme (Nivell 24).
Concurs 524. Cap del Servei de Construcció d'Apar¬

caments (Unitat de Projectes Urbans i d'Infrastructures-
Àrea de Projectes i Obres) (Nivell 22).

Concurs 525. Responsable de Seguiment de les
Obres i Projectes (Unitat de Projectes Urbans i d'Infras-
tructures-Àrea de Projectes i Obres) (Nivell 20).

Concurs 526. Responsable de Seguiment de Con¬
tractes de Manteniment del Patrimoni Artístic (Servei
d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic-Àrea de Projectes
i Obres) (Nivell 20).
Concurs 527. Responsable de Projecte de l'Àrea

d'Urbanisme (Nivell 22).

Responsable de Projecte de l'Area d'Urbanisme
Concurs 523

Lloc de treball adscrit a l'Àrea d'Urbanisme, i situat a
l'Avinguda Príncep d'Astúries, núm. 61.

Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual de
59.750 pessetes.

Funcions principals
- Supervisió tècnica dels expedients administratius.
- Supervisar i realitzar informes urbanístics als òrgans
auxiliars de l'administració i altres organismes.

- Suport als projectes complexos de l'Àrea.
- Coordinació amb les diferents Direccions de Serveis

de l'Àrea en projectes comuns.
- Supervisió, anàlisi i classificació de la documentació.

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

Tècnic d'Administració General (llicenciat en Dret) o
Tècnic Superior en Dret.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 4 punts, segons el

barem següent:
Redacció de dictàmens i informes jurídics,
fins a 2 punts
Estudi i elaboració dels circuits de tramita¬
ció, amb els impressos i formularis cor¬
responents, en matèria urbanística, fins a . 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

3. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat d'iniciativa, orga¬
nització i responsabilitat, fins a 3 punts.

4. Memòria consistent en una valoració personal sobre
procediment i seguretat jurídica en matèria de llicències
urbanístiques, fins a 3 punts (extensió màxima 5 folis).

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de Valoració
Vocals complementaris:
Sr. Josep M. Alibés i Rovira, Coordinador de Serveis

d'Urbanisme, o persona en qui delegui.
Sr. Ernest Compta i González, Director de Serveis de

l'Edificació i Patrimoni Arquitectònic.
Sra. Pilar Figueras i de Diego, Directora de Serveis de

Gestió Urbanística.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. Roman Torrents i Llanos, com a titular, i Sra.

Carmen Campo i Gracia, com a suplent.

Cap del Servei de Construcció d'Aparcaments
Concurs 524

Lloc de treball adscrit a la Unitat de Projectes Urbans
i d'Infrastructures de l'Àrea de Projectes i Obres, i situat
a la plaça de Lesseps, núm. 12.

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

Funcions principals
- Coordinar la redacció de Projectes i Direcció de les
obres dels aparcaments municipals.

- Coordinar la inspecció de les obres d'aparcaments
municipals projectats externament.

- Informar sobre la viabilitat urbanística i els condiciona¬
ments urbans dels aparcaments proposats.

- Col·laborar a la definició del programa de nous em¬
plaçaments.

- Coordinar els projectes de superfície dels aparca¬
ments.

- Definició dels estàndars de disseny dels futurs aparca¬
ments, tant en l'aspecte funcional com en el formal.
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Requisits addicionals
Personal del Grup A, que pertanyi a la categoria de

Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria o del Grup
B, que pertanyi a la categoria de Tècnic Mitjà d'Arqui¬
tectura i Enginyeria.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici de lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria,
fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Redacció, direcció i seguiment de projec¬
tes i obres d'aparcament, fins a 3 punts
Experiència específica o activitats relacio¬
nades amb el lloc de treball en matèria
d'aparcaments construïts a l'espai públic
urbà, fins a 2 punts
Comandament de personal tècnic, 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, especialment la capacitat de comandament i
d'interrelació, fins a 3 punts.

5. Informe sobre «Criteris a seguir en la formalització
de la implantació d'un aparcament subterrani en l'espai
públic urbà», d'una extensió màxima de 5 folis, fins a 3
punts. En aquest apartat es valoraran la maduresa i
coherència de les aportacions personals del candidat, i
també la capacitat de síntesi.

