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CONSELL PLENARI

Acta de la sessió celebrada el dia 12 de juliol de
1996 i aprovada el dia 25 de setembre de 1996.

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat
de Barcelona> el dia dotze de juliol de mil nou-cents
noranta-sis, es reuneix el Consell Plenari, en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde
Pasqual Maragall i Mira. Hi concorren l'Il-lm. Sr. i les
ll·lmes. Sres. Tinents d'Alcalde, Joan Clos i Matheu,
Eulàlia Vintró i Castells, Maravillas Rojo i Torrecilla, i
Pilar Rahola i Martínez, i les ll·lmes. Sres. i els ll·lms.
Srs. Regidors, Joaquim de Nadal i Caparà, Teresa
Sandoval i Roig, M. Carmen San Miguel i Ruibal,
Antoni Santiburcio i Moreno, Francesc Xavier Casas i
Masjoan, Enric Truñó i Lagares, Inmaculada Mo-
raleda i Pérez, Albert Batlle i Bastardas, Josep M.
Vegara i Carrió, Francisco Narváez i Pazos, Pere
Alcober i Solanas, Ernest Maragall i Mira, Joan Fuster
i Sobrepere, Miquel Roca i Junyent, Francesc Homs i
Ferret, Josep M. Samaranch i Kirner, Carme Servitje
i Mauri, Joan Puigdollers i Fargas, Vicenç Gavaldà i
Casat, Antoni Marcet i Rocabert, Daniel Fabregat
i Llorente, Anna Paredes i Rodríguez, Jaume Ciura¬
na i Llevadot, Miquel Llongueras i Campahà, Antoni
Miquel i Cerveró, Joana M. Ortega i Alemany,
Enrique Lacalle i Coll, Antonio Ainoza i Cirera, José
Alberto Fernández i Díaz, Emilio Álvarez i Pérez,
Marta Vila i Florensa, Jordi Cornet i Serra, José
Ramón Tobía i Galilea, Eugeni Forradellas i Bombar-
dó, Josep Puig i Boix, i Agustí Soler i Regàs, assistits
per la Secretària General Accidental, Sra. Irene Pa¬
gès i Perarnau, que certifica.

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

dència obre la sessió a les deu hores i trenta minuts.
Es donen per llegides les actes de les dues ses¬

sions anteriors, ordinària i extraordinària, celebrades
el 19 de juny de 1996, els esborranys de les quals
han estat tramesos a tots els membres del Consistori;
i s'aproven.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 20

de juny de 1996 (S1/D/1996 2221), que delega en
Fll·lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan la representació de
l'Ajuntament a la Comissió Provincial d'Urbanisme de
Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

de juny de 1996 (S1/D/1996 2219), que designa
membre del Plenari del Consell Municipal de Benes¬
tar Social, en representació de l'àmbit universitari i
professional, el Sr. Joan Echevarría i Puig.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

de juny de 1996 (S1/D/1996 2227), que delega a
l'Il·lm. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé la represen¬
tació de l'Ajuntament en la Comissió de Programació
d'Habitatges de Promoció Pública.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 28

de juny de 1996, (S1/D/1996 2411), que delega en

l'Il·lm. Sr. Josep M. Vegara i Carrió la facultat de re¬
presentar les accions de propietat d'aquest Ajunta¬
ment en les Juntes Generals de Tractament i Elimina¬
ció de Residus, SA.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 5 de

juliol de 1996, que crea el Comissionat per a la
remodelació integral del Nucli Històric del Districte de
Gràcia, i designa el Sr. Josep Antoni Solsona i Cana-
lis per desenvolupar l'esmentada tasca.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 28 de juny de 1996, que aprova la incor¬
poració de 23 noves fitxes al Catàleg d'arbres d'inte¬
rès local.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 3

de juliol i 9 de juliol de 1996 (S1/D/1996 2535 i 2574),
que aproven expedients de generació de crèdit per
ingressos d'import 17.961.000 i 144.500.000 pesse¬
tes respectivament.
Quedar assabentat a) de la pòlissa de crèdit a in¬

terès flotant amb ABN Amro Bank per un import de
2.000 milions de pessetes al tipus d'interès Mibor
més un marge del 0,25% i amb venciment el 18 de
juny de 1997; b) del contracte de crèdit amb interès
variable sobre el Mibor amb The Sakura Bank Limited
per import de 1.000 milions de pessetes al tipus d'in¬
terès Mibor més un marge del 0,1375% i amb venci¬
ment el 3 de juliol de 1997; i c) de la pròrroga, fins al
6 de juny de 1997, de la pòlissa amb The Bank of
Tokio Mitsubishi Limited, per import de 2.000 milions
de pessetes.
Quedar assabentat de la resolució del Gerent del

Districte de l'Eixample, de 10 de juliol de 1996, que
adjudica, en virtut de concurs, a Sociedad Anónima
de Proyectos de Ingeniería y Construcciones les
obres de construcció del Centre compactat de Ser¬
veis personals, Casal de Gent Gran i Casal Infantil de
la Sagrada Família, a l'edifici annex al Mercat del ma¬
teix nom, per un import de 97.164.429 pessetes, de
les quals, 26.003.023 seran finançades per la Caixa
de Catalunya, mentre que dels 71.161.406 pessetes,
a càrrec de l'Ajuntament, 44.458.000 pessetes s'apli¬
quen contra el Pressupost de 1996 i la resta contra el
de 1997.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 8 de

juliol de 1996 (S1/D/1996 2529), que: desestima les
al·legacions efectuades pel Port de Barcelona res¬
pecte a l'ordre de suspensió de les activitats relacio¬
nades amb la descàrrega de fava de soja; manté la
suspensió preventiva de tota activitat relacionada
amb la descàrrega de soja al Port de Barcelona men¬
tre no s'hagin implantat i avaluat les mesures concre¬
tes definides en els corresponents projectes tècnics i
manuals de procediment a presentar per les em¬
preses interessades i, consegüentment: denega la
sol·licitud de l'empresa Cargill España, SA, perquè
s'ordeni l'aixecament de tal suspensió; i autoritza ex¬
cepcionalment la descàrrega dels vaixells Meraklis i
Maritime Nancy seguint les mesures de control extra¬
ordinàries seguides a l'annex, atès que la Capitania
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Marítima en desaconsella la sortida del port en l'estat
actual de càrrega.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28

de juny de 1996, que aprova el Programa d'activitats
a desenvolupar per l'Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor i el seu pressupost, sol·licita a la Gene¬
ralitat una subvenció de 57 milions de pessetes per a
actuacions en matèria d'informació al consumidor i a
l'usuari, assumeix el compromís de finançar el Pro¬
grama en la part no subvencionada i afecta indefini¬
dament els béns adquirits amb càrrec a tal Programa,
a la protecció del consum.

El Sr. Puigdollers observa que aquesta sol·licitud es
formula fora de termini, el qual expirà el dia 31 de ge¬
ner; i el Sr. Fernández comparteix aquesta observació.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 21 de juny de

1996 (S1/D/1996 2222), que inicia expedient de
transformació de la Societat Privada Municipal Pro-
Eixample, SA, en societat d'economia mixta, designa,
de conformitat amb els articles 143 i 144 del Regla¬
ment d'Activitats, obres i serveis dels Ens locals, la
Comissió paritària d'estudi formada per tècnics i
membres de la Corporació i li encomana la redacció
de la memòria justificativa de tal transformació, en el
termini de vint dies.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, pels quals, en vir¬

tut de concurs, es nomenen:

a) amb data 11 de juny de 1996: el Sr. Jordi Serchs
i Serra, Cap del Programa de Coordinació dels Arxius
Municipals de Districte; el Sr. Aleix Ripol i Millet, Cap
de Divisió de Serveis Personals de Districte, adscrit al
de Sarrià-Sant Gervasi; i les persones relacionades
en les llistes adjuntes Inspectors de Districte i
Recepcionistes de Serveis Socials, respectivament
(S1/D/1996 2031-2034);

i b) amb data 17 de juny de 1996: els Srs. Salvador
Pérez i Marí, Josep Serrano i Jornet, Antoni Ros i
Blanes, Xavier Massíssimo i Sánchez de Boadó,
Francesc Flernández i Chacón, i Jesús Fajarnés i
Modrego, Caps del Servei de Llicències de Districte;
i la Sra. M. Lluïsa Parés i Soliva, Staff de Serveis Per¬
sonals de Districte, adscrita al de Sants-Montjuïc.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Ainoza,

Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i la Sra. Vila.
Ratificar la resolució del Gerent del Districte de

Nou Barris, de 21 de juny de 1996, pel qual s'aproven
els Plecs de clàusules economicoadministratives i
condicions tècniques de la urbanització de la plaça de
Santa Eulàlia i els carrers adjacents de Santa Úrsula i
Sant Ferran per un import de 95.935.000 pessetes,
se n'autoritzen 54.000.000 contra el Pressupost de
1996 i la resta contra el de 1997, i es convoca con¬
curs per a adjudicar les obres.
Ratificar les resolucions del Gerent del Districte de

Nou Barris, de 9 de juliol de 1996, per les quals:
A) S'aproven els Plecs de clàusules economicoad¬

ministratives i condicions tècniques del contracte
d'obres d'urbanització del carrer del Castell d'Argen¬
çola, entre els de Castellví i de Sant Feliu de Codines,
per un import 28.800.000 pessetes, de les quals s'apli¬
quen 16.800.000 contra el Pressupost de 1996, i la
resta contra el de 1997, i es convoca concurs, mitjan¬
çant procediment obert, per a adjudicar el contracte.

B) S'aproven els Plecs de clàusules economicoad¬
ministratives i condicions tècniques del contracte
d'obres d'ordenació del parc de Canyelles, sisena
fase, per un import 87.000.000 de pessetes, de les

quals s'apliquen 47.000.000 contra el Pressupost de
1996 i la resta contra el de 1997, i es convoca con¬
curs, mitjançant procediment obert, per a adjudicar el
contracte.

C) S'aproven els Plecs de clàusules economicoad¬
ministratives i condicions tècniques del contracte
d'obres d'urbanització del carrer de connexió entre el
de Vidal i Guasch i l'avinguda de Nou Barris, per un
import 61.000.000 de pessetes, de les quals s'apli¬
quen 27.000.000 contra el Pressupost de 1996 i la
resta al de 1997, i es convoca concurs, mitjançant
procediment obert, per a adjudicar el contracte.

i D) S'aproven els Plecs de clàusules economico¬
administratives i condicions tècniques del contracte
d'obres d'acabament de l'equipament Les Basses,
per un import 107.000.000 de pessetes, de les quals
s'apliquen 34.000.000 contra el Pressupost de 1996,
53.000.000, al de 1997 i la resta al de 1998, i es con¬
voca concurs, mitjançant procediment obert, per a ad¬
judicar el contracte.
Ratificar la resolució del Gerent del Districte de

Sant Martí, de 29 de maig de 1996, que dóna compli¬
ment al contracte d'execució d'obra relatiu al Projecte
d'urbanització de la primera fase del Pla especial
d'ordenació del sector de la Paperera del Poblenou
per un import de 77.941.687 pessetes, de les quals
47.000.000 s'autoritzen contra el Pressupost de 1996
i la resta contra el de 1997, i se'n disposa l'abona¬
ment a Fomento de Construcciones y Contratas en la
forma reglamentària.
Ratificarles resolucions del Gerent de Serveis Per¬

sonals, de 5 de juliol de 1996, per les quals:
S'aproven inicialment els Projectes de les obres

de millora dels Centres d'Educació Infantil i Primària
(CEIP) que es relacionen tot seguit, donant-los per
aprovats definitivament si no s'hi formulen al·lega¬
cions durant el període d'informació pública; s'apro¬
ven simultàniament els Plecs de clàusules adminis¬
tratives particulars del concurs obert per adjudicar
tals contractes pels imports que en cada cas es con¬
creten, la despesa dels quals fou autoritzada pel Con¬
sell Plenari el 19 de juny de 1996 d'acord amb el
Conveni signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ins¬
titut Municipal d'Educació i el Departament d'Ense¬
nyament de la Generalitat, relatiu a la realització
d'obres de reforma, ampliació i millora en Centres
d'Educació Infantil i Primària; i es convoca concurs
obert amb caràcter d'urgència per a adjudicar cada
contracte:

A) CEIP Mare de Déu de Montserrat, 33.999.448
pessetes, de les quals 10.000.000 corresponen al
Pressupost de 1996 i la resta al de 1997.

B) CEIP Drassanes, 33.000.000 de pessetes, de
les quals 10.000.000 corresponen al Pressupost de
1996 i la resta al de 1997.

C) CEIP Ramon Casas, 33.996.173 pessetes, de
les quals 10.000.000 corresponen al Pressupost de
1996 i la resta al de 1997.

D) CEIP Pere Vila, 51.999.999 pessetes, de les
quals 16.000.000 corresponen al Pressupost de 1996
i la resta al de 1997.

E) CEIP Sagrada Família, 34.000.000 de pessetes,
de les quals 10.000.000 corresponen al Pressupost
de 1996 i la resta al de 1997.

F) CEIP Ramón y Cajal, 13.999.999 pessetes, de
les quals 6.000.000 corresponen al Pressupost de
1996 i la resta al de 1997.
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Ratificar les resolucions del Gerent de Serveis Per¬
sonals, d'11 de juliol de 1996, per les quals:

A) S'aprova el Plec de clàusules administratives
particulars del concurs obert per a adjudicar tal con¬
tracte d'obres d'ampliació de l'Escola Municipal d'En¬
senyament Secundari Serrat i Bonastre per un import
de 37.000.000 de pessetes, de les quals 11.000.000
s'autoritzen contra el Pressupost de 1996 i la resta
s'aplica al de 1997, i es convoca concurs obert amb
caràcter d'urgència per a adjudicar el contracte:

i B) S'aprova el Plec de clàusules administratives
particulars del concurs obert per adjudicar tal contrac¬
te d'obres d'ampliació del Centre d'Educació Infantil i
Primària Can Clos per un import de 50.000.000 de
pessetes, de les quals 15.000.000 s'autoritzen contra
el Pressupost de 1996 i la resta s'aplica al de 1997, i
es convoca concurs obert amb caràcter d'urgència
per a adjudicar el contracte:
Designar membre del Consell General de la Fira

Internacional de Barcelona, I'll-lm. Sr. Enrique Lacalle
i Coll.

És retirat, per l'Alcaldia, el punt precedent.
Determinar, que el termini d'informació pública del

Text refós de la Modificació del Pla General Metropo¬
lità al sector Sant Andreu-la Sagrera, acordat pel
Consell Plenari de 17 de maig de 1996, s'ampliï pel
termini d'un mes a comptar de la publicació d'aquesta
resolució en els diaris oficials; i que el del Pla espe¬
cial de reforma interior del barri de Porta s'ampliï tam¬
bé fins al dia 31 d'agost de 1996.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo¬

sos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.
Carta de serveis de les platges de Barcelona du¬

rant la temporada de banys.
El President de la Comissió de Medi Ambient i Ser¬

veis Urbans, Sr. Vegara, exposa que aquesta Carta
de serveis té l'objectiu de millorar de manera constant
els serveis de les platges de la nostra Ciutat, conti¬
nuant l'evolució que han tingut els darrers anys i, per
això, atenent al seu esperit, s'ha dissenyat el pla
d'usos i els programes de seguretat i manteniment de
les instal·lacions i serveis de les nostres platges dins
d'una relació de corresponsabilitat basada en l'oferta
d'uns compromisos de serveis per una part, i de de¬
manda de civisme per l'altra; que així, l'Ajuntament es
compromet a mantenir les platges netes, garantir-hi la
presència dels serveis de seguretat, vigilància i salva¬
ment, mantenir i millorar les instal·lacions i els ser¬
veis, i atendre i informar els usuaris, i estableix un
conjunt d'indicadors per mesurar setmanalment el
grau de compliment d'aquests compromisos, però, al¬
hora, reclama dels usuaris una conducta cívica en
l'ús de les platges basada en el respecte als altres, a
l'entorn natural i a les instal·lacions i serveis. Afegeix
que un dels aspectes més complexos de la
implementació de la Carta és que la responsabilitat
del compliment dels compromisos esmentats depèn
d'un conjunt d'agents que cal coordinar adequada¬
ment: Institut Municipal de Parcs i Jardins, Guàrdia
Urbana, Direcció de Serveis de Neteja Urbana, Uni¬
tats Operatives d'Aigües Potables i Sanejament i
d'Anàlisis i Control Ambiental, Servei d'Extinció d'In¬

cendis i Salvaments, Transports Metropolitans de
Barcelona, Creu Roja, Serveis de Protecció Civil, Vo¬
luntaris; i que la Carta presentada defineix una línia
d'exigència creixent.

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de
28 de juny de 1996, pels quals s'aprova inicialment:
A) L'Estudi de detall d'ordenació volumètrica del

Centre Mediterrani d'Investigacions Medioambientals
de Barcelona en el passeig Marítim, núm. 37 al 49,
promogut pel Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

B) La modificació del Pla especial d'ordenació i de¬
terminació del tipus d'equipament del sector delimitat
pels carrers de Tarragona, de la Diputació, la Gran
Via de les Corts Catalanes, i el carrer de Llançà i el
seu entorn, de Barcelona, en l'àmbit de l'illa delimita¬
da per la plaça de toros de "Las Arenas", aprovat
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Bar¬
celona el 5 d'abril de 1990, i el de 18 de juliol de 1990
el seu Text refós, d'iniciativa municipal.

C) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer de Mallorca, núm. 107, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i l'altell de l'ús d'habi¬
tatge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Metro-3, SA.

D) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer del Consell de Cent, núm. 579, als efectes de l'or¬
denació de la ubicació en la planta i l'altell de l'ús
d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, promogut
per Rau, SA.

E) L'Estudi de detall per a l'emplaçament d'una
benzinera al Nus de Collserola, que modifica l'an¬
terior Estudi de detall aprovat inicialment i defini¬
tivament pel Consell Plenari el 26 de novembre de
1993, promogut per Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, SA.

F) El Pla especial de la finca situada a la carretera
de l'Església, núm. 52, per a la inclusió de l'esmenta¬
da finca en el llistat d'edificacions tradicionals del Pla
especial d'ordenació i protecció del medi natural del
Parc de Collserola, promogut pel Sr. Thomas Meyer
en representació del Sr. José María Soler i Julià i de
la Sra. Soledad Zaragoza i Beltrán.
G) L'Estudi de detall d'ordenació de volums a la

parcel·la ubicada al carrer de l'Ait de Pedrell, núm. 1
bis, promogut per Parque del Guinardó, SL.

H) El Pla especial de condicions urbanístiques i
d'edificació de l'àrea d'equipaments de la plaça de la
Palmera, promogut per la Secretaria General de Ben¬
estar Social de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Fernández anuncia que, vista la controvèrsia
veïnal que s'ha suscitat sobre els usos del terreny de
la plaça de la Palmera, els membres del seu Grup
opten per l'abstenció en l'apartat H) del dictamen pre¬
cedent a l'espera del resultat del tràmit d'informació
pública.

El Sr. Fabregat demana que l'expedient de l'Estudi
de detall de la parcel·la núm. 1 bis del carrer de l'Alt
de Pedrell s'incorpori al segon informe, clarament fa¬
vorable, del Districte.
És retirat per la Presidència l'apartat B, relatiu a la

modificació del Pla especial de l'illa de la plaça de to¬
ros de "Las Arenas"; i s'aproven els altres apartats
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del dictamen en debat amb l'abstenció dels Srs.
Lacalle, Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía,
i la Sra. Vila en l'apartat H), relatiu al Pla especial de
l'àrea d'equipaments de la plaça de la Palmera.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

28 de juny de 1996, pels quals s'aproven provisional¬
ment:

A) El Pla especial de concreció d'ús i ordenació
volumètrica de l'equipament delimitat per les fin¬
ques dels carrers dels Castillejos, num. 256-266, de
Mallorca, núm. 459-463, i del passatge Vilaret, núm.
41-43, d'iniciativa municipal, amb les modificacions
no substancials introduïdes, derivades de les al·le¬
gacions presentades, amb estimació parcial d'algu¬
nes de tals al·legacions i desestimació de la resta, de
conformitat amb l'informe de la Unitat de Planejament
I, d'11 de març de 1996.

B) El Pla especial de reforma interior per a la
remodelació de cinc illes al Turó de la Peira, d'iniciati¬
va municipal, que comprèn els àmbits de les illes A,
B, P, Q i D de l'esmentat sector i dels terrenys de
Transports Metropolitans de Barcelona al passeig de
Fabra i Puig, amb la valoració de les al·legacions pre¬
sentades, continguda en l'informe dels Serveis d'Ur¬
banisme.

El Sr. Fernández anuncia el vot favorable del seu
Grup en l'apartat A), corresponent al Pla especial
relatiu a l'equipament previst a les finques núm.
256-266 del carrer dels Castillejos, núm. 459-463 del
carrer de Mallorca, i núm. 41-43 del passatge de
Vilaret, atès que gràcies a la intervenció del Districte
s'han dissipat els recels dels veïns sobre l'ús de tal
equipament.

El Sr. Fabregat, referint-se al Pla especial per a la
remodelació de cinc illes del barri del Turó de la
Peira, demana que es concreti si la valoració de les
al·legacions que fa l'informe dels Serveis d'Urbanis¬
me té sentit positiu o negatiu.

El President de la Comissió d'Equilibri Territorial i
Planejament Urbà, Sr. Casas, contesta que, atenent
la petició formulada en la Junta de Portaveus, avui ha
lliurat al Grup de Convergència i Unió l'explicació de
la valoració que els Serveis d'Urbanisme fan, punt
per punt, de les al·legacions presentades, valoració
que, al seu parer, és ben explícita.

El Sr. Fernández deixa constància de l'esforç que
s'ha fet des de l'Ajuntament per resoldre la problemà¬
tica del barri del Turó de la Peira, i alhora del retard
amb què s'acorda l'aprovació provisional del Pla es¬
pecial; i lamenta que el tràmit d'informació pública no
hagi dissipat els dubtes sobre l'execució de tal Pla
relacionats amb les Cotxeres d'autobusos, de mane¬
ra que el temps fins a l'aprovació definitiva s'hauria
d'aprofitar per superar els impediments que puguin
provenir de tals Cotxeres.

Fa avinent, després, que a l'altra banda del carrer
de l'Aneto hi ha també edificis amb lesions, en els
quals l'Ajuntament ha de continuar treballant d'acord
amb la gravetat de la situació, les competències mu¬
nicipals i els recursos disponibles.