Puntuació minima-. 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Manuel Tuñí i Vancells, Gerent de l'Àmbit d'Urba¬

nisme i Medi Ambient, o persona en qui delegui.
Sr. Josep Ma. Llauradó i Grau, Cap de la Unitat

Operativa de Projectes d'Infrastructura de l'Àrea de
Projectes i Obres, 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 Simon, com a suplent.

- Preparació de plans d'obres, amb la seva valoració.
- Elaboració d'estudis referents als costos unitaris de
diferents tipus d'obres i dels desplaçaments de ser¬
veis afectats.

- Organització de l'arxiu tècnic de la Unitat.

Requisits addicionals
Personal del Grup B, que pertanyi a la categoria de

Tècnic Mitjà d'Arquitectura i Enginyeria.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici de lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria,
fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Experiència en la realització de quadres de
preus d'obres d'urbanització, fins a 3 punts
Experiència en la realització d'amidaments
i pressupostos d'obres d'urbanització, fins
a 2 punts
Experiència en la programació i control
d'obres, fins a 2 punts

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

4. Informe consistent en una proposta sobre funcio¬
nament i criteris d'actuació en relació al lloc de treball
objecte de la convocatòria, fins a 3 punts (extensió
màxima 5 folis).

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Manuel Tuñí i Vancells, Gerent de l'Àmbit d'Urba¬

nisme i Medi Ambient, o persona en qui delegui.
Sr. Josep Ma. Llauradó i Grau, Cap de la Unitat

Operativa de Projectes d'Infrastructura de l'Àrea de
Projectes i Obres, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. Tomàs Tomsem i Mínguez, com a titular, i Sr.

Francisco Javier Cañadillas i Lucas, com a suplent.

Responsable de Seguiment de les Obres i Projec¬
tes
Concurs 525

Lloc de treball adscrit a la Unitat de Projectes Urbans
i d'Infrastructures de l'Àrea de Projectes i Obres, i situat
a la plaça de Lesseps, núm. 12.
Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de

40.282 pessetes.

Funcions principals
- Control dels projectes elaborats per la Unitat per tal
d'assegurar-ne el compliment de tots els requisits for¬
mals.

- Preparació i actualització dels plecs de condicions
tècniques de tipus genèric.

- Seguiment de les obres executades sota la depen¬
dència de la Unitat en quant a compliments dels
terminis d'execució parcials i generals previstos.

Responsable de Seguiment de Contractes de
Manteniment del Patrimoni Artístic
Concurs 526

Lloc de treball adscrit al Servei d'Actuació sobre el
Patrimoni Artístic de l'Àrea de Projectes i Obres, i situat
a la plaça de Lesseps, núm. 12.
Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de
40.282 pessetes.

Funcions principals
Suport tècnic al Cap del Servei d'Actuació sobre el

Patrimoni Artístic, especialment:
- Preparació dels plecs de condicions que hauran de

regir per les contractes de cada termini en que
aquestes es divideixin, introduint les millores o modifi¬
cacions, en relació al termini anterior, que l'experièn¬
cia hagi aconsellat.

- Preparació dels programes d'actuacions a fer amb
les diferents contractes tant pel que fa al manteni-
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ment ordinari com a les actuacions puntuals específi¬
ques que es decideixin fer.

- Seguiment i control tècnic de les feines realitzades
amb les contractes mitjançant visites periòdiques a
les obres i assessoria en cas necessari als altres
tècnics que hi intervinguin.

- Seguiment i control econòmic de les contractes uti¬
litzant els mecanismes que es considerin adequats a
cada cas, com ara els informes de feines fetes, les
ordres de treball, etc.

- Seguiment administratiu de les certificacions de les
contractes per tal d'agilitar al màxim la seva tramita¬
ció.

Requisits addicionals
Personal del Grup B.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici de lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria,
fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons el
barem següent:
Experiència en seguiment i control tècnic
d'obres de manteniment i restauració, fins
a 3 punts
Experiència en seguiment i control admi¬
nistratiu d'obres per l'Administració, fins
a 2 punts
Experiència en seguiment de contractes de
manteniment, fins a 2 punts

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

4. Informe consistent en una proposta sobre funcio¬
nament i criteris d'actuació en relació al lloc de treball
objecte de la convocatòria, fins a 3 punts (extensió
màxima 5 folis).