El Sr. Casas, en contestació a la intervenció ante¬
rior, puntualitza que el Pla especial sotmès avui a
aprovació provisional incorpora els terrenys de Trans¬
ports Metropolitans de Barcelona situats en el pas¬
seig de Fabra i Puig, si bé cal tenir present que hi ha
unes instal·lacions que caldrà traslladar per la via del
Conveni sobre el triangle ferroviari, per poder tirar en¬

davant l'actuació prevista en tal espai; i que hi ha un
consens molt generalitzat en el sentit que les actua¬
cions en el barri del Turó de la Peira han de compor¬
tar l'enderrocament en les illes que concreta el Pla
especial, mentre que la resta ha d'experimentar un
procés de rehabilitació que ja està en marxa.

El Sr. Santiburcio, en la seva doble condició de
President de la Comissió de la Política de Sòl i Habi¬
tatge i Regidor de Nou Barris, expressa la seva satis¬
facció per l'aprovació del Pla especial de remodelació
de cinc illes del Turó de la Peira. Significa que tant la
Generalitat com l'Ajuntament tenen la clara voluntat
de tirar endavant el procés de rehabilitació dels 3.000
habitatges afectats, un 20% dels quals ja l'han inicia¬
da; i observa que la rehabilitació es finança en un
50% amb ajudes de la Generalitat mitjançant recur¬
sos provinents de l'Estat, ajudes que, després d'ha¬
ver estat prorrogades en diverses ocasions, s'allarga¬
ran encara fins al 31 de desembre de 1997, de
manera que si els propietaris no es decideixen a fer
la rehabilitació abans d'aquesta data, perdran l'opor¬
tunitat d'optar a tals ajudes i hauran de sufragar-la ín¬
tegrament; que la rehabilitació no es fa per caprici,
sinó per imperatius de seguretat i, per tant, l'Ajunta¬
ment ha de fer tot allò que estigui al seu abast per
impulsar-la. Afegeix que la línia divisòria entre les
parts del carrer de l'Aneto sotmeses respectivament a
remodelació i a rehabilitació fou establerta pels tèc¬
nics, i aplicar la fórmula de l'enderrocament als habi¬
tatges de l'altra banda de tal carrer que presenten le¬
sions del 10 al 15 per 100 comportaria haver-la
d'estendre a un 60% dels habitatges de la Ciutat per¬
què, òbviament, no es poden aplicar en un barri uns
criteris diferents dels aplicats en els altres i, per això,
concretament, també en els barris de la Pau i del
Besòs una part dels habitatges afectats per l'alumino-
si serà enderrocada, i la resta rehabilitada.
S'aprova per unanimitat en els seus dos apartats el

dictamen en debat.
Ratificareis acords de la Comissió de Govern, de

28 de juny de 1996, pels quals s'aprova definitiva¬
ment:

A) La Modificació en l'àmbit A) de l'Estudi de detall
de l'illa delimitada per la Gran Via de les Corts Cata¬
lanes, la plaça de Cerdà, el carrer de Parcerisa i el
passatge de Marçal, aprovat definitivament el 29 de
novembre de 1991, i el 22 de juny de 1993 el seu
Text refós, redactada pels Serveis Tècnics d'Urbanis¬
me, a instància de Ginko Bilova, SA, i Inmobiliaria
Alhambra, SA.

B) L'Estudi de detall d'ordenació de volums del so¬
lar situat en la confluència dels carrers dels Quatre
Camins, de Jaume Càncer i de Bellesguard, que mo¬
difica l'Estudi de detall aprovat pel Consell Plenari el
10 de març de 1995, promogut per Levitt-Bosch
Aymerich, SA, havent estat aportada nova documen¬
tació als efectes d'incorporar les precisions que deter¬
minava l'acord d'aprovació inicial de 16 d'abril de
1996.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28

de juny de 1996, pel qual s'aprova la constitució de la
Junta de compensació de la Unitat d'actuació núm.
11 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, formalitzada mitjançant escriptura pública
atorgada pels propietaris que s'esmenten i represen¬
ten més del 60% dels terrenys compresos dins la Uni¬
tat d'actuació, el 8 de març de 1994 davant el notari
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de Barcelona, Sr. Josep Alfons López i Tena, junta¬
ment amb l'escriptura de formalització d'acords so¬
cials atorgada pel President de la Junta de compen¬
sació el 17 d'abril de 1996 davant el mateix fedatari
públic, i l'assabentament de diverses actes d'adhesió
a la Junta esmentada.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

28 de juny de 1996, pels quals s'aprova inicialment:
A) Els Projectes d'estatuts i Bases d'actuació per a

l'execució de la Unitat d'actuació núm. 3 del Pla es¬

pecial de reforma interior Diagonal-Poblenou, presen¬
tats per propietaris que, juntament amb les propietats
que ostenta l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de
la Unitat d'actuació, representen més del 60% de su¬
perfície total de l'àmbit de la referenciada unitat, amb
les prescripcions que figuren com a annex a l'informe
emès per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl, l'11
de juny de 1996.

B) Els Projectes d'estatuts i Bases d'actuació per a
l'execució de la Unitat d'actuació núm. 9 del Pla es¬
pecial de reforma interior Diagonal-Poblenou, presen¬
tats per propietaris que representen més del 60% de
superfície total de l'àmbit de la referenciada Unitat,
amb les prescripcions que figuren com a annex a l'in¬
forme emès per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl,
I' 11 de juny de 1996.
S'aproven per unanimitat els tres dictàmens prece¬

dents.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Declarar a qui resulti adjudicatari de la subhasta
per a l'alienació de la finca núm. 9-19 del carrer del
Doctor Trueta, beneficiari de l'expropiació dels ocu¬
pants de tal immoble, tal com es proposa en l'acord
de la Comissió de Govern, de 28 de juny de 1996.

El Sr. Fernández considera que, en lloc de fixar el
tipus de la subhasta en 1.200 milions de pessetes i
fer assumir a l'adjudicatari els costos, que s'estimen
en altres 158 milions, del desallotjament dels ocu¬
pants i d'enderrocament de les edificacions, el tipus
de la subhasta s'hauria de fixar, de conformitat amb
la valoració que ha fet de la finca una empresa espe¬
cialitzada, en 1.358 milions de pessetes, 158 dels
quals haurien de quedar afectes al pagament dels
costos esmentats, motiu pel qual el vot dels membres
del seu Grup serà negatiu.
La Presidència recomana que, per agilitar els de¬

bats, no es reiterin en el Plenari les discrepàncies
que s'hagin pogut substanciar en la Comissió corres¬
ponent.

El Sr. Fernández matisa que s'ha limitat a justificar,
amb la major concisió, el posicionament contrari del
seu Grup.
S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Lacalle,

Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i la Sra.
Vila.

Aprovar inicialment les Bases reguladores de les
llicències per a la venda de diaris, revistes i publica¬
cions periòdiques en quioscs situats a la via pública,
en compliment de la sentència núm. 459/1995 de la
Secció 5a del Tribunal Superior de Justícia de Ca¬
talunya, de 17 de juliol de 1995, i de conformitat amb
els articles 162.2 de la Llei Municipal i de Règim local
de Catalunya, i 60 i següents del Reglament d'Obres,
activitats i serveis dels Ens locals, de 13 de juny de

1995, bases de naturalesa normativa que constituiran
l'annex relatiu a quioscs de premsa incorporat a les
Normes reguladores de les activitats desenvolupades
a la via pública aprovades pel Consell Plenari el 15
de setembre de 1987; sotmetre-les a informació pú¬
blica durant un termini de trenta dies; i declarar que,
si no s'hi formulen reclamacions, al·legacions o sug¬
geriments, esdevindran aprovades definitivament i es
procedirà a la seva publicació en els termes que pre¬
veu l'article 66.1 del Reglament esmentat.

El Sr. Soler pregunta si s'han incorporat a l'expe¬
dient les esmenes formulades pel seu Grup.

El Sr. Casas fa avinent que aquest dictamen dóna
compliment a una sentència judicial que afecta perso¬
nes que, per la seva condició d'adjudicataris, tenen
uns drets reconeguts i, per tant, s'ha acceptat incor¬
porar tals esmenes a l'expedient amb la reserva
d'examinar-ne, abans de l'aprovació definitiva, les im¬
plicacions jurídiques.

El Sr. Puigdollers comenta que aquest dictamen té
origen en un acord de la Comissió de Govern que els
Tribunals de Justícia, han considerat que havia d'és¬
ser adoptat pel Plenari; que si bé un dels aspectes
que preocupava el seu Grup ha quedat ja resolt mit¬
jançant l'esmena citada, queden encara en el text al¬
gunes coses curioses com ara la regulació de l'ordre
d'exposició de les publicacions; que, en la seva opi¬
nió, amb l'acord d'avui queda invalidat en certa ma¬
nera l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de
març de 1996, que aprovà el model de quiosc, donat
que hi ha pendents recursos en via administrativa; i
que pels motius exposats, els membres del seu Grup
votaran negativament el dictamen i pensen presen¬
tar-hi al·legacions.

El Sr. Fernández observa que el dictamen ve a
executar la sentència del Tribunal Superior de
Catalunya que anul·là l'acord de la Comissió de Go¬
vern aprovatori de les Bases reguladores de les lli¬
cències de venda de diaris, revistes i publicacions pe¬
riòdiques en considerar que eren competència del
Consell Plenari, qüestió que motivà una interpel·lació
del seu Grup, la qual ara reitera, perquè el diàleg de
l'Ajuntament amb l'associació majoritària dels vene¬
dors de premsa no exclogui el diàleg també amb la
minoritària: per tant, el seu Grup, malgrat compartir
els motius que justifiquen el dictamen, opta avui per
l'abstenció tot confiant que en el període d'informació
pública es farà un esforç de diàleg amb les Associa¬
cions implicades i quedaran resolts els dubtes jurídics
quant als drets dels titulars dels quioscs.

El Sr. Casas puntualitza que, si bé el dictamen
afecta les Bases reguladores de les llicències i no
pas el nou model de quiosc, l'aprovació definitiva
d'aquest model no s'acordarà abans que la de les ba¬
ses esmentades.
S'aprova, amb el vot en contra dels Srs. Roca,

Homs, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet,
Fabregat, Ciurana, Llongueras, i Miquel, i de les Sres.
Servitje, Paredes i Ortega, i amb l'abstenció dels Srs.
Lacalle, Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía,
i de la Sra. Vila, amb la incorporació a l'expedient de
l'esmena del Grup d'Esquerra Republicana amb la re¬
serva d'examinar-ne les implicacions jurídiques
abans de l'aprovació definitiva.

Cedir l'ús de local dels baixos del carrer de la Sa-
grera, núm. 179, a favor de la Fundació Cardenal
Vidal i Barraquer, perquè es destini al funcionament
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d'un servei d'assistència primària en salut mental, per
un termini de cinc anys prorrogable anualment fins a
un màxim de cinc pròrrogues, d'acord amb les condi¬
cions reguladores que figuren en el document annex
que s'aproven; i formalitzar amb aquella Fundació el
contracte de cessió d'ús.
Aprovar les Bases reguladores de les autoritza¬

cions per a la venda de flors i plantes mitjançant
quioscs situats a la via pública en el Districte de Sant
Andreu, aprovades per la Comissió de Govern del
Districte, en sessió de data 12 de desembre de 1995,
i pel Ple del Consell del Districte, en sessió de 26 de
març de 1996, d'acord amb l'article 8.1 de les Nor¬
mes reguladores de les activitats desenvolupades a
la via pública.
S'aproven per unanimitat els dos dictàmens prece¬

dents.

Aprovar les modificacions de crèdit del Pressupost
de 1996, de conformitat amb la documentació que
s'adjunta, per un import de 26.080.640 pessetes (dos
annexos); i aprovar la creació de partides ampliables
amb les despeses vinculades que s'indica en la docu¬
mentació adjunta.
S'aprova, amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i de les Sres. Servitje,
Paredes i Ortega, i també dels Srs. Lacalle, Ainoza,
Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i de la Sra. Vila.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit, que
seran finançats amb càrrec al Pressupost de 1996, per
un import de 6.417.355 pessetes. Aprovar modifica¬
cions de crèdit del Pressupost de 1996, corresponents
als reconeixements de crèdit del present expedient de
conformitat amb la documentació que s'adjunta.
S'aprova, amb el vot en contra dels Srs. Lacalle,

Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i de la
Sra. Vila i amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i de les Sres. Servitje,
Paredes i Ortega.
Reduir l'aportació municipal a l'Institut de Cultura

de Barcelona en 303.364.326 pessetes (partida
430.04-451.23-02.01); i reintegrar el crèdit per la ma¬
teixa quantia al capítol 1 del Pressupost municipal,
Sector d'actuació 02.01 funció 454.
S'aprova per unanimitat.
Autoritzar la contractació d'una operació de prés¬

tec, per un import màxim de 10.000 milions de pesse¬
tes, destinada a amortitzar anticipadament deute a
llarg termini, segons les condicions que s'adjunten
mitjançant procediment negociat amb la publicitat re¬
glamentària; aprovar la realització d'operacions de
permuta financera per tal de gestionar el risc de tipus
d'interès; i facultar l'Il·lm. Sr. Joan Clos i Matheu, Pri¬
mer Tinent d'Alcalde, a actuar com a òrgan de con¬
tractació de l'Ajuntament per a l'adjudicació de l'ope¬
ració d'acord amb la Llei 13/1995, de Contractes de
les Administracions Públiques, així com a atorgar tota
la documentació necessària per a dur a terme l'ope¬
ració.

S'aprova, amb el vot en contra dels Srs. Lacalle,
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i de la
Sra. Vila i amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i de les Sres. Servitje,
Paredes i Ortega.

Aprovar inicialment la modificació de la clàusula 24
del Plec de clàusules administratives generals de
l'Ajuntament de Barcelona, en els termes que cons¬
ten en el document annex; sotmetre l'expedient a in¬
formació pública per un termini de trenta dies, d'acord
amb l'article 269.3 de la Llei Municipal i de Règim lo¬
cal de Catalunya; i per al cas que no s'hi presentin
al·legacions que facin palesa la necessitat d'introduir-
hi rectificacions, tenir per elevat aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva.

El Sr. Álvarez considera que aquesta modificació
contradiu l'esperit de la Llei de Contractes de les Ad¬
ministracions públiques, la qual pretén evitar l'allarga¬
ment dels terminis de pagament de les obligacions
contractuals determinant que després dels seixanta
dies meriten l'interès legal incrementat en 1,5 punts,
precepte que, en la seva opinió, fa un pas enclavant
en la normalització del flux de pagaments entre les
Administracions públiques i els contractistes; i que
l'informe de la Intervenció, malgrat ésser favorable,
formula determinades objeccions: per tant, els mem¬
bres del seu Grup votaran en contra del dictamen en
debat.

El Sr. Puigdollers avança també el vot negatiu dels
membres del seu Grup perquè no poden acceptar
que mitjançant aquesta modificació es propiciïn pac¬
tes, a juí seu, contra llei.

El President de la Comissió d'Hisenda i Infraes-
tructures, Sr. Clos, considera poc raonable pensar que
les Administracions puguin pagar en seixanta dies; i
matisa que la modificació només preveu que els licita-
dors puguin oferir alternatives de pagament com una
condició més del contracte, cosa que no implica pas
anar contra la llei, sobretot quan aquest serà un dels
aspectes a revisar, en els propers mesos, dintre del
sistema de contractació pública, ja que les Administra¬
cions no han d'estar en inferioritat de condicions res¬

pecte al sector privat, en el qual són habituals terminis
de pagament molt superiors als seixanta dies.

El Sr. Roca manifesta que el seu Grup comparteix
les manifestacions que acaba de fer el Primer Tinent
d'Alcalde i ofereix el seu concurs per instar la modifi¬
cació de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques en tal sentit; ara bé, aquest objectiu no es
pot assolir mitjançant la modificació unilateral del Plec
de clàusules administratives generals d'aquest Ajun¬
tament.

S'aprova, amb el vot en contra dels Srs. Roca, Homs,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i les Sres. Servitje, Pare¬
des i Ortega, i també dels Srs. Lacalle, Ainoza,
Fernández, Alvarez, Cornet, i Tobía, i la Sra. Vila.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar als senyors i senyores: Jordi Aldecoa i
Sancho, M. Victoria Alòs i Martín, Jordi Fandos i Ca¬
ses, M. Teresa Fontes i Albornoz, Julio García i
Jiménez, i Pere Xavier Morales i Montoya, Luis Borràs
i Agramunt, i Montserrat Paino i Lafuente; la compatibi¬
litat sol·licitada entre la seva activitat municipal en
aquesta Corporació i l'exercici lliure de la professió
d'advocat/advocada, en tots els casos excepte els dos
darrers, que són, respectivament, les d'assessor labo¬
ral i de psicòloga, si bé no podran assumir, per si ma¬
teixos o mitjançant substituts, la defensa d'interessos
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contraris als de la Corporació municipal, i tampoc no
podran assessorar, informar o desenvolupar les activi¬
tats pròpies de la professió en aquells assumptes o
procediments en els quals l'Ajuntament o els seus Or¬
ganismes tinguin relació, i d'acord amb allò que pre¬
veuen els articles 12 de la Llei 21/1987, de 26 de no¬
vembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de la
Generalitat de Catalunya, i 329 del Reglament del Per¬
sonal al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, la seva dedicació professio¬
nal privada no podrà superar la meitat de la jornada la¬
boral vigent a l'Administració pública i, en qualsevol
cas, la present autorització està condicionada a l'efec-
tiu i estricte compliment dels seus deures públics i a la
modificació del règim d'incompatibilitats.
Autoritzar als senyors i senyores: Francisco Alcoba i

Serrano, Juan Vicente Benito i Jiménez, Joan Blasco i
Ferrer, Andreu Carles Fernández i Palmés, Pere
Galobart i Espinosa, Carlos Irzo i Asensio, Josep M.
Julià i Capdevila, Carlos Leach i Valle, M. del Carmen
Marzo i Carpió, M. Pilar Ordás i Gordo, Carlos Ojeda i
Ortiz de Eribe, Angel Pedros i Bochaca, Josep Sala
i Safont, Olga Tarraso i Climent, i Diana Vovelle i
Casas; la compatibilitat sol·licitada entre les seves acti¬
vitats municipals en aquesta Corporació, i l'exercici lliu¬
re de les respectives professions d'aparellador, arqui¬
tecte, enginyer, arquitecte tècnic o delineant, excloent
del seu exercici qualsevol manifestació en el terme
municipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles coin¬
cidències entre l'activitat pública i la privada, i garantir
d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la inde¬
pendència que ha de presidir la seva actuació com a
funcionaris, i per salvaguardar l'interès públic, que po¬
dria sortir perjudicat en cas de produir-se aquella coin¬
cidència; tanmateix, la respectiva dedicació profes¬
sional privada no podrà superar la meitat de la jorna¬
da laboral setmanal vigent a l'Administració Pública, tot
de conformitat amb els articles 2, 11, i 12 de la Llei
21/1987, de 26 novembre, d'Incompatibilitats del per¬
sonal al servei de la Generalitat de Catalunya i d'acord
amb allò què disposa el Reglament del Personal
al servei de les Entitats locals aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol, en els seus articles 322, 329
i 330. La present autorització està condicionada a
l'efectiu compliment de llurs deures públics i a la modi¬
ficació de la normativa d'incompatibilitats.
Autoritzar a les senyores i senyors: Àngels Arnaus i

Puerto, Àngela Fontanillas i Giralt, Francesc Xavier
Forés i Ramos, José Carlos González i González,
Avel·lí Marcos i Salvador, Bárbara Mills i Nebot, José
Joaquín Mohedano i Burrell, Jorge Muñoz i Artiga,
Josep Maria Ribó i Co, Jesús Francisco del Rio i
Rada, Francisco Ruiz i Castro, Joan Caries Sarri i
Ferré, Javier Socastro i Marin, i Robert Solanes i Pa¬
gès; la compatibilitat sol·licitada entre les seves activi¬
tats municipals i les activitats privades respectives,
atès que aquestes activitats privades no figuren com¬
preses en les causes d'incompatibilitat previstes pels
articles 2, 11 i 12 de la llei 21/1987, de 26 de novem¬
bre, sobre Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i els articles 322, 329
i 330 del Reglament del Personal al servei de les En¬
titats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de ju¬
liol, i no resulta afectat l'interès públic, si bé les pre¬
sents autoritzacions estan condicionades a l'estricte
compliment dels deures públics i al manteniment de
la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits esta¬

blerts per l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article
330 de l'esmentat Reglament, i pot deixar-se sense
efecte per variació de les circumstàncies relatives als
llocs de treball, per modificació dels règims d'incom¬
patibilitats o per interès públic.
Autoritzar al senyor Xavier Roig i Giménez la com¬

patibilitat sol·licitada entre el seu lloc de treball muni¬
cipal com a Cap del Gabinet de l'Alcaldia i la de pro¬
fessor associat de la Universitat Ramon Llull, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i amb les li¬
mitacions previstes als articles 5 i 6 d'aquesta Llei i
de conformitat amb el previst en els articles 327 i 328
del Reglament del Personal al servei de les Entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
S'aproven per unanimitat els quatre dictàmens pre¬

cedents.
Imposar a l'agent de la Guàrdia Urbana d'aquesta

Corporació, Sr. José M. Asensio i Sánchez (matrícula
19.621) la sanció de separació del servei prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries, l'una de caràcter molt
greu prevista en l'article 48.G) del mateix text legal
com a abandonament del servei, i l'altra de caràcter
greu prevista en l'article 49.0) de l'esmentada norma¬
tiva, com a incompliment per negligència greu dels
deures derivats de la pròpia funció, pel fet de no
personar-se des del 6 de juny de 1995, durant la seva
situació d'incapacitat laboral transitòria iniciada en
data 1 d'abril de 1995, davant els serveis mèdics cor¬
responents per a la periòdica confirmació d'aquella si¬
tuació de baixa mèdica, havent-se-li atorgat la perti¬
nent alta mèdica en data 14 de juliol de 1995; com
també, no comparèixer davant la Subdivisió Jurídica
Administrativa de la Guàrdia Urbana en el termini que
li fou notificat i concedit a tal efecte en data 10 d'octu¬
bre de 1995; i no personar-se en el seu lloc de treball,
sense acreditar causa justificativa al respecte, des de
la seva alta medicolaboral el 14 de juliol de 1995.
S'aprova per unanimitat aquest dictamen.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Modificar l'article 9 dels Estatuts vigents de la Fun¬
dació Mies van der Rohe en el sentit d'integrar, en el
Patronat de l'esmentada Fundació, la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques. Reduir la repre¬
sentació de les Institucions d'acord amb l'annex que
s'adjunta. Sotmetre l'esmentada modificació a infor¬
mació pública per un termini de trenta dies als efectes
de l'article 201 del Reglament d'Obres, activitats i ser¬
veis dels Ens locals, per a l'examen i presentació
d'al·legacions i suggeriments; i en el cas que no se
n'hi formulin, entendre-la aprovada definitivament.
S'aprova per unanimitat el dictamen anterior.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I

SERVEIS URBANS

Declarar vàlid el concurs celebrat per contractar els
serveis de conservació d'enllumenat públic de Bar-
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celona -Zones A i B-; adjudicar, pel termini de qua¬
tre anys la prestació del serveis de conserva¬
ció d'enllumenat públic de Barcelona: de la Zona A,
a la Unió Temporal d'Empreses Camunsa-Rubatec,
d'acord amb les condicions establertes en la Variant
D de la seva oferta i per un import anual de
693.380.999 pessetes; de la Zona B, a l'empresa
Imes, SA, per un import de 674.690.267 pessetes;
aplicar la despesa anual amb càrrec a la correspo¬
nent partida del Pressupost municipal; cancel·lar i re¬
tornar, excepte les dels adjudicataris, les garanties
provisionals constituïdes per a prendre part en l'es¬
mentat concurs; i requerir eIs adjudicataris perquè, en
el termini dels deu dies següents a la data en què
rebin la notificació d'aquest acord, presentin el do¬
cument que acrediti haver constituït la garantia defi¬
nitiva, per part de la Unió Temporal d'Empreses
Camunsa-Rubatec, de 27.735.240 pessetes, i per
part de l'empresa Imes, SA, de 26.987.610 pessetes,
i perquè compareguin els seus legals representants
el dia i hora que se'ls indiqui per tal de formalitzar el
contracte.

És dóna compte que a la Junta de Portaveus s'ac¬
ceptà la substitució de l'expressió "llevat dels adjudi¬
cataris" per "excepte les dels adjudicataris".
S'aprova, amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Aino-

za, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i la Sra. Vila,
en els termes acceptats per la Junta de Portaveus.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Ge¬
neral Metropolità per a l'ordenació dels terrenys de
l'Estació de Rodalies i l'avinguda de la Circum¬
val·lació, amb les modificacions no substancials intro¬
duïdes en relació al document aprovat inicialment, i
havent estat analitzades les al·legacions presentades
durant el termini d'exposició al públic, en el sentit que
es recull en l'informe dels Serveis d'Urbanisme que
s'annexa; trametre l'expedient a l'Honorable Conse¬
ller de Política Territorial i Obres Públiques per al trà¬
mit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Fernández manifesta que el seu Grup opta
per l'abstenció pels motius, que dóna per reproduïts,
exposats en el debat d'aprovació inicial.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Ainoza,

Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobía, i la Sra. Vila.

Districte de l'Eixample

1r. Aprovar la Memòria, que resulta degudament
justificada.

2n. Aprovar la transformació de la societat Pro-
Eixample, SA, en societat de capital mixt.

3r. Augmentar el capital social mitjançant l'emissió
de noves accions fins a 1.000.000.000 de pessetes
de capital social, segons la distribució que preveu la
Memòria de justificació.
4t. Destinar 500.000.000 de pessetes com a apor¬

tació de la Corporació a l'ampliació del capital social
de ProEixample, SA

5è. Sotmetre, d'acord amb l'article 143 c) del Re¬
glament d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals,
l'expedient a informació pública per un termini de
trenta dies hàbils i, un cop finalitzat aquest termini,
retornar-lo al Consell Plenari per a la seva aprovació
definitiva.
6è. Donar trasllat de la Memòria al Consell d'Admi¬

nistració de ProEixample, SA, per tal que aquest for¬
muli i aprovi els informes que ha d'elaborar, tal i com
figura a la Memòria, dins d'un termini de quinze dies i
els lliuri per a la seva incorporació a l'expedient admi¬
nistratiu.

S'aprova per unanimitat.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità a les vores de la Via Augus¬
ta, en el tram II, Porta de Sarrià, comprès entre el
passeig de la Bonanova i el carrer de Salvador
Mundi, amb les modificacions introduïdes en relació
al document aprovat inicialment; precisar que la valo¬
ració de les al·legacions presentades es detalla en
l'informe de la Unitat Operativa de Planejament II,
que s'annexa a aquest acord; trametre l'expedient a
l'Honorable Conseller de Política Territorial i Obres

Públiques de la Generalitat de Catalunya per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.

És dóna compte que el President de la Comissió
d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà proposa afe¬
gir al final del primer apartat d'aquest dictamen, des¬
prés del mot "inicialment", l'addició següent: "i amb la
incorporació que s'especifica en l'annex a aquesta
proposta".

El Sr. Casas explica que aquesta esmena recull, a
petició del Districte, la possibilitat de construir, en el
subsòl de la zona verda, un aparcament connectat
amb el que hi haurà en l'edifici adjacent.

El Sr. Ciurana, en la seva condició de Regidor del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, comenta que aquest
dictamen li causa una sensació de goig sense alegria
perquè desbloqueja una situació, evita la construcció
d'un bloc a l'antic solar de Correus en la cruïlla del

passeig de la Bonanova amb la Via Augusta i consoli¬
da una zona verda i la construcció d'un aparcament
en el seu subsòl, tanmateix hauria preferit que el des¬
envolupament de l'acord d'avui es fes mitjançant un
pla especial que salvaguardés la tipologia del barri
antic de Sarrià, sobretot en el front que dóna a la pla¬
ça, on caldria conservar els usos d'habitatge i co¬
merç: per tant, el seu Grup, tot i valorar com a molt
positiva la relació entre el Districte i els Serveis cen¬
trals d'Urbanisme, opta per l'abstenció.

El Sr. Casas assegura que el document en debat
preserva el tipisme de la zona pel que fa als edificis i
a les seves façanes.

El Sr. Alcalde assenyala que l'execució del nou
planejament contribuirà a pacificar el trànsit en el
cor del Districte mitjançant la construcció del nou
aparcament previst al costat de la plaça Major de
Sarrià.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i de les Sres. Servitje,
Paredes i Ortega, incorporant-hi l'addició de què s'ha
donat compte.
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Aprovar inicialment la proposta de Modificació pun¬
tual del Pla General Metropolità en els terrenys del
RCD Espanyol de Barcelona, a l'avinguda de Sarrià
de Barcelona, de l'antic camp de tir i maniobres a
Montcada i Reixac i del sector Verneda-Can Picas a
Sant Adrià de Besòs, promoguda pel RCD Espanyol,
en allò que fa referència a l'àmbit del terme municipal
de Barcelona; sotmetre l'esmentada Modificació a in¬
formació pública pel termini d'un mes, amb el benen¬
tès que no seran computables els dies compresos
dins el mes d'agost; precisar que la present tramitació
es fa de forma coordinada amb els Ajuntaments de
Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac; trametre a
la Secretaria General de l'Esport còpia de la docu¬
mentació als efectes de complementar l'ordenació de
les previsions en matèria de dotacions esportives de
la proposta; i resoldre sobre la seva aprovació provi¬
sional.

En iniciar-se la deliberació i votació d'aquest dicta¬
men, s'absenten del Saló de sessions els ll·lms. Srs.
José Alberto Fernández i Díaz, i Emilio Álvarez i
Pérez.

El Sr. Casas comença la defensa del dictamen pre¬
cedent dient que la Modificació que es proposa ultra¬
passa el terme municipal de Barcelona afectant tam¬
bé el Camp de tir i maniobres de Monteada i Reixac i
el sector de la Verneda, Can Piques, de Sant Adrià;
que comporta un augment de la superfície d'equipa¬
ment en el conjunt dels tres sectors i un augment
consolidat en la superfície de zona verda; i ha estat
discutida ja per altres òrgans municipals.
Comenta que en la seva redacció actual, que incor¬

pora les prescripcions indicades per la Comissió de
Govern al RCD Espanyol, la proposta consolida millo¬
res en l'espai de la llera del Besòs juntament amb el
pla del congost de tal riu, i en els terrenys que es re¬
cuperaran al mar en la zona de la Planta incine¬
radora, equilibra les millores acordades anteriorment
en la zona del Delta del Llobregat; que paral·lelament
descongestiona un espai, que té un ús públic, si es
vol, però restringit a determinats dies, de manera que
21.000 m2 del Camp de Sarrià queden per a ús públic
absolutament obert i altres 4.000 m2 de sostre es

destinen a equipament públic; i que en els propers
dies els Ajuntaments de Montcada i Reixac i de Sant
Adrià es pronunciaran sobre la proposta, la qual, grà¬
cies al conveni signat amb tals Ajuntaments, serà sot¬
mesa a una tramitació conjunta.

Es mostra satisfet, doncs, pels resultats aconse¬
guits tant en els àmbits del Besòs com dins de la nos¬
tra Ciutat, ja que en la proposta preval l'interès de
Ciutat atès que:

a) Fa possible construir un espai urbà preservant
l'espai públic del camp de futbol que queda com a
centre real i espai obert, del qual podran gaudir els
ciutadans i completant-lo fins arribar als 21.000 m2 de
zones lliures, amb una plaça cívica i altres espais pú¬
blics.

b) Millora la mobilitat amb l'obertura d'un carrer que
facilitarà la connectivitat interna local.
c) Conjumina una proposta de cobertura del túnel

de l'avinguda del General Mitre que millorarà ostensi¬
blement la qualitat de vida de l'entorn del Camp de
Sarrià i el pas dels vianants.

d) Construeix 61.000 m2 de sostre per a usos d'ha¬
bitatge i preveu 4.000 m2 que, completats amb altres
espais, poden donar lloc a un equipament d'uns

7.000 m2 d'ús públic i altres 2.000 m2 de magatzems i
espais d'ús tècnic restringit.
Remarca que la nova proposta incorpora les

prescripcions indicades per la Comissió de Govern,
que es complementen amb les modificacions que es
plantegen a Sant Adrià, que acollirà la ciutat esportiva
del RCD Espanyol, i a Montcada, on es preveuen
44.000 m2 de zona verda; que garanteix també que el
primer equip de l'esmentat Club jugarà en algun
camp de la Ciutat; i que fa realitat l'interès de la Ciutat
a millorar les condicions de l'àmbit metropolità.

El Sr. Fabregat manifesta que el Grup de Conver¬
gència i Unió valora positivament la proposta presen¬
tada, que respon a un triple interès:

a) De la Ciutat, perquè l'evolució de l'urbanisme ha
convertit uns terrenys abans apartats i marginals, en
protagonistes d'una nova centralitat amb una vida
ciutadana molt intensa i la proposta contribueix a or¬
denar la zona que actualment presenta un aspecte
molt desendreçat, tant pel que fa a les característi¬
ques arquitectòniques del Camp com pel que fa als
terrenys de l'entorn.

b) Del Districte, perquè recupera una zona impor¬
tant per al seu desenvolupament, vessant en el qual
el seu Grup respecta perfectament les reserves del
Sr. Ciurana, el qual com a Regidor del Districte desit¬
jaria una proposta encara més ambiciosa.

i c) Del RCD Espanyol, perquè l'ajuda a resoldre el
seu futur.
Anuncia, en conseqüència, que el seu Grup dóna

suport a la modificació que es proposa, amb la il·lusió
de veure més ben endreçada urbanísticament aques¬
ta zona de la Ciutat.

El Sr. Lacalle manifesta que avui es posa fi a una
llarga polèmica que ha costat molts diners al RCD
Espanyol en forma d'interessos, amb una proposta
en la qual hi guanya el Club, que podrà eixugar una
part del seu deute, i la Ciutat que veurà millorar l'en¬
torn d'una zona seva molt cèntrica sense perdre equi¬
paments.
Observa que, si bé personalment li agradaria que

l'Espanyol anés a jugar a Montjuïc, aquesta és una
decisió que han de prendre els socis i accionistes del
Club.
Finalment, com a President del Grup Popular, es

congratula de la proposta que s'ha formulat.
El Sr. Forradellas reconeix que la proposta en de¬

bat planteja una qüestió important per a la Ciutat; i
significa que el Grup d'Iniciativa-Els Verds ha indicat
als altres Grups i a diverses Institucions la seva vo¬
luntat de cercar una solució per al RCD Espanyol que
no pot ser la que avui es proposa, la qual comporta
per a l'esmentat Club haver de deixar la Ciutat.
Explica que el seu Grup està en desacord amb la

requalificació de 3,5 Ha. dels terrenys de Sarrià, que
són un dels espais més grans d'equipaments exis¬
tents a la Ciutat, procés en el qual ha demanat trans¬
parència, respecte la legalitat i garanties de viabilitat
per al Club promotor de l'operació; i que, a més del
seu desacord des del punt de vista urbanístic, també
ha d'expressar la seva preocupació pel precedent
que la proposta estableix de cara a futures preten¬
sions de requalificació que puguin malbaratar reser¬
ves de sòl per a equipaments.

En aquest darrer sentit, addueix que durant el fran¬
quisme a Barcelona es requalificaren molts terrenys i
això deixà el centre i altres zones urbanes sense ter-
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renys per a l'ús general i per a equipaments; però a
partir de 1976 el Pla General Metropolità (gràcies al
qual els darrers disset anys ha millorat sensiblement
la qualitat de vida dels barris), i la legislació ulterior
han blindat les zones d'equipament, de manera que,
en virtut de tals preceptes, el camp de Sarrià s'hauria
de convertir en zona verda, és a dir, en parcs i jardins
públics: el preocupa greument, doncs, que l'aprova¬
ció de la proposta en debat senti un precedent molt
perillós que obri la porta a futures requalificacions en
el mateix sentit.
Subratlla que la proposta formulada accepta una

densitat edificatoria excessivament alta; que el seu
Grup no troba correctes les compensacions que s'hi
ofereixen perquè, concretament, els 38.000 m2 de
Montcada no són equivalents als 61.000 m2 de sostre
a Sarrià; que tampoc comparteix l'optimisme quant
als aspectes de mobilitat que presenta la proposta en
debat, la qual té, també, el risc que adquireixin caràc¬
ter privatiu els espais oberts situats entre les voreres i
els blocs.
Considera que la proposta tampoc garanteix la via¬

bilitat econòmica del Club promotor.
Anuncia, doncs, que el seu Grup, per totes aques¬

tes consideracions, votarà en contra de la proposta
presentada i creu no estar sol en la valoració que
n'ha fet vistes les reaccions que ha suscitat per part
de la Federació d'Associacions de Veïns, de diverses
entitats i de tot un conjunt de professionals integrat
per arquitectes, periodistes i advocats i d'una colla de
veïns i veïnes que volen evitar la requalificació que
avui s'inicia.

Diu, en resum, que la Modificació en debat no
aporta cap benefici a la Ciutat, no evita que el Club
en marxi i no garanteix tampoc el futur del Club: per
tant, el seu Grup es reserva d'esgotar totes les ac¬
cions jurídiques al seu abast i demana la implicació
de totes les Institucions a salvaguardar Barcelona i el
futur d'un Club que és patrimoni de tota la Ciutat.

La Sra. Rahola, en resposta a la darrera intervenció,
fa avinent d'antuvi que els Grups que estan a favor de
la requalificació tampoc estan sols, sinó que tenen al
seu costat molts sectors d'influència social i política
que consideren la proposta beneficiosa per a la Ciutat;
i lamenta que el Grup d'Iniciativa-Els Verds intenti ca¬
nalitzar la seva discrepància per la via jurídica.
Considera que avui es presenta una oportunitat

històrica per esponjar el barri i donar sortida a un
equipament, del qual la Ciutat no treia cap mena de
rendibilitat i que era difícil de reciclar; que, conse¬
qüentment no s'obre la porta a cap procés de
requalificacions perquè estem davant d'un fet puntual
amb diverses variables: la preocupació d'una massa
social importantíssima, del segon gran Club esportiu
de la ciutat; la possibilitat real d'esponjar el barri i de
recuperar, a través de la requalificació, un espai a on
es crearà una nova àrea de centralitat. Puntualitza
que les requalificacions no es poden tipificar a la dre¬
ta ni a l'esquerra de l'espectre ideològic i, si estan
ben fetes, poden ésser un element de progrés; i creu
que la requalificació que avui es proposa està ben
feta, afavoreix els interessos de la Ciutat i els de la
massa social del Club promotor i representa una
oportunitat històrica.
Destaca que hi ha una gran diferència entre la pri¬

mera proposta formulada pel Club i l'actual, que recull
els requeriments indicats pel Grup d'Esquerra Repu¬

blicana: redueix la zona comercial i el volum d'habi¬
tatges, tipifica els equipaments i crea un espai verd:
per tant, el barri, la Ciutat i, en darrera instància, el
Club hi surten guanyant.
Insisteix que amb la proposta no s'obre pas la veda

per a les requalificacions d'equipaments i es crea una
nova centralitat en un espai que era mort.

Anuncia, doncs, que el Grup d'Esquerra Republi¬
cana dóna suport a la proposta en debat després de
les modificacions que s'han introduït en el primer do¬
cument presentat, convençut que ho fa en interès
d'un plantejament progressista, perquè la requalifi¬
cació, com la privatització i altres conceptes, no són
negatius en si mateixos, sinó en funció de les circum¬
stàncies i del moment i, per tant, des d'una perspecti¬
va d'esquerra, hi està a favor molt tranquil·lament.

El senyor Batlle manifesta que el posicionament
del Grup Socialista coincideix plenament en la pre¬
sentació de la proposta en debat que ha formulat el
President de la Comissió d'Equilibri Territorial i Plane¬
jament Urbà, i amb la intervenció de la Sra. Rahola.

Posa en relleu el rigor amb què l'Ajuntament ha
tractat la qüestió, sense dilacions però també sense
improvisacions innecessàries, i per tant, ha de felici¬
tar els Serveis de Planejament pel seu treball; i la
seriositat amb què han abordat la qüestió totes les
parts, fins i tot aquelles que avui no hi sumaran el
seu vot.

Creu que la proposta quadra una equació difícil en¬
tre els interessos de la Ciutat i els interessos del RCD
Espanyol amb una visió d'ordenació urbanística que
té perspectives de futur.
Subratlla que la Modificació del Pla General Metro¬

polità que es proposa en una determinada zona urba¬
na de Barcelona, comporta un equilibrat sistema de
compensacions, perquè la conurbació es dota d'una
superfície d'equipaments de 55.500 m2 en unes zo¬
nes del continu urbà que n'estan molt necessitades, i
els oportuns convenis a signar amb l'Espanyol garan¬
tiran la potenciació de l'esport de base en la zona li¬
mítrofa amb Sant Adrià, i la permanència del primer
equip en la nostra Ciutat

El Sr. Casas puntualitza que la proposta no tindrà,
de cap manera, efectes perniciosos per a la Ciutat;
que l'àmbit metropolità no es perdrà cap equipament
perquè les 3,5 Ha de Sarrià es traslladen, transforma¬
des en 5,5, a Sant Adrià, on podran funcionar millor, i
alhora es resol un problema de la Ciutat (la congestió
de l'entorn i la barrera visual i física que el Camp de
Sarrià representa) i del Club, el qual amb l'actual nor¬
mativa de la UEFA no podria mantenir en funciona¬
ment el camp.
Comenta que les modificacions del Pla General

Metropolità són una cosa absolutament normal, per¬
què cal anar adaptant-lo en funció de les necessitats
canviants de la Ciutat i de l'entorn metropolità; que
l'interès de l'àmbit metropolità lliga amb la transfor¬
mació del Camp de Sarrià i de les zones de Sant
Adrià i de Montcada i Reixac; que la legalitat de la
transformació que es proposa està plenament garan¬
tida en els aspectes tant de forma com de fons, per¬
què el Pla General Metropolità només té per límit la
llei i no pas ell mateix i reiterada jurisprudència confir¬
ma que les Administracions poden modificar el plane¬
jament sempre que ho facin amb instruments del ma¬
teix rang. Afegeix que l'interès públic s'ha d'examinar
cas per cas i, per tant, l'acord que avui es prengui no
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assentarà de cap manera un precedent que obligui a
prendre una decisió determinada en el futur.

Diu, en conclusió, que la proposta manté en la ciutat
real metropolitana un equipament, la superfície del
qual s'amplia, augmenta el verd, millora la zona del
Besòs, per a la qual s'han formulat peticions d'ajuda a
la Unió Europea, recuperant un espai que fins ara ha¬
via tingut un caràcter residual, i preveu a la zona de
Sarrià un equipament d'ús públic i un amplíssim espai
verd i obert, també públic de 2,1 Ha., amb l'ús comple¬
mentari d'habitatge: conseqüentment, l'interès de la
Ciutat aconsella aprovar la Modificació proposada.

La Sra. Vintró precisa que subscriu plenament la
intervenció del Sr. Forradellas i entén les argumenta¬
cions que han exposat la resta de Grups, perquè avui
no s'està parlant de futbol, sinó de ciutat i, per això,
és un dia trist per al seu Grup, al qual no li agrada
haver de votar en contra dels dictàmens que es for¬
mulen, sobretot quan es tracta de qüestions tan
transcendents com la que ara s'està debatent, en les
quals li agrada poder influir en interès de la Ciutat, del
qual avui s'han exposat dues visions diferents.
Fa notar que la Modificació en debat no la planteja

cap dels Grups municipals, als quals correspon vetllar
per l'interès de la Ciutat, sinó la iniciativa privada.
Significa que les modificacions del planejament

han d'estar presidides pels criteris d'equivalència i
homogeneïtat i, per això, espera veure els informes
justificatius de l'equivalència entre unes xifres de ne¬
goci privat que superen els 8.000 milions de pessetes
i una xifra de compra de béns públics que no supera
els 600.

La preocupa que es pugui obrir una línia que po¬
dria acabar en els propers anys amb altres terrenys i
equipaments que avui s'estan anunciant ja com ob¬
jecte de requalificació per poder-hi bastir habitatge no
precisament social, en una ciutat molt densa: aquesta
és, doncs, la preocupació del seu Grup sobre la pro¬
posta que li sembla procedent sotmetre a la decisió
dels Tribunals.
S'aprova el dictamen en debat amb el vot en contra

de la Sra. Vintró i dels Srs. Forradellas i Puig i amb
l'abstenció del Sr. Ciurana, havent restat absents del
Saló de sessions els Srs. Fernández i Álvarez.

El Sr. Alcalde es congratula que una àmplia majo¬
ria del Consistori hagi coincidit a trobar ben fona¬
mentada la Modificació que s'acaba d'aprovar, la
qual no és cap nyap, perquè endreça un indret d'ús
privatiu molt discutible en benefici d'un altre ús més
obert i una millora ben palesa per al barri i la Ciutat
sense obrir cap procés de requalificacions sense
cap mirament.
La Presidència, a les onze hores i cinquanta mi¬

nuts, suspèn la sessió, que es reprèn un quart des¬
prés sense canvis en la relació d'assistents ressenya¬
da al començament d'aquesta acta.