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Manuel Tuñí i Vancells, Gerent de l'Àmbit d'Urba¬

nisme i Medi Ambient, o persona en qui delegui.
Sr. Josep Ma. Julià i Capdevila, Cap de la Unitat

Operativa d'Edificació, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sr. Ramon Torrents i Llanos, com a titular, i Sra.

Montserrat Calvo i Vallverdú, com a suplent.

Responsable de Projecte de l'Àrea d'Urbanisme
Concurs 527

Lloc de treball adscrit a l'Àrea d'Urbanisme, i situat a
l'Avgda. Príncep d'Astúries, núm. 61.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
43.289 pessetes segons catàleg vigent (2220Y).

Funcions principals
- Elaboració i tramitació dels expedients urbanístics.
- Seguiment de les actuacions urbanístiques en el ter¬

ritori.

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

Tècnic Superior en Arquitectura i Enginyeria, o del Grup
B, que pertanyi a la categoria de Tècnic Mitjà en
Arquitectura i Enginyeria.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici de lloc de
treball, exceptuant la titulació d'accés a la categoria,
fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 6 punts, segons el
barem següent:
Experiència en elaboració i tramitació d'ex¬
pedients urbanístics, fins a 3 punts
Experiència en seguiment de les actua¬
cions urbanístiques en el territori, fins a .... 3 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, especialment la capacitat de comandament,
organització i responsabilitat, fins a 3 punts.

5. Informe consistent en una proposta sobre: «Crite¬
ris bàsics d'un Peri», valorat fins a un màxim de 3 punts
(extensió màxima de 5 fulls).

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris: Sr. Josep M. Alibés i Rovira,

Coordinador de Serveis d'Urbanisme, o persona en qui
delegui.

Sr. Ricard Fayos i Molet, Director de Serveis de
Gestió Urbanística.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sra. Isabel Gutiérrez i Nogales, com a titular, i Sr.

Isidoro Boniandrés i Viyuela, com a suplent.
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ANUNCIS

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província núms. 261 a 286

Concursos:
- Plec de condicions que ha de regir el concurs per la
contractació de les obres d'obertura del tram de la
Ronda del Mig, comprès entre els carrers d'Antoni de
Campmany i de Pavia, juntament amb la construcció
d'instal·lacions esportives en el nou espai resultant i
la seva explotació en règim de concessió.
(Dia 4)

- Plecs de condicions que han de regir les conces¬
sions dels serveis esportius de les instal·lacions se¬
güents: Polisportiu Municipal Nova Icària, Piscines
Municipals Bernat Picornell, Complex Esportiu Mar
Bella, Polisportiu Municipal del carrer del Perill, i
Polisportiu Municipal de l'Espanya Industrial.
(Dia 24)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Huarte, SA, per les obres de construcció de la 1a
fase del Parc de Fornells.
(Dia 3)

- La concessió del quiosc de diaris situat a la Rambla-
carrer de Canuda.

- Bnort, per les obres de manteniment de persianes
des de l·1 de gener al 30 de setembre de 1991, dels
edificis dependents del Districte.
(Dia 4)

- A Balizamientos y Señalizaciones, SA, pels treballs
de: específics destinats a incrementar la seguretat
vial en matèria de circulació de l'àrea integrada pels
Districtes municipals de Les Corts (4), Sarrià-Sant
Gervasi (5), Gràcia (6), Horta-Guinardó (7), Zona 2a;
de senyalització vertical i informativa urbana per a
l'ordenació i orientació del trànsit a les vies de la
ciutat de conformitat amb el codi de la circulació en

l'àrea integrada pels Districtes municipals de Ciutat
Vella (1), Eixample (2), Sants-Montjuïc (3), (zona
núm. 1), d'Horta-Guinardó (7), Nou Barris (8), (zona
núm. 3) , de Sant Andreu (9), Sant Martí (10), (zona
núm. 4); i de senyalització vertical i informativa
urbana per a l'ordenació i orientació del trànsit a les
vies de la ciutat, de conformitat amb el codi de la cir¬
culació.
(Dia 9)