Districte de Nou Barris

1 r. Aprovar inicialment la constitució d'una Societat
privada municipal denominada ProNoBa, SA, amb un
capital social de 10 milions de pessetes.
2n. Aprovar inicialment els Estatuts de ProNoBa,

SA, que s'adjunten com a annex núm. 1.
3r. Sotmetre, d'acord amb els articles 212.5 i 201

del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels Ens

locals, l'expedient a informació pública per un termini
de trenta dies.
4t. I per al cas que no s'hi presentin al·legacions

que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions:

a) Tenir per elevat aquest acord d'aprovació inicial
a aprovació definitiva.
b) Procedir a desemborsar totalment el capital

social.

c) Aprovar el nomenament dels membres del Con¬
sell d'Administració d'acord amb la proposta que
s'adjunta com a annex núm. 2.

d) Aprovar d'acord amb l'article 222.1 del Regla¬
ment d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, el
nomenament del Gerent, d'acord amb la proposta
que s'adjunta com a annex núm. 3.

i e) Facultar l'Alcaldia perquè realitzi les actuacions
necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord.

El Sr. Fernández anuncia el vot favorable dels
membres del seu Grup tot confiant que abans de
l'aprovació definitiva es pugui acabar de perfilar l'ob¬
jecte social i la motivació de ProNoba,SA, en el sentit
que serveixi com a instrument per a completar les
actuacions que ja estan desenvolupant els Serveis
municipals i el Districte de Nou Barris, i no pas per
substituir-les.
S'aprova per unanimitat, suprimint-hi els apartats

c) i d).

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.
Del Grup Popular, relativa a:
L'eliminació del monopoli de la prestació dels

Serveis Funeraris.
Es dóna compte que sobre aquesta qüestió s'ha

formulat la proposta següent, consensuada per tots
els Grups excepte el d'Iniciativa-Els Verds:
Establir un termini de sis mesos per a l'aprovació

d'un procediment d'atorgament de les autoritzacions
a què se sotmetrà l'establiment d'empreses funerà¬
ries a la Ciutat i per a l'aprovació dels requisits objec¬
tius necessaris per poder accedir a la prestació dels
serveis funeraris, aprovacions que es tramitaran
d'acord amb allò que preveu tant la Llei Especial de
Barcelona, com la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Munici¬
pal i de Règim local de Catalunya.
S'aprova amb l'abstenció de la Sra. Vintró i dels

Srs. Forradellas i Puig.
Del Grup de Convergència i Unió, relativa a:
La revisió de l'actual sistema de finançament de les

Administracions locals.
Es dóna compte que sobre aquesta qüestió s'ha

formulat la proposta següent, consensuada per tots
els Grups excepte el d'Esquerra Republicana.

1r. Instar a les Administracions competents en el
finançament local per tal que es procedeixi a revisar,
amb caràcter urgent, l'actual sistema de finança¬
ment de les Administracions locals, per tal de dotar-
lo d'una major autonomia i suficiència de recursos
per fer front a les competències que tenen avui as¬
signades.
2n. Que es contempli, dins d'aquest marc de revi¬

sió del nou sistema de finançament, la modificació de
la Llei reguladora de les Hisendes locals, per tal d'in¬
troduir-hi les modificacions legislatives que permetin
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una major autonomia i eficàcia en l'aplicació dels tri¬
buts locals (impost sobre les activitats econòmiques i
impost sobre els béns immobles) i en la gestió dels
ingressos que els són propis; així com una més gran
participació en els ingressos de l'Estat.

3r. Proposar a l'Administració Central de l'Estat i de
la Generalitat de Catalunya la valoració de les despe¬
ses que Barcelona ofereix al conjunt dels ciutadans,
en tant que capital de Catalunya i/o en suplència
d'aquestes Administracions; així com la necessitat de
procedir a solucionar el seu finançament.
4t. El nou sistema de finançament ha de preveure

l'establiment de vies de solució a l'endeutament acu¬
mulat per les Administracions locals.
5è. Que s'afronti una revisió dels criteris que des¬

pleguen l'article 142 de la Constitució de forma que la
participació de les Administracions locals en el con¬
junt d'ingressos guardi millor proporció amb els gene¬
rats en el seu territori.

El Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Clos, significa que la
proposta precedent plasma l'esperit del debat tingut
la darrera sessió procurant recollir el màxim de punts
dels posicionaments dels diversos Grups Municipals.
Subratlla que els aspectes bàsics a què s'ha arri¬

bat a un acord són el finançament dels serveis de la
capitalitat, la participació de l'Administració Local en
el rendiment dels grans tributs de l'Estat, la dotació
dels fons de participació provinent dels recursos ge¬
nerals de l'Estat; que la proposta, malgrat les seves
limitacions, representa un pas endavant, sobretot
pel que fa al finançament dels serveis de capitalitat i
a la ductilitat i coincidència del finançament local en
relació als grans tributs de l'Estat; i que reconeix
també que l'endeutament local necessita ajudes de
les Administracions Central i Autonòmica: espera,
doncs, que amb el suport de tots els Grups s'hi pu¬
gui trobar una solució.

Diu, en resum, que els dos mesos que s'han es¬
merçat a estudiar el problema del finançament local
han permès arribar a un mínim comú denominador
que potser no comprèn íntegrament les aspiracions
de cap Grup Municipal, però fa un pas endavant en
relació als diversos punts que ha esmentat: se'n feli¬
cita doncs, i espera que els altres Grups, en els
nivells institucionals de què cadascun és responsa¬
ble, siguin coherents amb els acords que avui es
proposen.

El President del Grup de Convergència i Unió, Sr.
Roca, manifesta que el seu Grup dóna suport a la
proposta en debat, a la formulació de la qual ha con¬
tribuït, destacant que no s'hi aborda tant sols el finan¬
çament de la Ciutat, sinó que s'hi fa una aposta pel
futur de Barcelona, la qual reacciona davant els co¬
mentaris d'autocomplaença i diu, per mitjà del seu
Ajuntament, que no se sent satisfeta amb els records
i la nostàlgia dels esdeveniments més importants pro¬
duïts darrerament en la seva història, sinó que aspira
a fer més coses i per això necessita més recursos.
Significa que l'acord proposat no posa l'accent en

els aspectes quantitatius, sinó qualitatius, perquè no
es tracta de voler tenir més, sinó de voler ésser més
en tots els àmbits per donar resposta a les necessi¬
tats dels ciutadans en els camps de la qualitat, de la
prestació de serveis i del respecte de l'entorn metro¬
polità; i que amb tal acord, Barcelona i el seu Ajun¬
tament reivindiquen una funció de lideratge en la
redefinició del paper de les ciutats en el marc de

l'exercici dels poders públics en el concert de l'Estat,
ja que la Ciutat, com a capital, reivindica el prota-
gonisme en la responsabilitat de la prestació dels ser¬
veis als seus ciutadans, i el seu Ajuntament no vol
ésser un mer gestor, sinó que vol intervenir eficaç¬
ment per donar resposta als grans problemes del fu¬
tur i això requereix que avui es produeixi un consens,
si no unànime, molt majoritari, a iniciar una revisió del
sistema de finançament que no es limiti als aspectes
quantitatius, sinó que vagi al fons dels problemes per
posar molt enlaire l'ambició de la Ciutat, la qual no es
contempla autosatisfeta, sinó que mira amb autoexi-
gència el futur.

El President del Grup Popular, Sr. Lacalle, es con¬
gratula de l'acord, assolit gràcies al treball de tots els
Presidents de Grup, que recull, en els seus cinc
punts, velles reivindicacions de la ciutat de Barce¬
lona, les quals han estat presents en tots els debats
electorals.
Comenta que, si bé, com ha dit el Primer Tinent

d'Alcalde, no s'hi inclou tot allò que seria desitjable,
marca l'inici d'una nova etapa; que el posicionament
unànime de tots els Grups reforçarà el poder de ne¬
gociació amb l'Administració de l'Estat i de la Genera¬
litat; i que a partir d'ara cal continuar treballant inter¬
nament perquè la cosa no s'aturi en l'acord que avui
s'adoptarà, sinó que pugui passar de la teoria a la
pràctica a fi que la Ciutat pugui comptar amb els re¬
cursos que necessita per poder assolir les fites que
s'ha marcat, i per poder rebaixar el seu endeutament.
Remarca, en conclusió, que avui s'ha fet un pas

important vers la millora del finançament de la Ciutat i
l'obtenció de les degudes compensacions per les
despeses de capitalitat que l'Ajuntament suporta i
que haurien d'ésser sufragades amb ajudes d'altres
Administracions.

La Presidenta del Grup d'Esquerra Republicana,
Sra. Rahola, lamenta haver de trencar la unanimitat i
no poder votar favorablement la proposta sotmesa a
la consideració del Consistori, en no haver-se pogut
consensuar un punt que, per al seu Grup havia de
formar part del mínim comú denominador de tal pro¬
posta.
Explicita que el seu Grup està d'acord en els punts

presentats: que es revisi el finançament local; que
s'acabin estabilitzant les despeses de capitalitat, amb
l'aprovació, si cal, d'una llei de capitalitat; que es re¬
solgui el problema de l'endeutament; i que Barcelona
esdevingui líder en la lluita per resoldre el problema
del finançament local que sagna l'estructura fona¬
mental de prestació de serveis als ciutadans del país,
constituïda pels seus Ajuntaments.
Tanmateix observa que el seu Grup té també, pel

que fa al finançament, un plantejament que està lligat
a reivindicació un Conveni tributari propi per a Cata¬
lunya, conegut col·loquialment com a concert econò¬
mic, sobre el qual no pretenia pas que el Consell Ple¬
nari es definís demanant-lo, sinó tipificant-lo, o tant
sols que demanés a la Comissió del Parlament de
Catalunya que està estudiant aquesta possibilitat,
que examinés també la vertebrado del finançament
local dins un hipotètic conveni tributari propi, aspecte
que, per al seu Grup, havia de formar part del mínim
comú denominador de la proposta sotmesa a la con¬
sideració del Consistori: en no haver-s'hi recollit, el
seu Grup, que comparteix l'esperit i la sensibilitat de
tal proposta, ha de restar, amb tota l'elegància, al
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marge de la votació i del consens sobre el finança¬
ment local.

La Presidenta del Grup d'Iniciativa-Els Verds, Sra.
Vintró, anuncia el vot favorable del seu Grup a la pro¬
posta en debat, amb el convenciment que la millora
de les finances locals i l'increment de les competèn¬
cies municipals són encara una de les tasques pen¬
dents del procés de desenvolupament constitucional:
li sembla, doncs, positiu que quatre dels cinc Grups
del Consistori s'hagin posat d'acord sobre un mínim
comú denominador, salvant els posicionaments pro¬
pis expressats en la darrera sessió.
Defensa la necessitat d'incrementar l'àmbit com-

petencial i la capacitat dels Ajuntaments en general i
del de Barcelona en particular, per donar resposta a
les demandes dels ciutadans i, per això, es congratu¬
la del compromís que el President del Grup de Con¬
vergència i Unió ha assumit amb l'ambició pel futur
de Barcelona.
Confia que els principis de la proposta en debat es

puguin traduir en fórmules jurídiques dins la Carta
municipal i, ateses les responsabilitats del Partit Po¬
pular dins el Govern de l'Estat, valora com un ele¬
ment positiu el fet que tal proposta compti també amb
el suport del Grup Popular, del qual espera els esfor¬
ços necessaris per superar aquesta assignatura pen¬
dent de l'etapa anterior.
Subratlla que, en opinió del seu Grup, els cinc

punts de la proposta en debat marquen un punt d'in¬
flexió en la línia seguida fins ara; i assenyala la con¬
veniència d'analitzar d'aquí a sis mesos en quina me¬
sura s'ha avançat vers els objectius avui definits,
perquè la declaració d'avui no és purament emfàtica,
sinó que té voluntat de traduir-se en fets i, per això,
cal analitzar abans de fi d'any com s'ha progressat i
fer, consegüentment, els esforços necessaris per tirar
endavant aquells punts que puguin haver quedat es¬
tancats.

Acaba reiterant el suport del seu Grup a la propos¬
ta per tot el que suposa de consens, d'ambició i d'afir¬
mació de la capacitat i voluntat de la ciutat de
Barcelona i del conjunt de les Administracions locals,
de tenir més recursos i més competències.

El Primer Tinent d'Alcalde dóna lectura als cinc
punts de la proposta i significa que el fet que no sigui
massa agosarada, obliga els Grups a comprometre's
decididament amb el mínim comú denominador acor¬
dat.
Finalment reitera el seu agraïment a totes les per¬

sones, responsables polítics i equips tècnics, que han
treballat en la preparació de la proposta; i agraeix
també el posicionament de tots els Grups perquè, tot
i la reserva d'Esquerra Republicana, s'ha assolit en
essència el consens del Plenari.

Ei Sr. Alcalde posa en relleu la importància del
consens assolit en la proposta, no només per a la
nostra Ciutat, sinó també per a tots els Municipis, per¬
què reformula les ambicions que Barcelona mai no
havia perdut i tira del carro dels interessos de tots els
Ajuntaments del país que la nostra Ciutat lidera, fet
que, encara que algun esperit sensible hi pugui veure
un cert narcissisme, és una realitat ben palesa per¬
què la nostra Ciutat està al davant del Grup C-7.
Comenta que en una reunió molt positiva mantin¬

guda amb els Alcaldes de capitals de província, el
President del Govern manifestà el ferm compromís
de tirar endavant el Pacte local i les demandes tant

dels petits Ajuntaments com dels grans, que consti¬
tueixen l'esmentat Grup C-7.
Agraeix al Primer Tinent d'Alcalde l'esforç que ha

fet, i la seva habilitat a sumar voluntats, i als diversos
Grups la seva contribució.
S'aprova la proposta en debat amb els vots en con¬

tra de la Sra. Rahola i el Sr. Soler.
1r. Manifestar la disconformitat de l'Ajuntament de

Barcelona pel fet d'haver-se portat a terme una prova
nuclear el proppassat dia 7 de juny a la zona de pro¬
ves de Lop Nor, a la província de Xing Jiang de la
República Popular de la Xina.
2n. El Consell Plenari es manifesta disconforme

amb la política seguida pel Govern de la República
Popular de la Xina per la manca de garanties que
ofereix pel que fa als Drets Humans i dels Pobles.

El Sr. Alcalde comenta que aquest Ajuntament no
sol fer aquest tipus de declaracions, però a pesar de
la seva amistat amb la Xina, que continuarà cultivant,
i del seu agermanament amb Shangai, no pot renun¬
ciar als seus principis i a fer-los palesos i a expres¬
sar-los sense embuts, com així ja ho manifestà al
President de la República Popular de Xina quan visità
fa pocs dies la nostra Ciutat.

S'aprova per unanimitat.
Adherir-se a la campanya que, sota el nom "Hi ha

secrets que maten", promouen les Organitzacions No
Governamentals Amnistia Internacional, Greenpeace,
Intermon i Metges sense Fronteres, per tal d'aconse¬
guir, mitjançant la transparència, un control parla¬
mentari efectiu de les exportacions d'armament.

El Sr. Alcalde significa que la situació del món en
què vivim i els fets que s'estan produint en determi¬
nats països, justifiquen sobradament que aquest
Ajuntament expressi la seva preocupació per la millo¬
ra de la qualitat moral de la vida pública a nivell inter¬
nacional.
S'aprova per unanimitat.
Justificada la urgència en la forma reglamentària,

es debat la moció següent:
De l'Alcaldia amb l'adhesió de tots els Grups:
Atorgar la Medalla de la Ciutat en la seva categoria

d'Or a l'historiador senyor Pierre Vilar per la importàn¬
cia de la seva obra per al coneixement històric de
Catalunya i de Barcelona, i per constituir-en el llindar
del seu 90è aniversari- un testimoni de llibertat in¬
tel·lectual i civisme durant els anys anteriors a la ins¬
tauració de la democràcia en el nostre país.

El Regidor Ponent de Cultura, Sr. Fuster, defensa
la moció precedent dient que el fet que el Professor
Pierre Vilar compleixi els noranta anys és una bona
ocasió perquè Barcelona li reti homenatge atorgant-li
la Medalla de la Ciutat.
Recorda que Pierre Vilar arribà a Barcelona com a

professor de l'Institut Francès el 1934, després d'ha¬
ver publicat ja ei 1929 el seu treball científic sobre la
vida industrial a la regió de Barcelona; i que durant la
seva estada a la nostra Ciutat entre els anys 1934 i
1936, que el marcà profundament, tingué ocasió de
viure els moments anteriors a la guerra civil, establí
vincles d'amistat amb Ferran Soldevila i Jaume
Vicenç Vives i la seva vocació evolucionà de la geo¬
grafia cap a la història econòmica, en la qual es con¬
vertí en una autoritat mundial.
Destaca que, retornat al nostre país el 1945, hi vis¬

qué els anys difícils de la postguerra, i d'aquesta se¬
gona estada en sortí la "Història d'Espanya", que va
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permetre als estudiants dels anys seixanta i setanta
conèixer una versió no manipulada de la història
d'Espanya; i que Pierre Vilar és també autor d'una al¬
tra obra fonamental, "Catalunya dins l'Espanya mo¬
derna", publicada el 1962, que és fruit de les seves
investigacions a l'Arxiu de la Corona d'Aragó sobre la
transformació produïda en el segle XVIII a Catalunya,
la qual es convertí en una de les primeres regions in¬
dustrials de la Mediterrània, obra que ha tingut una
influència extraordinària sobre els historiadors i polí¬
tics i és el màxim exponent del corrent de la Història
total, que és una orientació de l'Escola marxista molt
influïda per l'École des Annales i per l'humanisme so¬
cialista francès.

Diu, en conclusió, que Pierre Vilar, tant com histo¬
riador vinculat a Catalunya i a Barcelona com a per¬
sona compromesa en la recuperació de les llibertats i
la democràcia en el nostre país, té mèrits suficients
perquè se li atorgui la distinció que es proposa.

El Sr. Alcalde manifesta que tot el Consistori com¬
parteix els sentiments expressats pel Sr. Fuster; i es¬
pera que el Professor Vilar pugui venir a Barcelona
per rebre la Medalla que se li atorga, altrament ell,
acompanyat d'una delegació del Consistori, es des¬
plaçaria a París per lliurar-la-hi.
S'aprova per unanimitat la moció precedent.
Finalment, el Sr. Alcalde dóna compte, per a la

seva inclusió en el despatx d'ofici, del decret següent
que acaba de signar:
Sol·licitar a la Direcció General de Comerç Interior

i Serveis del Departament d'Indústria, Comerç i Tu¬
risme de la Generalitat de Catalunya, la determina¬
ció de zona turística per a les zones del Maremàg¬
num, Port Olímpic i Port Vell i la façana marítima, ja
que reuneixen els requisits assenyalats a l'article 3

del Decret 41/1994, de 22 de febrer, atès que, per
afluència estacional, la mitjana ponderada anual de
població és superior al nombre de residents i atesa
l'afluència de visitants per l'interès turístic de les es¬
mentades zones.

El Consell Plenari en queda assabentat.
El Sr. Alcalde fa avinent que avui probablement el

Sr. Lacalle serà nomenat Delegar especial de l'Estat
en la Zona Franca i si bé en ésser-li comunicada
aquesta possibilitat, ell manifestà al President del
Govern que el perfil professional del càrrec no es cor¬
responia amb el del Sr. Lacalle, es congratula de tal
nomenament perquè pensa que farà possible la conti¬
nuïtat d'una línia de treball en el camp logístic més
enllà de restricta Zona Franca, línia que ha donat uns
resultats molt positius.

El Sr. Lacalle matisa que ell, abans de polític, ha
estat empresari, i que si el seu nomenament es con¬
firma, demanarà hora a l'Alcalde per començar a par¬
lar del Consorci de la Zona Franca, des d'on actuarà
sempre seguint la seva trajectòria de diàleg i de tre¬
ball en equip, perquè el Consorci sigui una eina fona¬
mental per a Barcelona i tot Catalunya.

El Sr. Alcalde comenta que Barcelona ha de conti¬
nuar liderant la línia logística, en la qual ha de tenir un
paper important.
Finalment, el mateix Sr. Alcalde significa que sobre

la bandera de la Ciutat hi ha un consens molt ampli
en el sentit que el símbol aprovat en sigui també la
bandera: consegüentment, confia que en la propera
sessió de setembre quedi definit el conjunt complet
de símbols representatius de la Ciutat.