- Josefa Virgili i Soriano, pel contracte de les obres de
manteniment i reparació d'instal·lacions dins els im¬
mobles del Centre de Manteniment i Àrea de Mante¬
niment i Serveis.
(Dia 10)

- Construcciones E. González, per l'execució del con¬
tracte relatiu a les obres de configuració de la sala
d'actuacions de les Antigues Cotxeres de Sant An¬
dreu, en el Districte de Sant Andreu.
(Dia 11)

- Emte, SA, per les prestacions del contracte relatiu al
projecte de conservació de les instal·lacions dels
jardins del Palauet Albèniz, del Departament de Ges¬
tió de Recursos.
(Dia 12)

- José M. Guitart i Plana, per les prestacions del
contracte relatiu a la realització dels treballs de man¬

teniment de les instal·lacions dels edificis de les
Àrees Centralitzades.

- Man'ins, per l'execució del contracte relatiu a les
obres de conservació d'edificis del Districte de Sant
Andreu.

- Celma-Celec, per les obres de manteniment i repara¬
ció de les instal·lacions d'aire condicionat dels edificis
municipals del Districte.
(Dia 18)

- Derribos Ureña, SL, per les obres d'enderrocament.
- Derribos Ureña, SL, per les obres d'enderrocament.
- Ingeniería Civil i Pública, SA, per les obres d'ender¬
rocament.

- Derribos Ureña, SL, per les obres d'enderrocament.
(Dia 19)

- Serveis de l'Espectacle Focus, SA, pel contracte de
subministrament de material i equips tècnics.

- Serveis de l'Espectacle Focus, SA, pel contracte de
subministrament d'espectacles i actes de difusió cul¬
tural.

- Serveis de l'Espectacle Focus, SA, pel contracte de
subministrament de material i equips tècnics d'infras¬
tructura.

- Serveis de l'Espectacle Focus, SA, pel contracte de
la realització de festes majors, festes de primavera i
actes de difusió cultural.

(Dia 23)
- Agromàn Empresa Constructora, SA, per les obres

de rehabilitació de la finca núm. 43 de la Rambla per
a caserna de la Guàrdia Urbana.
(Dia 24)

- Construcciones Padrós, SA, per les obres de rehabili¬
tació de la seu del Districte V Sarrià Sant Gervasi (3a
fase)

- Texsa, per les obres de rehabilitació de la façana de
l'escola d'adults Francesc Layret.
(Dia 25)

- Sersa, SL, per l'execució del contracte relatiu al
servei de neteja dels centres zona El Sagrer i Príncep
de Viana, en el Districte de Sant Andreu.

- Construcciones Frigola, SA, per les obres d'actuació
de manteniment i millores a parcs varis; renovació de
canonades i boques de rec a la Muntanya de Mont¬
juïc; manteniment de l'espai urbà al passeig de
Picasso; manteniment de l'espai urbà de la plaça
d'Àngel Pestanya; manteniment de l'espai urbà de la
plaça Gaudí; restauració de la font monumental de la
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plaça Palau; manteniment i restauració dels elements
metàl·lics del parc de la Pegaso; i manteniment de la
xarxa de rec de la Muntanya de Montjuïc.
(Dia 26)

- Aocsa, per les obres de pavimentació de la placeta
de Montcada, en el Districte de Ciutat Vella.

- Celma-Celec, pel contracte de brigades de manteni¬
ment i reparació de les instal·lacions de calefacció
dels edificis municipals del Districte de Ciutat Vella.

- Aocsa, per les obres de pavimentació i conservació
de voreres en el Districte de Ciutat Vella.

- Celma, pel contracte de brigades de manteniment i
reparació de les instal·lacions de gas dels edificis
municipals en el Districte de Ciutat Vella.

- Celma-Celec, per les obres de remodelació de la
xarxa d'aigua del CP Drassanes.

- Man'ins, SL, per l'execució del contracte relatiu a les
obres d'instal·lació elèctrica a la segona planta de la
seu del Districte de Sant Adreu.