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

Acords

Acords de la sessió ordinària celebrada el dia 25
de setembre de 1996.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de la no presentació d'al·lega¬

cions durant el període d'exposició al públic de
l'acord del Consell Plenari de 16 d'abril de 1996
de modificació dels Estatuts de la Fira Internacional
de Barcelona i, en conseqüència, tenir per aprovada
definitivament l'esmentada modificació.
Quedar assabentat de la no presentació d'al·le¬

gacions durant el període d'exposició al públic de
l'acord del Consell Plenari de 17 de maig de 1996 de
modificació dels articles 17, 182, 183 i 184 de l'Orde¬
nança Municipal de Mercats i d'introducció dels punts

20 i 21 en el seu article 106 i, en conseqüència, tenir
per aprovada definitivament l'esmentada modificació.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

de juliol de 1996 (S1/D/1996 2649), que aprova i re¬
gula la realització d'auditories de qualitat dels projec¬
tes executius d'urbanització i d'edificació.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

12 de juliol de 1996 (S1/D/1996 2592, 2595, 2596 i
2597), que designen, respectivament, membre del
Consell d'Administració del Patronat Municipal de
l'Habitatge i de la Comissió de Treball per a l'elabo¬
ració d'un projecte de trasllat de les actuals institu¬
cions penitenciàries i representant a la Comissió de
Seguiment per a l'execució de les obres dels
Passeigs Marítims de la Barceloneta i a la Societat
Promoció Ciutat Vella, SA, al Sr. Borja Carreras-
Moysi i Carles-Tolrà, en substitució del Sr. Josep M.
Alibés i Rovira.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 12

de juliol de 1996 (S1/D/1996 2594), que designa
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membres i observadors dels Consells d'Administració
que s'assenyalen les persones següents:

a) Institut Municipal d'Urbanisme: el Sr. Borja Car-
reras-Moysi i Carles-Tolrà com a membre; i el Sr. Juli
Laviña i Batallé i la Sra. Agustina Sánchez i Rissech
com a observadors.

b) Institut Municipal de Serveis Funeraris: el Sr.
Jordi Cornet i Serra, com a membre.

c) Institut Municipal d'Hisenda: els Srs. Manuel
Martín i Castillo i Alexandre Coll i Toronell, com a re¬
presentants dels treballadors en el Consell.
Quedar assabentat i ratificar el decret de l'Al¬

caldia, de 12 de juliol de 1996 (S1/D/1996 2600),
que designa la Sra. Pilar Solans i Huguet membre
del Consell d'Administració de l'Institut de Presta¬
cions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal
(PAMEM), en substitució del Sr. Ramon Seró i Es¬
teve.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 12

de juliol de 1996 (S1/D/1996 2601), que designa la
ll·lma. Sra. Carme San Miguel i Ruibal representant a
la Societat Barcelona Holding Olímpic, SA, en substi¬
tució del Sr. Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

d'agost de 1996 (S1/D/1996 2961), que designa re¬
presentants al Consell General del "Consorcio Bar¬
celona BID 97" l'll·lm. Sr. Joan Clos i Matheu i la
ll·lma. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla; i al Comitè
Executiu de l'esmentada entitat el Sr. Xavier Roig i
Giménez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

d'agost de 1996 (S1/D/1996 2962), que designa ob¬
servador al Consell d'Administració de la Societat Pri¬
vada Municipal Barcelona Activa, SA, el Sr. Josep M.
Camós i Cabeceràn.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

d'agost de 1996 (S1/D/1996 2963), que designa re¬
presentants al Patronat de la Fundació Privada Cen¬
tre del Vidre de Barcelona, la ll·lma. Sra. Maravillas
Rojo i Torrecilla, en substitució de l'll·lm. Sr. Joan
Clos i Matheu, i l'll·lm. Sr. Joan Fuster i Sobrepere.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

d'agost de 1996 (S1/D/1996 2964), que designa
membre del Consell d'Administració de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona, l'll·lm. Sr. Francesc
Homs i Ferret, en substitució de l'll·lm. Sr. Albert Bat¬
lle i Bastardas.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21

d'agost de 1996 (S1/D/1996 3060), que atribueix a la
Direcció de Serveis de Transports i Circulació les fun¬
cions relatives a la senyalització vertical i horitzontal
que tenia atribuïdes el Sector de Manteniment i Ser¬
veis i encarrega l'elaboració dels corresponents pro¬
cediments.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 28

d'agost de 1996 (S1/D/1996 3075), que regula la
composició i funcions de la Comissió Municipal de
Cooperació Internacional.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 2

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3119, 3120), que
designen, respectivament, membres del Plenari del
Consell Municipal de Benestar Social: en representa¬
ció d'Entitats Socials, el Sr. Lluís Armet i Coma, en
substitució del Sr. Francesc Casares i Potau; i en re¬

presentació de l'Àmbit Universitari i Professional el
Sr. Agustí Carol i Foix, en substitució del Sr. Joan
Uriach i Marsal.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2 de
setembre de 1996 (S1 /D/1996 3121), que nomena
l'll·lm. Sr. Josep M. Vegara i Carrió, President de la
Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans, respon¬
sable de l'organització dels actes municipals relacio¬
nats amb el Dia Mundial del Medi Ambient.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2 de

setembre de 1996 (S1/D/1996 3122), pel qual es de¬
lega en els Regidors de Districte les facultats que
amb anterioritat al present mandat estaven atribuïdes
als Regidors-presidents dels Consells Municipals de
Districte i els desconcentra la incoació, nomenament
d'instructor i resolució dels expedients sancionadors
en les matèries que s'esmenten.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2 de

setembre de 1996 (S1/D/1996 3123), que delega en
els Regidors de Districte determinades facultats per a
l'efectivitat de la Transferència núm. 18 bis sobre ces¬
sions de vials aprovada per la Comissió de Govern
de 28 de juny de 1996.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2 de

setembre de 1996 (S1/D/1996 3124), pel qual es de¬
lega: a) en el Primer Tinent d'Alcalde el nomenament
de càrrecs de comandament de nivell de destinació
superior al 16 i inferior al 26 i l'assignació de comple¬
ments específics; b) en els Presidents de Comissions
de Plenari, Regidors Ponents i Regidors de Districte
la Presidència de les meses de contractació quan es
tracti de contractes que correspongui adjudicar al
Consell Plenari, la Comissió de Govern o directament
a l'Alcalde i c) en els Gerents de Sector i de Districte
la Presidència de les meses de contractació en la
resta de contractes administratius i determinades fa¬
cultats en matèria de gestió i administració econòmi¬
ca i de personal.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3125), que delega
en el President de la Comissió de Política de Sòl i
Habitatge l'acceptació de la cessió gratuïta de ter¬
renys en els supòsits no transferits als Districtes i la
realització d'altres actes en matèria de gestió urba¬
nística determinades facultats en matèria de gestió
urbanística.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 5 de

setembre de 1996 (S1/D/1996 3224), que proposa
com a membres de la mesa de contractació prevista
per a l'adjudicació de la concessió del servei de
telecomunicacions per cable a Barcelona l'll·lm. Sr.
Ernest Maragall i Mira, Regidor d'aquest Ajuntament,
i la ll·lma. Sra. Manuela de Madre i Ortega, Alcaldes¬
sa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 10

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3226), que designa
representant en el Consell Assessor del Museu Fre¬
deric Marès la Sra. Carme Prats i Joaniquet, en subs¬
titució del Sr. Jordi Carrió i Figuerola.
Quedar assabentat de la comunicació del Grup

Municipal Popular que designa l'll·lm. Sr. José Al¬
berto Fernández i Díaz i l'll·lm. Sr. Emilio Álvarez i
Pérez President i Portaveu, respectivament, del
Grup Popular.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

setembre de 1996 (S1/D/1996 3146), pel qual es
manté la suspensió preventiva de l'activitat ordinària
relacionada amb la descàrrega de fava de soja al
Port de Barcelona i s'autoritza excepcionalment la
descàrrega dels vaixells "Powstaniec" i "Marquise",
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tot seguint les mesures de control extraordinàries es¬
tablertes a l'annex del decret.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 9

d'agost de 1996 (S1/D/1996 3174-3184), pels quals,
en virtut de concursos convocats per acord del Con¬
sell Plenari de 12 de juliol de 1996, s'adjudiquen:
A) Les obres de trasllat de l'EB Niu d'Infants al

CEIP Can Clos, a l'empresa Obres i Contractes
Penta, SA, per un import de 48.250.000 pessetes, de
les quals 14.475.000 s'apliquen amb càrrec al Pres¬
supost d'enguany i la resta amb càrrec del Pressu¬
post de 1997.

B) Les obres de millora del CEIP Ramon Casas, a
l'empresa Incofamo, SA, per un import de 32.976.288
pessetes, de les quals 9.700.000 s'apliquen amb càr¬
rec al Pressupost d'enguany i la resta amb càrrec del
Pressupost de 1997.
C) Les obres de seguretat i millora del CEIP Mare

de Déu de Montserrat, a l'empresa Incofamo, SA, per
un import de 32.605.471 pessetes, de les quals
9.590.000 s'apliquen amb càrrec al Pressupost d'en¬
guany i la resta amb càrrec del Pressupost de 1997.

D) Les obres de millora del CEIP Drassanes, a
l'empresa Obres i Contractes Penta, SA, per un im¬
port de 31.680.000 pessetes, de les quals 9.600.000
s'apliquen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la
resta amb càrrec del Pressupost de 1997.

E) Les obres de millora del CEIP Sagrada Família,
a l'empresa Antonio Navas, SL, per un import de
31.858.000 pessetes, de les quals 9.370.000 s'apli¬
quen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la resta
amb càrrec del Pressupost de 1997.

F) Les obres d'adaptació primària del CEIP Pere
Vila, a l'empresa Teyco, SL, per un import de
49.374.000 pessetes, de les quals 15.192.000 s'apli¬
quen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la resta
amb càrrec del Pressupost de 1997.

G) Les obres de millora del CEIP Ramon i Cajal, a
l'empresa Construcciones Curto, SA, per una quanti¬
tat de 12.941.175 pessetes, de les quals 5.546.400
s'apliquen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la
resta amb càrrec al Pressupost de 1997.

H) Les obres d'ampliació de l'EMES Serrat i Bo¬
nastre, a l'empresa Teyco, SA, per una quantitat de
34.780.000 pessetes, de les quals 10.340.000 s'apli¬
quen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la resta
amb càrrec del Pressupost de 1997.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 9

d'agost de 1996 (S1/D/1996 2545, 2967, 2968, 3000 i
3185), pels quals, en virtut de concursos convocats
per acords del Consell Plenari de 16 d'abril, 19 de
juny i 12 de juliol de 1996, s'adjudiquen:

A) A l'empresa Bechtel España, SA, el contracte
d'assessoria del seguiment de les inversions munici¬
pals per un import màxim de 192.150.000 pessetes, i
aplica la quantitat de 82.500.000 pessetes amb càr¬
rec al Pressupost d'enguany i la resta amb càrrec del
Pressupost de 1997.

B) A l'empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, el projecte de millora de l'accessibilitat
al Carmel, fase 4, per un import de 146.104.530 pes¬
setes, de les quals 46.500.000 s'apliquen amb càrrec
al Pressupost d'enguany i la resta amb càrrec del
Pressupost de 1997.
C) A l'empresa Cubiertas y Mzov, SA, el pro¬

jecte d'urbanització de la plaça de la Vall d'Hebron,
per un import de 70.307.098 pessetes, de les quals

27.000.000 s'apliquen amb càrrec al Pressupost
d'enguany i la resta amb càrrec del Pressupost de
1997.

D) A l'empresa FCC Construcción, SA, les obres
d'arranjament del carrer Gran de Gràcia per un import
de 253.722.529 pessetes de les quals 117.502.467
s'apliquen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la
resta amb càrrec al Pressupost de 1997.

E) A l'empresa F. Closa Alegret, SA, les obres de
reforma del Palau Nadal per instal·lar-hi la col·lecció
d'art precolombí Barbier Müeller per un import de
97.830.801 pessetes, de les quals 40.000.000 s'apli¬
quen amb càrrec al Pressupost d'enguany i la resta
amb càrrec al Pressupost de 1997.
Quedar assabentat de la resolució del Gerent del

Districte de Ciutat Vella, de 8 de juliol de 1996, per la
qual s'aprova el Plec de clàusules per a la repa-
vimentació del carrer de la Portaferrissa per un import
de 19.083.851 pessetes i es ratifica l'adjudicació
efectuada pel tràmit d'emergència, i es disposa la
despesa de 16.120.000 pessetes amb càrrec al Pres¬
supost de 1996 i la resta, 2.963.851 pessetes, amb
càrrec al de l'exercici següent.
Ratificar sengles resolucions de Gerent del Distric¬

te de Sant Andreu, de 30 de juliol i 13 de setembre de
1996, per les quals respectivament s'aproven:
A) El Plec de clàusules economicoadministratives,

del projecte d'arranjament i reforç del Casal d'Avis
Bascònia per un import de 15.806.748 de pessetes,
de les quals 5.806.748 aniran a càrrec del Pressupost
de 1996 i la resta a càrrec del de 1997; i es convoca
concurs obert.

B) El Projecte i el Plec de condicions particulars de
les obres d'arranjament dels entorns de la Piscina de
la Trinitat Vella; se n'autoritza la despesa per un im¬
port de 30.500.000 pessetes, dels quals 12.200.000
pessetes aniran a càrrec del Pressupost de 1996 i la
resta, 18.300.000 pessetes, a càrrec del de 1997; i es
convoca concurs obert.
Ratificar sengles resolucions del Gerent de Ser¬

veis Personals de 19 de setembre 1996 (S2/D/1996
734-735), per les quals respectivament:
A) S'aprova el Projecte i el Plec de clàusules de les

obres d'adaptació a primària del CEIP Milà i Fonta¬
nals per un import màxim de 51.998.520 pessetes,
despesa autoritzada per acord del Conseil Plenari de
19 de juny de 1996, i es convoca concurs obert, amb
caràcter d'urgència, per a l'adjudicació de l'esmentat
Projecte.

B) S'aprova el Projecte i el Plec de clàusules de les
obres de seguretat i millora del CEIP Lope de Vega
per un import màxim de 39.995.048 pessetes, despe¬
sa autoritzada per acord del Consell Plenari de 19 de
juny de 1996, i es convoca concurs obert, amb caràc¬
ter d'urgència, per a l'adjudicació de l'esmentat Pro¬
jecte.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, d'11

de juliol, 22 de juliol i 31 de juliol de 1996 (S1/D/1996
2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 3150,
3151, 3152, 3153 i 3154), que aproven expedients de
generació de crèdit per ingressos d'import
97.910.000, 166.312.653, 342.400.000, 10.000.000,
130.000.000, 20.000.000, 499.000, 144.769.322,
20.000.000, 10.000.000, 7.235.750.000, i 56.000.000
de pessetes respectivament.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 3 de

juliol de 1996 (S1/D/1996 2591), que adjudica a Crè-
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dit Local de France la contractació d'un préstec bila¬
teral per un import de 7.000 milions de pessetes, de
conformitat amb l'acord del Consell Plenari de 29 de
novembre de 1995.
Quedar assabentat de l'operació de permuta finan¬

cera realitzada el 2 de juny de 1996, amb l'entitat
Chase Manhattan Bank per import de 10.042.400.000
pessetes.
Ratificar la resolució del Primer Tinent d'Alcalde,

de 24 de juliol de 1996, per la qual, en virtut de l'auto¬
rització atorgada per l'acord de Consell Plenari de 12
de juliol de 1996, s'adjudica l'operació de préstec de
10.000 milions a l'entitat Société Generale i es decla¬
ra l'excepció de classificació prevista en l'article 25.3
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de
les Administracions Públiques.
RatificareIs decrets de l'Alcaldia, de 16 i 20 d'agost

de 1996 (S1/D/1996 2972 i 3007) pels quals, en virtut
de concurs oposició restringit celebrat, es nomenen,
respectivament, conductors i subalterns d'administra¬
ció general les persones que s'indiquen en les corres¬
ponents llistes adjuntes.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 16 i 20 d'agost

de 1996 (S1/D/1996 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
2982, 2983, 2984, 2895 i 2986), pels quals, en vir¬
tut de concurs, es nomenen, respectivament, els
Srs./Sres. Eulàlia Sopeña i Nualart, Mercè Gomis i
Zaragoza, Josep Justo i Bosch, i Regina Fernández i
Armesto, Informadors-tramitadors d'Oficines d'Aten¬
ció al Ciutadà; el Sr. Mariano Fuertes i García, Asses¬
sor de Préstecs i Emprèstits del Deute Municipal; la
Sra. Mercè Ventura i Belmonte, Cap de l'Oficina de
Troballes; la Sra. Josefa Velasco i Hidalgo, Directora
d'Equipament; la Sra. M. Teresa Ribó i Arboledas,
Assessora Jurídica de Districte; els Srs. Jesús Sotil i
Iturmendi i Josep Cambray i Tena, Caps de Nucli Or¬
gànic Intersectorial de Serveis Personals de Districte;
el Sr. Enrique Cano i Gil, Adjunt al Responsable del
Programa d'Actuació Municipal sobre Habitatges de
"Can Tunis"; els Srs./Sres. que es relacionen en an¬
nex al decret, Inspectors Tècnics de Districte; els
Srs./Sres. que també es relacionen en annex al de¬
cret, Inspectors de Districte; i els Srs./Sres. Carles
Magrazo i Zurita, Esther García i Samaniego, Antonio
Alfonso i Franco, Fernando Casanovas i Baró,
Joaquim Pasqual i Sangrà i Ma. Carmen Marzo i
Carpió, Caps de Divisió de Serveis Tècnics de Dis¬
tricte.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 31 de juliol de

1996 (2890/1996), pel qual s'accepten les condicions
i prescripcions aplicables a la concessió de domini
públic marítim terrestre per a la construcció de les
obres del projecte d'instal·lacions olímpiques i equi¬
paments en el front marítim del Poblenou, atorgada
per la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente a Vila Olímpica, SA, i s'aprova la su¬
brogació de l'Ajuntament de Barcelona en els drets i
obligacions contretes per Vila Olímpica, SA.
Quedar assabentat del Conveni administratiu de

cçoperació entre la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les Entitats Metro¬
politanes del Transport i de Serveis Hidràulics i Trac¬
tament de Residus, el Consell Comarcal del Barcelo¬
nès i l'Ajuntament de Barcelona per a l'actuació
conjunta en matèria d'infraestructures i sistemes; i ra¬
tificar el decret de 31 de juliol de 1996 (S1/D/1996
3161), pel qual s'aprova el Conveni de col·laboració

tècnica amb l'Agència Barcelona Regional per a l'ac¬
tuació conjunta en matèria d'infraestructures i sis¬
temes, i s'autoritza la despesa de 101.191.000 pes¬
setes.
Quedar assabentat óeIs decrets de l'Alcaldia, de 12

de setembre de 1996, (S1/D/1996 3222 i 3223), que,
respectivament, aproven:
A) el Conveni amb el Parlament Internacional dels

Escriptors (PIE), per tal que la ciutat de Barcelona
s'incorpori a la Xarxa de Ciutats Refugi i subscrigui la
Carta de Ciutats Refugi adoptada el 31 de març de
1995 pel Congrés de Poders Locals i Regionals
d'Europa.

B) el Conveni marc de col·laboració amb diverses
entitats i empreses per a la realització d'una prova pi¬
lot experimental per a la implantació d'un tram de me¬
tro lleuger a l'avinguda de la Diagonal de Barcelona,
entre la plaça de Maria Cristina i el carrer d'Entença.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, 12 de

setembre de 1996 (S1/D/1996 3201), que aprova el
Conveni amb diversos Gremis de la Ciutat titulars de
llicències d'accés de vehicles a locals, pel qual,
d'acord amb l'article 35 de l'Ordenança municipal so¬
bre llicències d'accés dels vehicles als locals (guals)
es fixen els períodes d'adaptació al nou model de
gual establert a l'esmentada Ordenança.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 10

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3227), que designa
membres del Jurat del Premi Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de Comunicació: Presi¬
denta: ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells; Vocals:
ll·lma. Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sra. Pilar Malla i
Escofet, i Srs. Antonio Franco i Estadella, Josep M.
Martí i Martí, Lluís Oliva i Vázquez de Novoa, Emilio
Prado i Pico, i Josep Pernau i Riu; i Secretària: Sra.
Carme Turró i Vicens.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 23 de setembre

de 1996 (S1/D/1996 3227), que fixa com a festes lo¬
cals a celebrar durant 1997 en el terme municipal de
Barcelona: el 19 de maig (Dilluns de Pasqua Grana¬
da) i el 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).

Ordre del dia

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de
13 de setembre de 1996, pels quals s'aprova
inicialment:

A) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer
de Castillejos, núm. 267, als efectes de l'ordenació de
la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habitat¬
ge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Promociones y Construcciones Inmobiliarias Gubias
Miró, SA.

B) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer
de Novell, núm. 34, als efectes de l'ordenació de la
ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habitatge
vinculat entre ambdues plantes, promogut per Fincas
Solsona, SL.

C) El Pla especial d'equipaments del solar situat al
carrer de Santa Rosa, núm. 39 al 57, promogut per
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, concretant el
tipus d'equipament i la definició de les seves condi-
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cions edificatòries i que es tramita coordinadament
amb l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat atès que
la finca es troba dins els dos termes municipals.

D) El Pla especial per a la concreció i regulació de
l'ús dotacional de la finca núm. 43-53 de la carretera
de Vallvidrera a Barcelona per a la ubicació de l'Es¬
cola Judicial, en desenvolupament del Pla especial
d'ordenació i de protecció del medi natural del Parc
de Collserola, promogut pel Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya.

E) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer
de Roger de Flor, núm. 269, als efectes de l'ordena¬
ció de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús
d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, promogut
per Comunidad de Bienes Provenza de Inversiones,
SL, i altres.

F) L'Estudi de detall per a la regulació volumètrica
de l'edificació en zona 20a/9 en la parcel·la del carrer
d'Agudells, núm. 31, d'Horta-Guinardó, promogut pel
Sr. Daniel Cortès i Gené, que té per objecte l'amplia¬
ció de l'edificació existent com a habitatge unifamiliar
dins l'edificabilitat i l'ocupació establerta pel Pla Ge¬
neral Metropolità.
G) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬

rer de Garcilaso, núm. 211, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habi¬
tatge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Promociones Dorat, SA.

H) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer de Rogent, núm. 13, als efectes de l'ordenació de
la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habitat¬
ge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Cota 10, SA, i

I) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer
de Pujades, núm. 255, als efectes de l'ordenació de
la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habitat¬
ge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Begues Residencial, SA.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual s'aprova definitiva¬
ment l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica del so¬
lar delimitat per la plaça de Flandes i els carrers de
Cartago, de Rubens, del Beat Almató i de Clotas, pro¬
mogut per Promociones del Cinturón Catalán, SA,
que incorpora les prescripcions de l'informe de la Uni¬
tat Operativa de Planejament I de 13 de maig de
1996.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual: a) s'estimen en part
les al·legacions presentades en el termini d'informa¬
ció pública del Projecte de delimitació de la Unitat
d'actuació del sector occidental de la Zona Franca, li¬
mitat pels carrers d'Alts Forns, del Plom, de l'Acer,
dels Motors i de la Metal·lúrgia, i el passeig de la
Zona Franca, pels motius indicats a l'informe de la
Unitat Operativa de Gestió de Sòl, de data de 17 de
juliol de 1996 i, en conseqüència, es deixa sense
efecte l'acord de la Comissió de Govern d'1 de de¬
sembre de 1989, ratificat per acord del Consell Plena¬
ri d'11 de desembre de 1989, pel qual s'aprova
inicialment el projecte esmentat; i b) es desestimen
per manca de fonaments legals i, en el seu cas, per
no ser objecte d'aquest expedient, les altres al·le¬
gacions presentades.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual: a) s'aprova ini¬
cialment el Projecte de delimitació d'unitat d'actuació

que comprèn la finca ubicada a la confluència dels
carrers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67,
d'aquesta Ciutat; b) s'aprova definitivament per al cas
que no es presentin al·legacions durant el termini
d'informació pública; c) es declara la innecessarietat
de reparcel·lació per a l'execució de la Unitat d'actua¬
ció que comprèn la finca, propietat de "Hijo y Nieto de
P. García Royuela", ubicada a la confluència dels car¬
rers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67,
d'aquesta Ciutat i atès que la parcel·la que conforma
el seu l'àmbit correspon a propietari únic, i de confor¬
mitat amb les consideracions exposades a l'informe
de la Unitat Operativa de Gestió del Sòl de 10 de ju¬
liol de 1996, que es tenen per reproduïdes; i d) s'ac¬
cepta la transmissió de ple dret dels terrenys de ces¬
sió gratuïta produïda per ministeri de la llei, lliure de
càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants, d'una
porció de terreny qualificada de vial (5).
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual: a) s'aprova inicial¬
ment el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació
que comprèn les finques ubicades al carrer de l'Es¬
tany, entre els carrers dels Alts Forns i del Mercuri,
propietat de "Promotora Europea de Inmuebles, SA", i
"Grandes Almacenes Tarragona, SA"; b) s'aprova de¬
finitivament per al cas que no es presentin al·le¬
gacions durant el termini d'informació pública; i c)
s'adverteix els propietaris de les finques situades dins
els límits de la unitat d'actuació del carrer de l'Estany,
entre els carrers dels Alts Forns i del Mercuri, "Pro¬
motora Europea de Inmuebles, SA" i "Grandes Al¬
macenes Tarragona, SA", del seu dret a presentar el
projecte de reparcel·lació, amb l'advertiment que, en
el supòsit de no fer ús d'aquest dret, el projecte serà
redactat d'ofici per aquest Ajuntament, a cost i càrrec
dels propietaris.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual: a) s'aprova inicial¬
ment el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació
que comprèn la finca ubicada al carrer de l'Estany,
entre el del Foc i el del Mercuri, d'aquesta Ciutat; b)
s'aprova definitivament per al cas que no es presentin
al·legacions durant el termini d'informació pública; c)
es declara la innecessarietat de reparcel·lació per a
l'execució de la Unitat d'actuació que comprèn la fin¬
ca ubicada al carrer de l'Estany, entre el del Foc i el
del Mercuri, propietat de l'entitat Frío Condal, SA;
atès que la parcel·la que conforma el seu àmbit cor¬
respon a propietari únic; i d) s'estableix que les
obligacions urbanístiques de la Unitat d'actuació són
col·laborar en els costos d'urbanització que els cor¬
respon, que han estat quantificats en 9.082.077 pes¬
setes, tot això de conformitat amb les consideracions
exposades a l'informe de la Unitat Operativa de Ges¬
tió de Sòl, de 12 de juliol de 1996.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

13 de setembre de 1996, pels quals s'aprova ini¬
cialment:

A) El canvi de sistema d'actuació de compensació
pel sistema d'expropiació, per a l'execució de la unitat
d'actuació V-3 del Pla especial de reforma interior de
millora del medi urbà del Carmel, que comprèn una
superfície de 559,17 m2 i que està integrada per les
finques núm. 139-141 i 143-145 del carrer del Llo-
bregós i núm. 21 passatge de Lugo, i

B) El canvi de sistema d'actuació de compensació
pel sistema d'expropiació, per a l'execució de la unitat
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d'actuació V-1 del Pla especial de reforma interior del
sector Llobregós-Hortal, al barri del Carmel, que com¬
prèn una superfície de 780 m2 i que està integrada
per les finques núm. 219-221 del carrer del Llobre-
gós, i núm. 53-55 del carrer de l'Hortal.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

AprovaréI Compte General de l'exercici 1995, cor¬
responent a l'Ajuntament de Barcelona, als Organis¬
mes autònoms municipals i a les Societats mercantils
de capital íntegrament municipal.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/90, de 20 d'abril de 1990, reconeixements de
crèdit, que seran finançats amb càrrec al Pressupost
de 1996 per uns imports de 228.000.000 i 16.395.342
pessetes aquestes últimes en dos annexos. Aprovar
modificacions de crèdit del Pressupost de 1996, cor¬
responents als reconeixements de crèdit del present
expedient de conformitat amb la documentació que
s'adjunta.
Iniciar els tràmits per a la resolució del contracte de

concessió atorgat per acord del Consell Plenari, de
29 de novembre de 1995, a l'Associació "Espeleo
Club de Gràcia" per a la remodelació i adequació de
la Masia Can Travi Vell, al Districte d'Horta-Guinardó,
a fi de destinar-la a centre d'activitats culturals, cientí¬
fiques i d'esbarjo, atès que l'esmentada Associació
no ha constituït la garantia definitiva ni ha compare¬
gut a la formalització d'aquest contracte, cosa per a la
qual havia estat citada; donar audiència a aquesta
Associació durant el termini de deu dies a fi que for¬
muli les al·legacions que estimi pertinents; i facultar
l'Alcaldia perquè adopti les mesures procedents per a
l'efectivitat d'aquest acord.
Aprovar, de conformitat amb l'article 20 del Regla¬

ment de Patrimoni dels Ens Locals, la desafectació
del domini públic de la finca de propietat municipal si¬
tuada al carrer de Pere Pau, núm. 22, atès que en el
termini d'informació pública no s'ha formulat cap re¬
clamació o al·legació; i declarar l'esmentada finca bé
patrimonial.
Aprovar el Projecte d'obres i el Plec de condicions

economicoadministratives particulars que regiran el
contracte de reforma i ampliació de l'Arxiu Adminis¬
tratiu Municipal, acabats de la segona fase de l'edifici
de Compactes. Autoritzar la quantitat de 128.264.695
pessetes per a l'execució de l'esmentat contracte, de
les quals 8.600.000 pessetes aniran a càrrec de la
partida 632.23.432.30 01.01 (23203023) del Pressu¬
post municipal de 1996 i la resta de 119.664.695 pes¬
setes a càrrec de la partida que es determini del
Pressupost municipal de 1997. Declarar la improce¬
dència de la revisió de preus, atesa la durada con¬
tractual. Convocar la realització de subhasta pública,
mitjançant procediment obert i tramitació urgent, per
a la seva adjudicació.
Aprovar el Projecte d'obres i el Plec de condicions

economicoadministratives particulars que regiran el
contracte de rehabilitació de les plantes 5 i 6 de la fin¬
ca núm. 7 del carrer d'Avinyó. Autoritzar la quantitat
de 18.249.999 pessetes per a l'execució de l'esmen¬
tat contracte, de les quals 10.059.000 aniran a càrrec
de la partida 632.24 432.30 01.01 (23203024) del
Pressupost municipal de 1996 i la resta de 8.190.999
pessetes a càrrec de la partida que es determini del

Pressupost municipal de 1997. Declarar la improce¬
dència de la revisió de preus, atesa la durada con¬
tractual. Convocar la realització de subhasta pública,
mitjançant procediment obert i tramitació urgent, per
a la seva adjudicació.
Autoritzar l'Institut Municipal de Disminuïts a con¬

certar una pòlissa de crèdit per import de 50.000.000
de pessetes, en les condicions que s'adjunten.
Atorgar al Club Natació Atlètic Barceloneta la ges¬

tió interessada dels serveis del Complex esportiu de¬
nominat Piscina Municipal de Sant Sebastià, situat en
el passeig de Joan de Borbó, s/n, d'aquesta Ciutat,
així com els béns de domini públic afectats per
aquest complex durant el termini de vint-i-set anys,
atès el seu caràcter especial, en base a l'acord pres
pel Consell Plenari d'aquesta Corporació municipal,
en sessió celebrada el 17 de juliol de 1992, i el poste¬
rior contracte subscrit amb l'Autoritat Portuària el 3 de

març de 1993, atès el nivell de cooperació entre Ad¬
ministracions Públiques, i que comporta aquesta
mena de servei, i autoritzar-ne la firma en els termes
expressats en la proposta de conveni adjunt.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

AprovaréI Pla d'Incentius a la Jubilació Voluntària
que consta en el document adjunt; i preveure que
s'inclogui la dotació econòmica corresponent al capí¬
tol I del Pressupost per a 1997.
Autoritzar al Sr. Juan Manzanares i Miñarro la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació com a Agent de la Guàrdia
Urbana en situació de segona activitat i l'exercici lliu¬
re de la professió d'assessor jurídic, si bé no podrà
ostentar, per si mateix o mitjançant substitut, la de¬
fensa d'interessos contraris als de la Corporació mu¬
nicipal, i tampoc no podrà assessorar, informar o des¬
envolupar les activitats pròpies de la professió en
aquells assumptes o procediments en els quals
l'Ajuntament o els seus Organismes tinguin relació, i
d'acord amb allò que preveuen l'article 12 de la Llei
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Adminis¬
tració de la Generalitat i l'article 329 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva dedica¬
ció professional privada no podrà superar la meitat de
la jornada laboral vigent a l'Administració Pública. La
present autorització queda condicionada, en tot cas,
a l'efectiu i estricte compliment dels seus deures pú¬
blics i a la modificació del règim d'incompatibilitats.
Autoritzar al Sr. Pere Munuera i Suriñach la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a Director de Serveis d'Organització i la de pro¬
fessor associat de la Universitat Politècnica de Cata¬
lunya, per al curs acadèmic 1995-96, d'acord amb
l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Adminis¬
tració de la Generalitat i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i de conformitat
amb els articles 327 i 328 del Reglament del Perso¬
nal al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.
Autoritzar al Sr. Juan Alamillo i Cuesta la compati¬

bilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal com
a Encarregat i l'exercici per compte propi de l'activitat
de manteniment d'edificis i instal·lacions, atès que
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aquesta activitat privada no figura compresa en les
causes d'incompatibilitat previstes pels articles 2, 11 i
12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre In¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció de la Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del
Reglament del Personal al servei de les Entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i
no en resulta afectat l'interès públic, si bé la present
autorització està condicionada a l'estricte compliment
dels deures públics i al manteniment de la dedicació
a l'activitat privada dintre dels límits establerts per
l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article 330 de
l'esmentat Reglament, i pot deixar-se sense efecte
per variació de les circumstàncies relatives als llocs
de treball, per modificació del règim d'incompatibili¬
tats o per interès públic.
Autoritzar al Sr. Diego Jiménez i Rodríguez la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria i
l'activitat privada d'assessor d'empreses (Gestió i Fi¬
nances), atès que aquesta activitat privada no figura
compresa en les causes d'incompatibilitat previstes
pels articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, sobre Incompatibilitats del personal al ser¬
vei de l'Administració de Generalitat, i els articles
322, 329 i 330 del Reglament del Personal al servei
de les Entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990,
de 30 de juliol, i no resulta afectat l'interès públic, si
bé, la present autorització està condicionada a l'es¬
tricte compliment dels deures públics i al manteni¬
ment de la dedicació a l'activitat privada dintre dels lí¬
mits establerts per l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei
i l'article 330 de l'esmentat Reglament, i pot deixar-se
sense efecte per variació de les circumstàncies relati¬
ves als llocs de treball, per modificació del règim d'in¬
compatibilitats o per interès públic.
Autoritzar al Sr. Eladi Torres i González la compati¬

bilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal en
aquesta Corporació com a responsable del Projecte
de Comunicació Corporativa (Sector d'Actuació de
Serveis Generals) i la seva condició de Tinent d'Alcal¬
de en l'Ajuntament del Masnou, sense el caràcter de
dedicació exclusiva, d'acord amb allò previst en l'arti¬
cle 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incom¬
patibilitats del personal al servei de l'Administració de
la Generalitat i el seu concordant article 323 del De¬
cret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Regla¬
ment del Personal al servei de les Entitats locals, i es
determina: que en l'activitat secundària que s'autorit¬
za no podrà ser retribuït periòdicament, ni dedicar-s'hi
en exclusiva, sense perjudici de les dietes, indemnit¬
zacions o assistències que li corresponguin per raó
d'aquesta dedicació; i que pot deixar-se sense efecte
la present autorització per variació de les circumstàn¬
cies relatives al seu lloc de treball en aquest Ajunta¬
ment o per modificació del règim legal d'incompatibili¬
tats o per apreciació de l'interès públic concurrent.
Autoritzar al Sr. Àngel Manuel Mantilla i Fernández

la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat mu¬
nicipal en aquesta Corporació, amb la categoria de
Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria i l'exercici
lliure de la professió d'enginyer tècnic, excloent, qual¬
sevol manifestació del seu exercici en el terme muni¬
cipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles coinci¬
dències entre l'activitat pública i la privada i garantir
d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la in¬
dependència que ha de presidir la seva actuació com

a funcionari, i per salvaguardar l'interès públic, que
podria sortir perjudicat en cas de produir-se coinci¬
dència; amb tot, la seva dedicació professional priva¬
da no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l'Administració Pública, tot de con¬
formitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibi¬
litats del personal al servei de l'Administració de Ge¬
neralitat, i d'acord amb el que disposa el Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus arti¬
cles 322, 329 i 330. La present autorització està con¬
dicionada a l'efectiu compliment dels seus deures
públics i a la modificació de la normativa d'incompati¬
bilitats.
Autoritzar a la Sra. M. José Peris i Rodríguez la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Auxiliar d'Administració General i l'activi¬
tat privada d'Ofimàtica i Traduccions, atès que aques¬
ta activitat privada no figura compresa en les causes
d'incompatibilitats previstes pels articles 2, 11 i 12 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompati¬
bilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament
de Personal al servei de les Entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afec¬
tat l'interès públic, si bé la present autorització està
condicionada a l'estricte compliment dels deures pú¬
blics i al manteniment de la dedicació a l'activitat pri¬
vada dintre dels límits establerts pels l'articles 11 i 12
de l'esmentada Llei i l'article 330 de l'esmentat Regla¬
ment, i pot deixar-se sense efecte per variació de les
circumstàncies relatives als llocs de treball, per modi¬
ficació dels règims d'incompatibilitats o per interès
públic.
Autoritzar als senyors Gabriel Colomer i García i

Aleix Ripol i Millet la compatibilitat sol·licitada entre la
respectiva activitat municipal i la de Professor asso¬
ciat de la Universitat Autònoma de Barcelona, per als
cursos acadèmics que cadascun d'ells indica, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i amb les li¬
mitacions previstes als articles 5 i 6 de la mateixa Llei
i de conformitat amb els articles 327 i 328 del Regla¬
ment del Personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Autoritzar al Sr. Francesc Centrich i Escarpenter la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Tècnic Superior en Ciències en el lloc de
treball de Cap del Servei de Química, en el Sector
d'Actuació de Serveis Personals, i l'activitat privada
d'auditoria en l'Empresa ENAC, atès que aquesta ac¬
tivitat privada no figura compresa en les causes d'in¬
compatibilitat previstes pels articles 2, 11 i 12 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afec¬
tat l'interès públic, si bé la present autorització està
condicionada a l'estricte compliment dels deures pú¬
blics i al manteniment de la dedicació a l'activitat pri¬
vada dintre dels límits establerts pels articles 11 i 12
de l'esmentada Llei i l'article 330 de l'esmentat Regla¬
ment, i pot deixar-se sense efecte per variació de les
circumstàncies relatives als llocs de treball, per modi-
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ficació dels règims d'incompatibilitats o per interès
públic.
Desestimar la sol·licitud, formulada el 19 de juny de

1996 pel funcionari, Agent de la Guàrdia Urbana
d'aquesta Corporació, Sr. Francisco Azuar i Cobo, re¬
ferent a la suspensió de l'execució de la sanció disci¬
plinària que, per la comissió d'una infracció de caràcter
molt greu, li fou imposada per Decret d'Alcaldia de 30
d'abril de 1996, ja que, d'acord amb els articles 203,
302, i 303 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que
aprova el Reglament de Personal al servei de les Enti¬
tats locals, no s'aprecien causes objectives i subjecti¬
ves idònies i suficients per a la sol·licitada suspensió
de l'execució, havent adquirit fermesa en via adminis¬
trativa l'esmentada resolució municipal sancionadora.
Denegar a la Sra. Mercedes Pallarès i Martí la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal en aquesta Corporació com a Tècnic Mitjà en
Sanitat en el Centre de Primeres Atencions i Centre
de Dia (Sector d'Actuació de Serveis Personals), i
l'activitat de Diplomada en Infermeria en l'Hospital de
l'Esperança (Institut Municipal d'Assistència Sanità¬
ria), d'acord amb allò previst en els apartats 1, 6, 7 i 9
de l'article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Ad¬
ministració de la Generalitat, i l'article 324 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament
de Personal al servei de les entitats locals, en no de¬
terminar-se la concurrència de circumstàncies sub¬
jectives i objectives idònies i suficients que justifiquin
l'existència d'un interès públic en el desenvolupament
de l'activitat secundària en el sector públic declarada
per la sol·licitant; de manera que ha de cessar en
aquesta activitat secundària declarada en un termini
no superior a trenta dies.
Imposar al funcionari, Agent de la Guàrdia Urbana

d'aquesta Corporació, Sr. Julio Martínez i Gómez, la
sanció de separació del servei prevista a l'article
52.2.a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
locals de Catalunya, per la comissió d'una infracció
disciplinària de caràcter molt greu tipificada com a in¬
compliment de les normes sobre incompatibilitats, en
l'article 48.n), així com d'una falta disciplinària de ca¬
ràcter greu, tipificada com a incompliment per negli¬
gència greu dels deures derivats de la pròpia funció,
en l'article 49.o), ambdós del referit text legal, en cons¬
tatar-se la titularitat del referit funcionari municipal so¬
bre la llicència núm. 805 de l'Institut Metropolità del
Taxi, i la realització de manera directa i personal de la
prestació del servei d'autotaxi amb el vehicle marca
Citroën, model BX, matrícula B-1001-NH, en dates 9,
11, 15 i 18 de gener de 1996, quan es trobava en si¬
tuació de baixa medicolaboral en aquest Ajuntament.

Imposar al funcionari, Agent de la Guàrdia Urbana
d'aquesta Corporació, Sr. José Luis Cerezuela i
Peruga la sanció de separació del servei, prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries de caràcter molt greu
respectivament tipificades en l'apartat r), com a con¬
sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques durant el servei o habitualment, i en
l'apartat e), com a conducta constitutiva de delicte do¬
los, ambdós de l'article 48 del referit text legal, en
apreciar-se que el mencionat funcionari municipal,
segons pròpia confessió, resulta consumidor habitual
d'haixix; i en constatar-se, segons es declara provat

en la sentència de 18 de maig de 1995, dictada pel
Jutjat del Penal núm. 8, de Barcelona, i que resulta
vinculant per a l'Administració per aplicació de l'article
8.3 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de
Forces i Cossos de Seguretat, que el dia 3 d'abril de
1993 cap a les 22.30 hores, va tenir lloc una actuació
policial en el bar "Capicúa", situat en el carrer del
Cardoner, de la localitat de Piera, en què es trobà a
José Luis Cerezuela i Peruga, major d'edat i sense
antecedents penals, un tros d'haixix d'uns 4 o 5 gr.
de pes que aquell, client habitual del local, destinava
a la venda i inspeccionat el vehicle de l'acusat, que
es trobava estacionat davant del local, per membres
de la Policia Municipal de Barcelona, es van trobar al
maleter diversos trossos de la mateixa substància
amb un pes total de 105 grams, destinats al tràfic, i li
foren intervingudes, a més, 100.000 pessetes en
efectiu, producte de vendes anteriors.
Declarar la nul·litat de ple dret, d'acord amb allò

previst en l'article 102 de la Ley 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú, de
l'acord d'aquest Consell Plenari de 22 d'abril de 1986
pel qual s'autoritzava al funcionari, Caporal de la
Guàrdia Urbana d'aquesta Corporació, Sr. Andrés
Hernández i Plumed, la compatibilitat entre la seva
activitat municipal i l'activitat externa de docència en
el Col·legi "Daliana", atès que s'observa que la re¬
ferida autorització de compatibilitats resulta vulne-
radora d'allò previst en l'article 6.7 de la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat -i el seu concordant article 37 de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de
Catalunya- que estableix que la pertinença a les For¬
ces i Cossos de Seguretat és causa d'incompatibilitat
per al desenvolupament de qualsevol altra activitat
pública o privada, la qual cosa determina la nul·litat
de ple dret del referit acord municipal, com a acte ex¬
prés contrari a l'ordenament jurídic pel qual s'adqui¬
reix facultat o dret quan manquen els requisits essen¬
cials per a la seva adquisició, segons es determina
en l'article 62.1 f) de la referida Llei 30/1992, de 26 de
novembre; i denegar l'abonament de la indemnització
econòmica al referit funcionari municipal amb motiu
de la declaració de nul·litat del mencionat acord muni¬
cipal, segons allò previst en l'article 102.3 d'aquesta
Llei 30/1992, de 26 de novembre, en no observar-se
la concurrència de les circumstàncies en els articles
139.2 i 141.1 d'aquest text legal.
AssignaréI nivell 30 com a complement de destina¬

ció als llocs de treball d'Interventor Adjunt, sense va¬
riació de la resta de complements retributes, ateses
les normes bàsiques per al desenvolupament de les
funcions de la Intervenció Municipal ajustades a una
descentralització administrativa i donada l'autonomia
i independència de què gaudeixen els Interventors
Adjunts, recollida en el Decret 2188/1995, de 28 de
febrer, vist el volum econòmic i importància dels ex¬
pedients en què treballen; i modificar el catàleg de
llocs de treball en aquest sentit.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Aprovar el Projecte executiu de remodelació del
Mercat municipal de la Concepció, en els termes que
es detallen en el document que figura a l'expedient.
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COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I

OCUPACIÓ

Donar conformitat a la nova redacció dels articles
1 r, 4t 5è, 13è, 15è i 16è dels Estatuts de l'Agrupació
Europea d'Interès Econòmic "Xarxa de Ciutats C-6,
AEIE", en els termes que resulten del document
adjunt.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar inicialment el Projecte corresponent a la
primera fase de les obres de construcció de la Pisci¬
na coberta al Bon Pastor, d'acord amb el que deter¬
minen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim local de Catalunya, i 37 del De¬
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Re¬
glament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals; i
sotmetre'l a informació pública durant un termini de
quinze dies a partir del següent al de la publicació,
d'acord amb l'assenyalat als esmentats articles, mit¬
jançant tramitació d'urgència prevista a l'article 50 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic
de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, d'acord amb les raons especifica¬
des en l'informe adjunt; donar per aprovat definitiva¬
ment l'esmentat Projecte, sempre i quan no s'hi hagin
formulat al·legacions durant el període d'informació
pública, i complir les previsions de l'article 38.2 del
Reglament d'Óbres, activitats i serveis dels Ens lo¬
cals; aprovar simultàniament el Plec de clàusules ad¬
ministratives particulars que ha de regir el concurs
obert per a l'adjudicació del contracte per a l'execució
de la primera fase de les obres de construcció de la
piscina coberta al Bon Pastor, per un import màxim
de 118.000.000 de pessetes; autoritzar la despesa de
28.000.000 de pessetes, contra la partida 622.16
432.30 0201 del Pressupost de 1996, per al paga¬
ment d'aquestes obres durant l'any 1996; aplicar la
resta, de 90.000.000 de pessetes, contra la partida
622.16 432.30 0201 del Pressupost de 1997, per al
pagament d'aquestes obres durant l'any 1997; con¬
vocar concurs obert amb caràcter d'urgència per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte, d'acord amb els
articles 72 i 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions públiques; ordenar
la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
l'aprovació inicial del Projecte i de la convocatòria
de concurs, tenint en compte que si es formulen
al·legacions en contra del projecte durant el període
d'informació pública, se suspendran les actuacions
mentre aquelles no quedin resoltes.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Acceptar la renúncia, atesa l'oposició veïnal mani¬
festada envers la construcció de l'aparcament es¬
mentat, efectuada per Ferrovial, SA, a l'adjudicació
que li va ser atorgada per acord del Consell Plenari,
de 26 de març de 1993, de la construcció i subse¬
güent explotació, en règim de concessió administrati¬
va, d'un aparcament públic subterrani per a vehicles
a l'indret anomenat Grup La Pau; declarar resolt l'es¬
mentat contracte per la causa que preveu l'apartat c)

de l'article 112 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions públiques; can¬
cel·lar i retornar a la interessada la garantia definitiva
de 38.500.000 pessetes amb núm. de dipòsit 40.123,
per no ser aquesta resolució imputable a la conces¬
sionària; declarar definitiva la deducció, fixada en la
resolució de l'Alcaldia de 14 de juny de 1995, de
17.898.400 pessetes de l'import de les aportacions
econòmiques que Ferrovial Aparcamientos, SA, ha
d'abonar a l'Ajuntament per la concessió de l'aparca¬
ment de la plaça de la Revolució; i anul·lar de la
comptabilitat municipal el dret de 30.800.000 pesse¬
tes corresponent a l'aportació econòmica que havia
de fer efectiva la interessada per a la construcció i
explotació, en règim de concessió administrativa, de
l'aparcament Grup La Pau.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I

SERVEIS URBANS

Modificar la redacció dels Estatuts de la Comunitat
d'Usuaris de les Galeries de Serveis de les rondes de
Barcelona, aprovats pel Consell Plenari en sessió de
28 d'octubre de 1994, en el sentit que del seu articulat
se suprimeix tota referència al canvi d'ús de les gale¬
ries, en concret els articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 15,
per tal que aquesta pugui gestionar directament la
seva administració mitjançant un sistema de tresoreria
propi; i, en conseqüència, aprovar-ne la nova redacció
refosa segons termes que figuren en l'annex que s'ad¬
junta, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província.