- Aocsa, per les obres d'ampliació de brigades de
pavimentació i conservació de voreres en el Districte
de Ciutat Vella.
(Dia 30)

Anuncis
- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juny de 1993,
d'aprovar inicialment, i de 17 de setembre de 1993,
d'aprovar definitivament, la modificació de l'Ordenan¬
ça sobre llicències d'accés dels vehicles als locals
(Guals).

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 de juliol de
1993, d'aprovar inicialment l'Estudi de detall d'orde¬
nació dels solars del carrer del Carme, núms. 65-67, i
del Peu de la Creu, des del seu encreuament amb el
carrer de Joaquín Costa fins al carrer dels Àngels, i
d'alineacions de la perllongació del carrer d'en
Roig.
(Dia 4)

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juny de 1993,
d'aprovar el Projecte d'urbanització del carrer del
Mont d'Orsà, del carrer del Romaninar i de la consoli¬
dació del terraplén.
(Dia 5)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de
setembre de 1993, i del Consell Plenari, de 17 de
setembre de 1993, d'aprovar inicialment el Projecte
d'urbanització, d'iniciativa privada, de la zona lliure al
carrer de Josep Estivill, núms. 67 a 73.
(Dia 6)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de
setembre de 1993, d'aprovar, i del Consell Plenari, de
17 de setembre de 1993, de ratificar l'aprovació
inicial del Projecte de delimitació de la unitat d'execu¬
ció que comprèn les finques núms. 24, 24C, 24D, 29
i 31, 33 al 37 i 39 a 43, del carrer de Musitu, i núm. 76
del carrer de Bertran.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de
setembre de 1993, d'aprovar inicialment el Projecte
de reparcel·lació econòmica del Polígon VI del PAU i
Pla parcial d'ordenació del sector del Baixador de
Vallvidrera i les Planes.

(Dia 10)
- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juny de 1993,
d'aprovar definitivament l'Estudi de detall dels solars

núms. 6 i 7 del carrer de Montjuïc del Carme i núms.
17 i 19 del carrer del Pintor Fortuny, en no haver-s'hi
presentat al·legacions.

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 d'octubre de
1993, d'aprovar inicialment l'Estudi de detall de l'illa
delimitada per l'avinguda de la Diagonal, avinguda de
Pedralbes i els carrers de Jordi Girona i de Fernando
Primo de Rivera, on se situa la Facultat de Dret.
(Dia 13)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 5 de febrer
de 1993, i del Consell Plenari, de 26 de febrer de
1993, d'aprovar inicialment la proposta de reparcel·la¬
ció voluntària i delimitació conjunta de la unitat d'ac¬
tuació de les finques de l'avinguda de Roma, núms.
132 a 136.
(Dia 16)

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 de juliol de
1993, d'aprovar definitivament l'estudi de detall d'ali¬
neacions i rasants de l'illa compresa entre els carrers
de Joaquim Albarrán, d'Ardena i el vial d'incorporació
a la Ronda de Dalt.
(Dia 18)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 19 d'abril de
1991 d'aprovar, i del Consell Plenari, de 26 d'abril de
1991, de ratificar la desestimació de les al·legacions
formulades a l'aprovació inicial del projecte de delimi¬
tació de la Unitat d'actuació limitada per les finques
del carrer d'Agudells, núms. 9B al 17, i el carrer del
Pedrell, núms. 166 11 174.
(Dia 19)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 19 de
novembre de 1993, d'aprovar la iniciació dels tràmits
per a la adquisició, pel sistema d'expropiació, de la
finca núm. 298 del passseig de Fabra i Puig, afecta¬
da de zona 18.HS.
(Dia 25)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 18 de juliol
de 1991, de ratificar l'acta de reparcel·lació voluntària
signada el 18 d'abril de 1991 amb Catalana de Gas,
SA, dels terrenys d'aquesta companyia a la Barcelo-
neta i de terrenys municipals ocupats per l'Hospital
del Mar.
(Dia 26)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 2 de juliol
de 1993, d'aprovar, i del Consell Plenari, de 15 de
juliol de 1993, de ratificar els projectes d'estatuts i
bases d'actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació de la unitat d'actuació núm. 3 de la
Modificació del Pla General Metropolità per millores
dotacionals al Conjunt Històric de l'Eixample de Bar¬
celona.