Declarar vàlid el concurs celebrat per a la contrac¬
tació de les obres del Projecte de reparació general
de la Font Màgica de Montjuïc, aprovat pel Consell
Plenari en sessió de 16 d'abril de 1996; adjudicar pel
termini de deu anys la contractació de les esmenta¬
des obres a l'Unió Temporal d'Empreses Auxiliar de
Canalizaciones, SA-Dumez Copisa, d'acord amb les
condicions recollides en la seva oferta presentada i
per un import total de 574.924.259 pessetes; aplicar
la despesa amb càrrec a la corresponent partida del
Pressupost municipal; cancel·lar i retornar les ga¬
ranties provisionals constituïdes pels licitadors per a
prendre part a l'esmentat concurs, llevat de la de
l'adjudicatària; i requerir l'adjudicatària perquè, en el
termini dels deu dies següents a la data en què rebi
la notificació d'aquest acord, presenti el document
que acrediti haver constituït la garantia definitiva de
28.668.180 pessetes, i perquè comparegui el seu le¬
gal representant el dia i hora que se li indiqui, per tal
de formalitzar el contracte.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Les Corts

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità del límit de la zona clau 18
en l'àmbit comprès entre la carretera de Collblanc, el
camí de Torre Melina i l'avinguda de Xile, d'iniciativa
municipal; desestimar l'al·legació presentada pels
Srs. Joan Casas i Galofré i Xavier Casas i Galofré,
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en nom i representació del Sr. Casimir Casas i
Colominas, amb la valoració que es realitza a l'infor¬
me de la Unitat Operativa de Planejament I; i trametre
l'expedient al Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla

General Metropolità en la zona delimitada pel carrer
de Santa Rosa i la ronda de Dalt, promoguda per
l'Orde Hospitalari de St. Joan de Déu i tramitada
coordinadament amb l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, en trobar-se la finca dins els dos termes
municipals; sotmetre l'esmentada Modificació a infor¬
mació pública per termini d'un mes; i, per al cas que
no s'hi formulin al·legacions o informes desfavorables
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació provisional i trametre
l'expedient al Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Ge¬
neral Metropolità en el Parc de les Aigües i en la boca
del túnel de la Rovira, d'iniciativa municipal; estimar
parcialment l'al·legació presentada pel Grup munici¬
pal de Convergència i Unió, d'acord amb la valoració
efectuada en l'Informe de la Unitat Operativa de Pla¬
nejament II, de data 2 de setembre, en el sentit de no
requaliticar com a zona verda l'espai viari delimitat
pel carrer d'Abd-el Kader, la plaça d'Alfons X i el car¬
rer de Praga; desestimar la petició formulada en l'es¬
crit del Sr. Ignasi Doñate i Sanglàs i altres, conforme
al contingut de l'informe abans esmentat; i trametre
l'expedient al Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment el text de l'Ordenança regula¬
dora de les autoritzacions de terrasses al Districte de
Sant Andreu, aprovat per la Comissió de Govern del
Districte en sessió de data 12 de març de 1996 i pel
Ple del Consell del Districte en sessió de 26 de març
de 1996, d'acord amb l'article 8.1 de les Normes re¬
guladores de les activitats desenvolupades a la via
pública. Sotmetre'l a informació pública pel termini
d'un mes, i en cas de no presentar-s'hi cap al·legació
o reclamació, aprovar-lo definitivament, d'acord amb
el procediment previst als articles 49 de la Llei Regu¬
ladora de les bases de Règim local, 162 de la Llei
municipal de Règim local de Catalunya i 60 i se¬
güents del Reglament d'Obres, activitats i serveis de
l'Ajuntament de Barcelona.

Mocions

De l'Alcaldia:

Aprovar la Bandera de la Ciutat que incorpora so¬
bre fons groc el símbol de la Ciutat, aprovat per acord

del Consell Plenari de 17 de maig de 1996; i sotmetre
aquest acord a informació pública durant el termini de
trenta dies.

Dels Srs. Forradellas, Soler, i Ernest Maragall:
1r. AprovaréI Conveni interadministratiu per a l'ad¬

hesió de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci de
Comunicació Local (CCL); 2n. Aprovar la modifica¬
ció de crèdit del Pressupost de 1996, de conformi¬
tat amb la documentació adjunta, per un import de
139.120.000 pessetes.
Dels Portaveus de tots els Grups municipals:
1 r. Expressar la seva satisfacció per l'aprovació de

la Declaració Universal de Drets Lingüístics aprovada
el darrer 6 de juny de 1996, en tant que constitueix el
marc del reconeixement dels drets col·lectius de totes
les comunitats lingüístiques amb independència del
caràcter actualment oficial o no oficial de les llengües,
i amb independència del nombre de parlants de ca¬
dascuna d'elles, i adherir-se al seu contingut global.
2n. Instar el govern municipal a donar suport i en¬

fortir el contingut de la Declaració en tot allò que afec¬
ti la llengua catalana i l'aranès com a parla que ha de
ser objecte d'ensenyament i d'especial respecte i pro¬
tecció, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Auto¬
nomia de Catalunya.
3r. Expressar la satisfacció pel fet que la iniciativa

que ha originat la Declaració Universal de Drets Lin¬
güístics, hagi sorgit de la societat civil catalana i hagi
comptat amb el suport de les institucions i organitza¬
cions de caràcter nacional, estatal i internacional.

Dels Srs. Clos, Casas i Santiburcio:
Quedar assabentats del resultat de la informació

pública del Text refós de la Modificació del Pla Gene¬
ral Metropolità al sector Sant Andreu-la Sagrera; pre¬
cisar pue la valoració de les al·legacions presentades
es conté en l'informe del Sector d'Urbanisme de 19
de setembre de 1996, annex a aquest acord, i que tal
i com es conclou, es desestimen les qüestions plante¬
jades pels al·legants i es manté el contingut del Text
refós que va estar conformat anteriorment pel Consell
Plenari de 17 de maig de 1996, atès que els argu¬
ments al·legats o bé són qüestions ja estudiades en
la fase d'exposició pública de l'aprovació inicial, o bé
plantegen discussions contràries a les prescripcions
que es deriven de la resolució del Conseller de Po¬
lítica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya, de 16 de febrer de 1996, i del dicta¬
men de la Comissió Jurídica Assessora de la Genera¬
litat de Catalunya, núm. 111/1996, de 25 d'abril, actes
el contingut de les quals ha incorporat l'esmentat Text
refós, i que, com a resultat de la informació pública
únicament han estat ajustades determinades preci¬
sions relatives al seu redactat introductori, i a altres
diferències aritmètiques o gramaticals, que l'informe
anterior detalla; no obstant això, es considera positiu
que en el desenvolupament de les operacions futu¬
res, els instruments d'ordenació urbanística i d'execu¬
ció de projectes incloguin totes aquelles idees, apor¬
tades en l'actual procés d'informació, relatives a la
integració de les infraestructures en el context urbà
dels barris confrontants amb l'objectiu d'aconseguir
una ciutat habitable. Com a conseqüència de tot l'an¬
terior, ratificareI contingut del Text refós de la modifi¬
cació del Pla General Metropolità al sector Sant
Andreu-la Sagrera incorporant els ajustos que abans
s'han referit, i trametre el text refós al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, amb ei resul-
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tat de la informació pública, als efectes de l'aprovació
definitiva per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l'article 76 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, modificat per De¬
cret Legislatiu 16/1994, de 26 de juliol.
Acceptar la renúncia al càrrec de Regidor d'aquest

Ajuntament presentada per l'Il·lm. Sr. Enrique Lacalle
i Coll.

Trametre certificació del present acord a la Junta
Electoral Central als efectes d'atribució de l'esmenta¬
da vacant al candidat suplent de la llista electoral del
Partit Popular (PP).
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 28 de juny de
1996 i aprovada el dia 13 de setembre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-vuit
de juny de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Co¬
missió de Govern en sessió ordinària, sota la presidèn¬
cia, com a Alcalde Accidental, de l'Il-lm. Sr. Primer Ti¬
nent d'Alcalde Joan Clos i Matheu, per absència de
l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i Mira. Hi concor¬
ren les ll·lmes. Sres. Tinents d'Alcalde, Eulàlia Vintró
i Castells, Maravillas Rojo i Torrecilla, i Pilar Rahola i
Martínez, i les ll·lmes. Sres. i els ll·lms. Srs. Regidors,
Joaquim de Nadal i Caparà, Antoni Santiburcio i More¬
no, Enric Truñó i Lagares, Albert Batlle i Bastardas,
Teresa Sandoval i Roig, M. Carmen San Miguel i
Ruibal, Josep M. Vegara i Carrió, i Ernest Maragall
i Mira, assistits per la Secretària General Accidental,
Irene Pagès i Perarnau, que certifica.

Hi són presents en qualitat d'observadors la ll·lma.
Sra. Inmaculada Moraleda i Pérez, i els ll·lms. Srs.
Francesc Narváez i Pazos, Pere Alcober i Solanas,
Joan Fuster i Sobrepere, Eugeni Forradellas i Bom¬
bardé, Josep Puig i Boix, i Agustí Soler i Regàs.
Excusa la seva assistència l'Il·lm. Sr. Francesc

Xavier Casas i Masjoan.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presi¬

dència obre la sessió a les deu hores i quinze minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬

lebrada el 31 de maig de 1996, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.

A) Assumptes per al Consell Plenari

Es tracta primerament de la relació d'assumptes
preparats per a ésser sotmesos al Consell Plenari i
que es ressenyen a continuació:

ALCALDIA

Mesures de govern.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Aprovar inicialment les Bases reguladores de les lli¬
cències per a la venda de diaris, revistes i publicacions
periòdiques en quioscs situats a la via pública, en com¬
pliment de la sentència núm. 459/1995 de la Secció 5a
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 17
de juliol de 1995, i de conformitat amb els articles
162.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 60 i següents del Reglament d'Obres, acti¬
vitats i serveis dels Ens locals de 13 de juny de 1995,
bases de naturalesa normativa que constituiran l'an¬
nex relatiu a quioscs de premsa incorporat a les Nor¬
mes reguladores de les activitats desenvolupades a la

via pública aprovades pel Consell Plenari el 15 de se¬
tembre de 1987; sotmetre-les a informació pública du¬
rant un termini de trenta dies; i declarar que, si no s'hi
formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments,
esdevindran aprovades definitivament i es procedirà a
la seva publicació en els termes que preveu l'article
66.1 del Reglament esmentat.

Cedir l'ús de local dels baixos del carrer de la Sa-

grera, núm. 179, a favor de la Fundació Cardenal
Vidal i Barraquer, perquè es destini al funcionament
d'un servei d'assistència primària en salut mental, per
un termini de cinc anys prorrogable anualment fins a
un màxim de cinc pròrrogues, d'acord amb les condi¬
cions reguladores que figuren en el document annex
que s'aproven; i formalitzar amb aquella Fundació el
contracte de cessió d'ús.
Aprovar les Bases reguladores de les autoritzacions

per a la venda de flors i plantes mitjançant quioscs si¬
tuats a la via pública en el Districte de Sant Andreu,
aprovades per la Comissió de Govern del Districte en
sessió de data 12 de desembre de 1995 i pel Ple del
Consell del Districte en sessió de 26 de març de 1996,
d'acord amb l'article 8.1 de les Normes reguladores de
les activitats desenvolupades a la via pública.
Aprovar les modificacions de crèdit del Pressupost

de 1996, de conformitat amb la documentació que
s'adjunta, per un import de 26.080.640 pessetes (dos
annexos); i aprovar la creació de partides ampliables
amb les despeses vinculades que s'indica en la docu¬
mentació adjunta.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril de 1990, reconeixements de
crèdit, que seran finançats amb càrrec al Pressupost
de 1996, per un import de 6.417.355 pessetes. Apro¬
var modificacions de crèdit del Pressupost de 1996,
corresponents als reconeixements de crèdit del pre¬
sent expedient de conformitat amb la documentació
que s'adjunta.
Reduir l'aportació municipal a l'Institut de Cultura

de Barcelona en 303.364.326 pessetes (partida
430.04-451.23-02.01); i reintegrar el crèdit per la ma¬
teixa quantia al capítol 1 del Pressupost municipal,
Sector d'actuació 02.01, funció 454.
Aprovar inicialment la modificació de la clàusula 24

del Plec de clàusules administratives generals de
l'Ajuntament de Barcelona, en els termes que cons¬
ten en el document annex; sotmetre l'expedient a in¬
formació pública per un termini de trenta dies, d'acord
amb l'article 269.3 de la Llei Municipal i de Règim Lo¬
cal de Catalunya; i per al cas que no s'hi presentin
al·legacions que facin palesa la necessitat d'introduir-
hi rectificacions, tenir per elevat aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar als senyors i senyores: Jordi Aldecoa i
Sancho, M. Victoria Alòs i Martín, Jordi Fandos i Ca-



NÚM. 27 20-X-1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1079

ses, M. Teresa Fontes ¡ Albornoz, Julio García i
Jiménez, i Pere Xavier Morales i Montoya, Luis Bor¬
ràs i Agramunt, i Montserrat Paino i Lafuente, la com¬
patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació i l'exercici lliure de la professió
d'advocat/advocada, en tots els casos excepte els
dos darrers, que són, respectivament, les d'assessor
laboral i de psicòloga, si bé no podran assumir, per si
mateixos o mitjançant substituts, la defensa d'interes¬
sos contraris als de la Corporació municipal, i tampoc
no podran assessorar, informar o desenvolupar les
activitats pròpies de la professió en aquells assump¬
tes o procediments en els quals l'Ajuntament o els
seus Organismes tinguin relació, i d'acord amb allò
que preveuen els articles 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del personal al ser¬
vei de la Generalitat de Catalunya, i 329 del Regla¬
ment del Personal al servei de les Entitats locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva
dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral vigent a l'Administració
pública i, en tot cas, la present autorització queda
condicionada a l'efectiu i estricte compliment dels
seus deures públics i a la modificació del règim d'in¬
compatibilitats.
Autoritzar als senyors i senyores: Francisco Alcoba

i Serrano, Juan Vicente Benito i Jiménez, Joan Blas¬
co i Ferrer, Andreu Carles Fernández i Palmes, Pere
Galobart i Espinosa, Carlos Irzo i Asensio, Josep M.
Julià i Capdevila, Carlos Leach i Valle, M. del Carmen
Marzo i Carpió, M. Pilar Ordás i Gordo, Carlos Ojeda
Ortiz i de Eribe, Angel Pedros i Bochaca, Josep Sala i
Safont, Olga Tarraso i Climent, i Diana Vovelle i
Casas, la compatibilitat sol·licitada entre les seves ac¬
tivitats municipals en aquesta Corporació, i l'exercici
lliure de les respectives professions d'aparellador, ar¬
quitecte, enginyer, arquitecte tècnic o delineant, ex¬
cloent qualsevol manifestació del seu exercici en el
terme municipal de Barcelona, per tal d'evitar possi¬
bles coincidències entre l'activitat pública i la privada,
i garantir d'aquesta manera l'objectivitat, la imparciali¬
tat i la independència que ha de presidir la seva ac¬
tuació com a funcionaris, i per salvaguardar l'interès
públic, que podria sortir perjudicat en cas de pro¬
duir-se aquella coincidència; tanmateix, la respectiva
dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Admi¬
nistració Pública, tot de conformitat amb els articles
2,11, i 12 de la Llei 21/1987, de 26 novembre, d'In¬
compatibilitats del personal al servei de la Generalitat
de Catalunya i d'acord amb allò què disposa el Re¬
glament del Personal al servei de les Entitats locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els
seus articles 322, 329 i 330. La present autorització
està condicionada a l'efectiu compliment de llurs deu¬
res públics i a la modificació de la normativa d'incom¬
patibilitats.
Denegar al senyor Juan Alamillo i Cuesta (matrícu¬

la 36.301) la compatibilitat sol·licitada entre la seva
activitat municipal en aquesta Corporació com a en¬
carregat i l'exercici per compte propi de l'activitat de
manteniment d'edificis i instal·lacions, d'acord amb
allò previst en els articles 8 i 11 de la llei 21/1987, de
26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, i els seus
concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que
aprova el Reglament del Personal al servei de les En¬

titats Locals, atès que l'activitat privada declarada re¬
sulta susceptible de relacionar-se directament amb
les que desenvolupen directament els serveis munici¬
pals als quals es troba adscrit, i s'observa la possibili¬
tat que les facultats i mitjans concedits a aquest fun¬
cionari per raó de les seves funcions puguin ésser
utilitzats per al seu profit particular o dels seus clients
en perjudici de l'interès públic, o si més no, del presti¬
gi que per la seva objectivitat, imparcialitat i indepen¬
dència ha d'ostentar el personal municipal; de mane¬
ra que ha de cessar en el termini de trenta dies en
l'activitat privada declarada.
Es torna a l'Àrea de Personal per completar la

documentació relativa a l'activitat privada desenvo¬
lupada.
Autoritzar a les senyores i senyors: Àngels Arnaus i

Puerto, Àngela Fontanillas i Giralt, Francesc Xavier
Forés i Ramos, José Carlos González i González,
Avel·lí Marcos i Salvador, Bárbara Mills i Nebot, José
Joaquín Mohedano i Burrell, Jorge Muñoz i Artiga,
Josep Maria Ribó i Co, Jesús Francisco del Rio i
Rada, Francisco Ruiz i Castro, Joan Caries Sarri i
Ferré, Javier Socastro i Marin, i Robert Solanes i Pa¬
gès; la compatibilitat sol·licitada entre les seves activi¬
tats municipals i les activitats privades respectives,
atès que aquestes activitats privades no figuren com¬
preses en les causes d'incompatibilitat previstes pels
articles 2, 11 i 12 de la llei 21/1987, de 26 de novem¬
bre, sobre Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i els articles 322, 329
i 330 del Reglament del Personal al servei de les En¬
titats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de ju¬
liol, i no resulta afectat l'interès públic, si bé les pre¬
sents autoritzacions estan condicionades a l'estricte
compliment dels deures públics i al manteniment de
la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits esta¬
blerts per l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article
330 de l'esmentat Reglament, i pot deixar-se sense
efecte per variació de les circumstàncies relatives als
llocs de treball, per modificació dels règims d'incom¬
patibilitats o per interès públic.
Autoritzar al senyor Xavier Roig i Giménez la com¬

patibilitat sol·licitada entre el seu lloc de treball muni¬
cipal com a Cap del Gabinet de l'Alcaldia i la de pro¬
fessor associat de la Universitat Ramon Llull, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i amb les li¬
mitacions previstes als articles 5 i 6 d'aquesta Llei i
de conformitat amb el previst en els articles 327 i 328
del Reglament del Personal al servei de les Entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Imposar a l'agent de la Guàrdia Urbana d'aquesta

Corporació, Sr. José M. Asensio i Sánchez (matrícula
19.621), la sanció de separació del servei prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries, l'una de caràcter molt
greu prevista en l'article 48.G) del mateix text legal
com a abandonament del servei i l'altre de caràcter
greu prevista en l'article 49.0) de l'esmentada normati¬
va, com a incompliment per negligència greu dels deu¬
res derivats de la pròpia funció, pel fet de no personar¬
se des del 6 de juny de 1995, durant la seva situació
d'incapacitat laboral transitòria, iniciada en data 1
d'abril de 1995, davant els serveis mèdics correspo¬
nents per a la periòdica confirmació d'aquella situació
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de baixa mèdica, havent-se-li atorgat la pertinent alta
mèdica en data 14 de juliol de 1995; com també no
comparèixer davant la Subdivisió Jurídicoadministra-
tiva de la Guàrdia Urbana, en el termini que li fou notifi¬
cat i concedit a tal efecte en data 10 d'octubre de
1995; i no personar-se en el seu lloc de treball, sense
acreditar causa justificativa al respecte, des de la seva
alta medicolaboral el 14 de juliol de 1995.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Modificar l'article 9 dels Estatuts vigents de la Fun¬
dació Mies van der Rohe en el sentit d'integrar, en el
Patronat de l'esmentada Fundació, la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques. Reduir la repre¬
sentació de les Institucions d'acord amb l'annex que
s'adjunta. Sotmetre l'esmentada modificació a infor¬
mació pública per un termini de trenta dies als efectes
de l'article 201 del Reglament d'Obres, activitats i ser¬
veis dels Ens locals, per a l'examen i presentació
d'al·legacions i suggeriments; i en el cas que no se
n'hi formulin, entendre-la aprovada definitivament.