(Dia 27)

Notificacions
- Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 2)

- À totes les persones que es considerin afectades per
l'expedient relatiu a la finca núm. 20 del carrer de
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Sant Dalmir, afectada de xarxa viària (5) i de parcs i
jardins urbans de nova creació de caràcter local (6b),
segons el PERI del Carmel, perquè presentin les
al·legacions que considerin adients, amb la docu¬
mentació que les justifiquen.

- A les persones que es relacionen sobre las denún¬
cies interposades en contra seva com a presumptes
infractors de les Ordenances Municipals de Neteja.
(Dia 5)

- A totes les persones que considerin tenir algun dret
sobre els vehicles que es troben en els Dipòstis
municipals, del qual es desconeix el seu propietari o
domicili, perquè formulin davant aquest Ajuntament la
reclamació corresponent.
(Dia 6)

- Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 8)

- A les persones que es considerin amb algun dret a
les sepultures que es relacionen (exceptuant la per¬
sona que sol·licita la transmissió), perquè compare¬
guin en la Divisió de Serveis, Departament de Ce¬
mentiris de l'Institut Municipal dels Serveis Funeraris.
(Dia 9)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada com a pressumptes infractors de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, del Reglament General de Circula¬
ció, de l'Ordenança Municipal de Circulació de via¬
nants i de vehicles vigent en aquest Municipi.
(Dia 10)

- Als interessats en l'expedient relatiu a l'estudi de
detall de concreció de volums del solar limitat pels
carrers de Pisuerga, del Cardenal Reig i de Collblanc,
perquè l'examinin i presentin les al·legacions que
considerin pertinents.

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada com pressumptes infractors de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, del Reglament General de Circula¬
ció, de l'Ordenança Municipal de Circulació de via¬
nants i de vehicles, vigent en aquest Municipi.
(Dia 11)

- A les persones que es relacionen sobre las denúni-
cias formulades com pressumptes infractors de les
Ordenances Municipals de Neteja.

- A les persones que es considerin afectades per
l'expedient relatiu a l'adquisició, pel sistema d'expro¬
piació, de la finca núm. 236 de la carretera Alta de
Roquetes, afectada pel PERI, perquè presentin les
al·legacions pertinents junt amb els documents que
les justifiquen.
(Dia 12)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada com pressumptes infractors de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, del Reglament General de Circula¬
ció, de l'Ordenança Municipal de Circulació de via¬
nants i de vehicles, vigent en aquest Municipi.
(Dia 13)

- Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les

tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària vigent en aquest
Municipi.
(Dia 15)

- A les persones que es considerin afectades o interes¬
sades en l'expedient relatiu a la desafectació del
domini públic d'una proció de terreny situada a
l'antiga estació ferroviària de Barcelona-Vilanova, per¬
què presentin les al·legacions que considerin adients.

- Als Interessats en l'expedient relatiu a l'aprovació
inicial de l'Estudi de detall d'adaptació de distàncies
a llindars a la parcel·la núm. 26 del carrer de Ramon
Miquel i Planes perquè presentin les al·legacions per¬
tinents.
(Dia 17)

- A les persones que es relacionen sobre sobre les
sancions interposades per la comissió d'una infracció
de les Ordenances Municipals de Neteja.
(Dia 20)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària vigent en aquest
Municipi.

- A les persones que es relacionen sobre la possible
Infracció de les Ordenances de Neteja.
(Dia 22)

- Géneros de Punta Nerva, SA, sobre la via de constre-
nyment amb el 20 % de recàrrec més els interessos
de demora en relació al deute pel concepte de
llicència fiscal, impost d'activitats, impost de vehicles
de tracció mecànica i ús de voreres.

- Als infractors que es relacionen sobre la sanció inter¬
posada per la comissió d'una infracció de les tipifica¬
des en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària, del Reglament General de
Circulació, de l'Ordenança Municipal de Circulació de
vianants i de vehicles vigent en aquest Municipi.
(Dia 23)

- A qui sigui el propietari del solar del pasatge de
l'Espiell, núms. 21-23, sobre l'expedient de neteja de
l'esmentat solar.

- A General de Construcciones e Instalaciones sobre el
requeriment del pagament del deute per principal,
recàrrecs, interessos de demora i despeses de pro¬
cediment legal en relació a l'impost de vehicles,
d'escombraries i impost de béns immobles.

- Gerardo ESahíllo, SA, sobre el requeriment del paga¬
ment del deute per principal, recàrrecs, interessos de
demora i despeses de procediment legal en relació a
l'impost de vehicles de tracció mecànica i impost
d'activitats econòmiques.

- Gelonch, SA, sobre el requeriment del pagament del
deute per pricipal, recàrrecs, interessos de demora i
despeses de procediment legal en relació a la llicèn¬
cia fiscal industrial, ús de voreres i impost de vehicles
de tracció mecànica.

- Gaset i Cía, SRC, sobre el requeriment del pagament
del deute per principal, recàrrecs, interessos de de
de demora i despeses de procediment legal en
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relació a llicència fiscal industrial, ús de voreres,

impost de vehicles de tracció mecànica, taxa de
recollida de escombraries i arbitri sobre radicació.
(Dia 24)
A la Sra. Maria Tena i Parera, titular de la parada núm.
76 del mercat d'Horta, sobre l'expedient sancionador
per comissió de la infracció de tancament no auto¬
ritzat de l'esmentada parada.
A la Sra. Carmen Palomino i Rumín, titular de la
parada núm. 92 del mercat de la Vall d'Hebron, sobre
la sanció de pèrdua de l'autorització de l'ús de
l'esmentada parada per tancament no autoritzat des
del setembre de 1992.
Al Sr. Manuel Botanas i Ventura, titular de la parada
ním. 1 bis del mercat de la Vall d'Hebron, sobre la
sanció de pèrdua de l'autorització de l'ús de l'esmen-
tada parada per subarrendament del Hoc de venda.
(Dia 26)
A les persones que considerin tenir algun dret en els
vehicles que es troben en els Dipòsits municipals,

dels quals es desconeix el propietari o el domicili,
perquè presentin la reclamació corresponent degu¬
dament fonamentada.
A les persones interessades en l'expedient relatiu a la
declaració i posterior adjudicació d'una parcel·la so¬
brera de via pública procedent de la finca situada al
passatge de la Marina, núm. 55, perquè presentin re¬
clamacions.
(Dia 27)
A les persones interessades en el sorteig públic de
títols del deute municipal, segons els quadres d'a¬
mortització que es relacionen.
Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 30)

Notificacions
En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei

de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient seguit pel Departament Jurídico-Administratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sota els
núms. 9538-9539/91, per haver tingut coneixement de
la defunció de la titular, Raimunda Fabregat i Bargada,
es notifica als seus ignorats hereus que, conforme al

que disposa l'article 32 de l'Ordenança de Mercats, en
el termini de sis mesos hauran de determinar qui d'entre
ells, si fossin més d'un, ha de succeir a la causant en la
titularitat de les parades núms. 140 i 141 del mercat
municipal de Sants, amb l'advertiment que, si no ho
feien així, serien declarades caducades les autoritza¬
cions d'ús.
Barcelona, 25 d'octubre de 1993. El Secretari Gene¬

ral, Jordi Baulies i Cortal.

Altres anuncis

La Ponència de Nomenclatura dels Carrers de Barce¬
lona, en la sessió de data 5 d'octubre de 1993, va
acordar el següent:
Donar el nom de Jardins de Manuel Sacristán als

jardins situats al costat de la Facultat d'Econòmiques al
llarg del carrer del Tinent Coronel Valenzuela, entre

l'Avinguda Diagonal i el carrer de Jordi Girona, al
Districte de Les Corts.

En conseqüència, d'acord amb l'article 2.2. de l'Or¬
denança de Policia de la Via Pública, se sotmet a
informació pública el referit acord pel termini de quinze
dies.
Barcelona, 24 de novembre de 1993. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.
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