COMISSIÓ DE MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS

Modificar la redacció dels Estatuts de la Comunitat
d'Usuaris de les Galeries de Serveis de les Rondes de
Barcelona, aprovats pel Consell Plenari en sessió de
28 d'octubre de 1994, en el sentit que del seu articulat
se suprimeix tota referència al canvi d'ús de les gale¬
ries, en concret els articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, i 15,
per tal que aquesta pugui gestionar directament la
seva administració mitjançant un sistema de tresoreria
propi i, en conseqüència, aprovar la nova redacció se¬
gons els termes redactats en l'annex que s'adjunta i
publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Ge¬
neral Metropolità per a l'ordenació dels terrenys de
l'Estació de Rodalies i l'avinguda de la Circumval·la¬
ció, amb les modificacions no substancials introduï¬
des en relació al document aprovat inicialment, i ha¬
vent estat analitzades les al·legacions presentades
durant el termini d'exposició al públic, en el sentit que
es recull en l'informe dels Serveis d'Urbanisme que
s'annexa; trametre l'expedient a l'Honorable Conse¬
ller de Política Territorial i Obres Públiques per al trà¬
mit de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità a les vores de la Via Augus¬
ta, en el tram II, Porta de Sarrià, comprès entre el
passeig de la Bonanova i el carrer de Salvador

Mundi, amb les modificacions introduïdes en relació
al document aprovat inicialment; precisar que la va¬
loració de les al·legacions presentades es detalla en
l'informe de la Unitat Operativa de Planejament II,
que s'annexa a aquest acord; trametre l'expedient a
l'Honorable Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.

Districte de Nou Barris

1r. Aprovar inicialment la constitució d'una Societat
privada municipal denominada ProNoBa, SA, amb un
capital social de 10 milions de pessetes.
2n. Aprovar inicialment els Estatuts de ProNoBa,

SA, que s'adjunten com a annex núm. 1.
3r. Sotmetre, d'acord amb els articles 212.5 i 201

del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels Ens
locals, l'expedient a informació pública per un termini
de trenta dies.

4t. I per al cas que no s'hi presentin al·legacions
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifi¬
cacions:

a) Tenir per elevat aquest acord d'aprovació inicial
a aprovació definitiva.

b) Procedir a desemborsar totalment el capital so¬
cial.

c) Aprovar el nomenament dels membres del Con¬
sell d'Administració d'acord amb la proposta que
s'adjunta com a annex núm. 2.

d) Aprovar d'acord amb l'article 222.1 del Regla¬
ment d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, el
nomenament del Gerent, d'acord amb la proposta
que s'adjunta com a annex núm. 3.

i e) Facultar l'Alcaldia perquè realitzi les actuacions
necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.
La Comissió es dóna per informada de l'ordre del

dia del Consell Plenari incorporant-hi les propostes
següents:
Autoritzar la contractació d'una operació de préstec,

per un import màxim de 10.000 milions de pessetes,
destinada a amortitzar anticipadament deute a llarg
termini, segons les condicions que s'adjunten mitjan¬
çant procediment negociat amb la publicitat reglamen¬
tària; aprovar la realització d'operacions de permuta fi¬
nancera per tal de gestionar el risc de tipus d'interès; i
facultar l'Il·lm. Sr. Joan Clos i Matheu, Primer Tinent
d'Alcalde, a actuar com a òrgan de contractació de
l'Ajuntament per a l'adjudicació de l'operació d'acord
amb la Llei 13/1995, de Contractes de les Administra¬
cions Públiques, així com a atorgar tota la documenta¬
ció necessària per a dur a terme l'operació.
Declarar vàlid el concurs celebrat per contractar els

serveis de conservació d'enllumenat públic de Barce¬
lona -Zones A i B-; adjudicar, pel termini de quatre
anys, la prestació del serveis de conservació d'enllu¬
menat públic de Barcelona: de la Zona A a la Unió
Temporal d'Empreses Camunsa-Rubatec, d'acord
amb les condicions establertes en la Variant D de la
seva oferta i per un import anual de 693.380.999 pes¬
setes; de la Zona B a l'empresa IMES, SA, per un im-
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port de 674.690.267 pessetes; aplicar la despesa
anual amb càrrec a la corresponent partida del Pres¬
supost municipal; cancel·lar i retornar, llevat dels ad¬
judicataris, les garanties provisionals constituïdes per
a prendre part en l'esmentat concurs; i requerir els
adjudicataris perquè, en el termini dels deu dies se¬

güents a la data en què rebin la notificació d'aquest
acord, presentin el document que acrediti haver cons¬
tituït la garantia definitiva; per part de la Unió Tempo¬
ral d'Empreses Camunsa-Rubatec, de 27.735.240
pessetes i, per part de l'empresa IMES, SA, de
26.987.610 pessetes; i perquè compareguin els seus
legals representants el dia i hora que se'ls indiqui per
tal de formalitzar el contracte.

Districte de l'Eixample

1r. Aprovar la Memòria que resulta degudament
justificada.

2n. Aprovar la transformació de la societat Pro-
Eixample, SA, en societat de capital mixt.

3r. Augmentar el capital social mitjançant l'emissió
de noves accions fins a 1.000.000.000 de pessetes
de capital social, segons la distribució que preveu la
Memòria de justificació.
4t. Destinar 500.000.000 de pessetes com a apor¬

tació de la Corporació a l'ampliació del capital social
de ProEixample, SA.
5è. Sotmetre, d'acord amb l'article 143 c) del Regla¬

ment d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, l'ex¬
pedient a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils i, un cop finalitzat aquest termini, retornar-lo
al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.
6è. Donar trasllat de la Memòria al Consell d'Admi¬

nistració de ProEixample, SA, per tal que aquest for¬
muli i aprovi els informes que ha d'elaborar, tal i com
figura a la Memòria, dins d'un termini de quinze dies i
els lliuri per a la seva incorporació a l'expedient admi¬
nistratiu.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment la proposta de Modificació pun¬
tual del Pla General Metropolità en els terrenys del
RCD Espanyol de Barcelona, a l'avinguda de Sarrià
de Barcelona, de l'antic camp de tir i maniobres a
Montcada i Reixac i del sector Verneda-Can Picas a
Sant Adrià de Besòs, promoguda pel RCD Espanyol,
en allò que fa referència a l'àmbit del terme municipal
de Barcelona; sotmetre l'esmentada Modificació a in¬
formació pública pel termini d'un mes, amb el benen¬
tès que no seran computables els dies compresos
dins el mes d'agost; precisar que la present tramitació
es fa de forma coordinada amb els Ajuntaments de
Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac; trametre a
la Secretaria General de l'Esport còpia de la docu¬
mentació als efectes de complementar l'ordenació de
les previsions en matèria de dotacions esportives de
la proposta; i resoldre sobre la seva aprovació provi¬
sional.

B) Informes a la Comissió de Govern

S'inicia, tot seguit, l'exposició dels informes inclo¬
sos a l'ordre del dia:

Del President de la Comissió de Medi Ambient i
Serveis Urbans, sobre:
Actuació d'extensió i tecnificació del procés de recolli¬
da selectiva.

El Sr. Vegara ajorna fins a una propera sessió la
presentació d'aquest informe.
Del Ponent de Mobilitat, sobre:

Les Bases per a una política de moderació del trànsit
a Barcelona: les zones 30.

El Sr. Narvàez explica el contingut i abast del docu¬
ment lliurat als membres del Consistori que té per ob¬
jecte aconseguir la moderació del trànsit en determi¬
nats nuclis urbans amb els objectius de reforçar la
seguretat dels usuaris més vulnerables, vianants, ci¬
clistes o persones amb mobilitat reduïda, oferir més
qualitat de vida per als residents i afavorir el respecte
mutu entre els automobilistes, mitjançant la implanta¬
ció de velocitats inferiors als 30 quilòmetres per hora.

C) Propostes d'acord de la Comissió de Govern

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre
del dia s'acorda:

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Alienar, mitjançant subhasta pública, la finca de
propietat municipal situada al carrer d'Elies Pagès,
núm. 54, al tipus mínim d'11.824.960 pessetes. Apro¬
varé I Plec de condicions reguladores de la subhasta;
sotmetre'l a informació pública durant un termini de
quinze dies, i si no s'hi formulen reclamacions o

al·legacions, convocar la licitació per a adjudicar el
contracte de compravenda de la finca a l'alça sobre el
tipus mínim indicat.
Alienar, mitjançant subhasta pública, la finca de

propietat municipal situada al carrer del Doctor
Trueta, núm. 9-19, al tipus mínim de 1.200.000.000
de pessetes; aprovar el Plec de condicions regulado¬
res de la subhasta; sotmetre'l a informació pública
durant un termini de quinze dies; i si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, convocar la licitació per
a adjudicar el contracte de compravenda de la finca a
l'alça sobre el tipus mínim indicat; i elevar l'expedient
al Consell Plenari per tal que declari a qui resulti adju¬
dicatari de la subhasta com a beneficiari de l'expro¬
piació dels ocupants de l'immoble.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar els preus públics corresponents als serveis
de promoció social del Districte de Ciutat Vella, que
s'adjunten en el document annex, aplicables durant
l'exercici de 1996.
Aprovar la proposta de preus públics d'activitats i

lloguers d'infraestructura del Centre Cívic La Sedeta i
del Centre Cívic del Coll, segons proposta adjunta.
Aprovar els preus públics corresponents als cen¬

tres municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
que es relacionen a continuació i que es descriuen en
els annexos a la present:
Casal de Sarrià: Lloguer d'espais (1 de setembre

de 1996 al 31 d'agost de 1997).
Centre Cívic l'Elèctric: Lloguer d'espais (1 de se¬

tembre de 1996 al 31 d'agost de 1997).
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COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Aprovar el Programa d'activitats a desenvolupar
pel Servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Con¬
sumidor i el seu pressupost, acollir-se al sistema de
col·laboració que s'articula a l'ordre de 7 de febrer
de 1989 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 1114, de 3 de març de 1989, sol·li¬
citar a la Generalitat de Catalunya la subvenció per
actuacions en matèria d'informació al consumidor i a
l'usuari per import de 57.000.000 de pessetes, assu¬
mir el compromís de finançament del programa en la
part no subvencionada i afectar indefinidament els
béns adquirits amb càrrec al Programa, a la protecció
del consum; i donar compte d'aquest acord al Consell
Plenari per a la seva ratificació.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I
SERVEIS URBANS.

Aprovar la incorporació de 23 noves fitxes al Catà¬
leg d'arbres d'interès local per assegurar la protecció
de tots aquells exemplars que per les seves caracterís¬
tiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat han d'és¬
ser conservats dins el terme municipal; i donar compte
de l'esmentada catalogació al Consell Plenari.

PONÈNCIA DE CIUTAT SOSTENIBLE

Aprovar el projecte de la Normativa sobre les ins¬
tal·lacions d'enllumenat nadalenc a les vies públiques
en els termes exposats en l'annex que s'adjunta.

El Sr. Puig explica l'abast d'aquesta Normativa,
que pretén regular les il·luminacions dels carrers du¬
rant les festes nadalenques; el Sr. Batlle demana
temps per poder estudiar-ne més a fons les implica¬
cions; la Sra. Rahola significa que la qüestió afecta el
comerç de la Ciutat i demana que la proposta resti
damunt la taula en no poder-la assumir en les condi¬
cions presentades tant pel que fa als horaris com a la
potència consumida, petició amb la qual es mostra
d'acord el Sr. Truñó per les implicacions que la pro¬
posta té en el món del turisme, tot assenyalant la
conveniència d'arribar a una fórmula consensuada. El
Sr. Puig considera que es pot arribar a un consens
sobre la qüestió.
Finalment, el Sr. Clos considera convenient que hi

hagi una Normativa que reguli la qüestió i que posi
l'èmfasi en el control de la despesa energètica, i
constata que, cal treballar encara aquest assumpte
per arribar a un consens.

El Sr. Forradellas significa que les grans declara¬
cions, com la d'Alboorg i altres, s'han d'implementar
amb els corresponents acords de govern.
S'acorda retirar el dictamen i tractar-lo en una pro¬

pera reunió del Comitè de Govern.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DEL SÒL I HABITATGE

Districte de Sants-Montjuïc

1r. Aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació de la Unitat d'actuació núm. A-5 del Pla es¬

pecial del Vapor Vell, redactat d'ofici pels Serveis
Tècnics de la Corporació i, en conseqüència: 1) esti¬
mar exclusivament les al·legacions referents al re¬
coneixement del dret de reallotjament garantit en vir¬
tut de la disposició addicional 4a del Decret Legislatiu
1/1992, de 26 de juny, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei sobre el Règim del sòl i ordenació urbana;
2) desestimar la resta de les al·legacions formulades
durant el període d'informació pública, per les Sres.
Encarnación Sales i Domingo, i Pilar Simó i Serrano,
actuant en nom i representació dels seus fills Alfonso
i Maria Pilar Cobo i Simó, i Rosa Payarais i Gràcia,
actuant en nom i representació dels seus fills Jaime i
F. Javier Pérez i Payarais, tots ells propietaris de
diverses finques situades als carrers de Rajolers,
núm 32, de Rajolers, núm. 30, i de Miquel Angel,
núm. 41-43, respectivament, i pel Sr. Agustín Rodrí¬
guez i Rubis i la Sra. M. Ángeles Obrador i Bravo, ar¬
rendataris dels habitatges situats al carrer de Miquel
Àngel, núm. 37-39, entr. 2a, i núm. 43, baixos, res¬
pectivament; 3) rectificar, a l'empara de l'article 111
de la Llei de Procediment administratiu, els errors
materials, de fet o aritmètics observats al projecte de
reparcel·lació; tot això de conformitat amb les consi¬
deracions de l'informe emès en data 10 de juny de
1996 per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl i que
es tenen per reproduïdes, modificant, en conseqüèn¬
cia el Projecte de Reparcel·lació aprovat inicialment,
en allò que resulta afectat per les rectificacions abans
esmentades, que queden incorporades definitivament
al projecte de referència.

2n. Determinar que, adquirida la fermesa d'aquest
acord en via administrativa, seran cedits de dret al
municipi en ple domini i lliure de càrregues les par¬
cel·les descrites en el projecte de reparcel·lació, des¬
tinades a vials; adjudicar les noves parcel·les resul¬
tants als propietaris afectats; i atribuiré aquest acord,
de conformitat amb allò que estableix l'article 125 del
Reglament de Gestió Urbanística, el mateix efecte
que l'acta d'ocupació a efectes expropiatoris, respec¬
te dels drets i càrregues que hagin d'extingir-se, i de
les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i
millores que hagin de destruir-se.

3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, en
un diari dels de més circulació de la província i notificar-
ho individualment a tots els propietaris i altres interes¬
sats en l'expedient; formalitzar el projecte de repar¬
cel·lació; i procedir a expedir el document oportú o la
certificació amb les solemnitats i requisitis disposats per
les actes dels acords municipals amb el contingut pre¬
vist a l'article 113 del Reglament de Gestió urbanística,
perquè una vegada protocol·litzat notarialment sigui ins¬
crit en el Registre de la Propietat de Barcelona.

Districte de Nou Barris

Declarar sobrera, de conformitat amb l'article 12 del
Reglament del Patrimoni dels Ens locals i el Pla Gene¬
ral Metropolità de Barcelona aprovat el 14 de juliol de
1976, la parcel·la de 5,96 m2 situada al terme de
Barcelona, carrer d'Escòcia, núm 40-48, que confron¬
ta: pel nord i l'est, amb la finca propietat de Gambit,
SA; al sud, amb el carrer d'Escòcia; i a l'oest, amb la
plaça de Garrigó; tot això als efectes que procedeixi i,
en especial, al de poder-la inscriure en el Registre de
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la Propietat núm. 2 de Barcelona com a domini del
Municipi; adjudicar l'esmentada parcel·la a la societat
mercantil Gambit, SA, representada pel Sr. Luis Marsà
i García, pel preu de 2.091.662 pessetes, completament
lliure de despeses per a l'Ajuntament, incloses les d'ins¬
cripció prèvia a favor seu i amb les condicions que s'as¬
senyalen al document annex núm. 1 i que es tenen per
reproduïdes; requerir l'adjudicatari perquè en el termini
de quinze dies a comptar des de l'endemà al de la notifi¬
cació, ingressi l'esmentada quantitat en la Tresoreria
Municipal.
Declarar sobrera, de conformitat amb l'article 12 del

Reglament del Patrimoni dels Ens locals i el Pla Gene¬
ral Metropolità de Barcelona aprovat, el 14 de juliol de
1976, la parcel·la de 24,75 m2, situada al terme de
Barcelona, carrer de Casals, núm. 1 (cantonada amb
el de la Font d'en Canyelles), que confronta, pel nord,
amb el núm. 98 del carrer de la Font d'en Canyelles a
la qual s'ha d'agregar; a l'oest, amb el carrer de la Font
d'en Canyelles; a l'est, amb finca núm. 3 del carrer de
Casals, i ai sud, amb el carrer de Casals; tot això als
efectes que procedeixi i, en especial, al de poder-la
inscriure en el Registre de la Propietat número 13 dels
de Barcelona, com a domini del Municipi; adjudicar
l'esmentada parcel·la al Colegio de San Fernando, SL,
pel preu de 4.673.036 pessetes completament lliure de
despeses per a l'Ajuntament, incloses les d'inscripció
prèvia a favor seu i amb les condicions que s'assenya¬
len al document annex núm. 1 i que es tenen per re¬
produïdes; requerir l'adjudicatari perquè en ei termini
de quinze dies a comptar des de l'endemà de la notifi¬
cació, ingressi l'esmentada quantitat a la Tresoreria
Municipal a la partida corresponent del capítol 6 d'In¬
gressos del Pressupost General de 1996.
Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 129 del

Reglament de Gestió urbanística, la liquidació definiti¬
va del compte de liquidació corresponent a la
reparcel·lació de les finques ubicades a la confluència
de l'avinguda de Borbó i del carrer de Ramon Albó
amb la de Prats i Roqué, establint el saldo definitiu de
la reparcel·lació en la quantitat de 43.659.572 pesse¬
tes, de conformitat amb l'informe emès per la Unitat
Operativa de Gestió del Sòl de data 6 de juny de
1996. En conseqüència: tenir-la per totalment salda¬
da i liquidada i lliurar el corresponent Certificat al Re¬
gistre de la Propietat número 2 dels de Barcelona per
a l'aixecament de l'afecció real que grava la finca
registral número 51.635, que resta afectada en la
quantitat de 35.194.709 pessetes. Sotmetre-la a in¬
formació pública durant el termini d'un mes mitjançant
inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província i a
un diari dels de més circulació de la Província, amb
citació personal a tots els propietaris afectats, i, en
cas que no s'hi formulin reclamacions ni al·legacions
desfavorables que facin palesa la necessitat d'in¬
troduir-hi rectificacions, tenir-la per elevada a aprova¬
ció definitiva mitjançant l'oportuna certificació prèvia
acreditativa del resultat de la informació pública.
S'aprova afegint-hi al final: ", aprovació definitiva a

la qual se supedita l'expedició del certificat que s'es¬
menta en l'apartat segon.".

Districte de Sant Martí

Aprovar la constitució de la Junta de compensació
de la Unitat d'actuació núm. 11 del Pla especial de

reforma interior Diagonal-Poblenou, formalitzada mit¬
jançant escriptura pública atorgada per les compa¬
nyies mercantils Texba, SA, Nucli, SA, i Pedro IV, SA,
i les Sres. i Srs. Josefa Roura i Alier, Maria Antònia
Ferrer i Alier, Rosa Aldomà i Carbonell, Rosa-Ana
Alier i Aldomà i Juan Carlos Alier i Aldomà, propieta¬
ris de més del 60% dels terrenys compresos dins la
Unitat d'actuació que s'executa, en data 8 de març de
1994, davant el notari de Barcelona, Sr. Josep Alfons
López i Tena, juntament amb l'escriptura de formalit¬
zació d'acords socials atorgada pel President de la
Junta de compensació en data 17 d'abril de 1996 da¬
vant el mateix fedatari públic; restar assabentada de
les actes d'adhesió a la Junta de Compensació ator¬
gades pels Srs. i Sres. Carlos i Carmen Navarro i
Fuster i Roser Navarro i Sánchez Collado, Joaquín
Serna i Sancho, Esteban Muñoz i Serna i Dolors
Sapiña i Blanco, davant el Notari de Barcelona Sr.
Josep Alfons López i Tena, en dates 15 de gener de
1996, 21 de febrer de 1996, i 5 de febrer de 1996,
respectivament; donar trasllat a la Direcció General
d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya de la
documentació que prescriu l'article 13 de la Instrucció
aprovada per Ordre del Departament de Política Ter¬
ritorial i Obres Públiques, de 6 d'agost de 1982, al
efectes d'inscripció en el Registre d'Entitats Urbanís¬
tiques Col·laboradores.
Aprovar inicialment els Projectes d'estatuts i Bases

d'actuació per a l'execució de la unitat d'actuació nú¬
mero 3 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, presentats per Prestaciones Inmobiliarias,
SL, Amrey Promocions Immobiliàries, SL, Colinver,
SA, OBV, SA, Prosapia, SA, José Gras i Artero, i
José Puigvert i Puig, propietaris que, juntament amb
les propietats que ostenta l'Ajuntament de Barcelona
en l'àmbit de la unitat d'actuació, representen més
del 60% de superfície total de l'àmbit de la refe-
renciada Unitat, amb les prescripcions que figuren
com a annex a l'informe emès per la Unitat Operativa
de Gestió del Sòl d'11 de juny de 1996; sotmetre'ls a
informació pública durant un termini d'un mes per a
al·legacions mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i a un diari dels de més circula¬
ció de la Província, amb notificació individual a tots
els propietaris afectats.
Aprovar inicialment, el Projecte de reparcel·lació de

la Unitat d'actuació núm. 2 del Pla especial de refor¬
ma interior del Front marítim del Poblenou, subscrit
per HOLSA i la Mancomunitat de Municipis; sotme¬
tre'l a informació pública durant el termini d'un mes
per a al·legacions i mitjançant la inserció d'anuncis al
Butlletí Oficial de la Província i a un diari dels de més
circulació de la Província. Notificar-lo individualment
als propietaris i altres interessats afectats, perquè du¬
rant el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà
al dia de la recepció de la corresponent notificació,
puguin examinar el projecte de reparcel·lació i al·le¬
gar davant aquesta Administració allò que estimin
convenient en millor defensa dels seus drets.
Aprovar inicialment els Projectes d'estatuts i Bases

d'actuació per a l'execució de la Unitat d'actuació
núm. 9 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, presentats per Tuvi, SL, Puigmal Renta,
SA, Almacenes y Servicios, SA, Francesc Tusell i
Coll, Jorge Tusell i Coll, Maria Tusell i Coll, Mont¬
serrat Tusell i Coll, Lucía de la Esperanza i Parera,
Mercedes Oliva i Feliu, Juan Amella i Soler, Rosa
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Amella i Soler, Enriqueta Amella i Soler, Inmuebles
Navarros, SA, Kitira, SL i CEPSA Estaciones de
Servicio, SA, propietaris que representen més del
60% de superfície total de l'àmbit de la referenciada
unitat, amb les prescripcions que figuren com a an¬
nex a l'informe emès per la Unitat Operativa de Ges¬
tió del Sòl d'11 de juny de 1996; sotmetre'ls a infor¬
mació pública durant el termini d'un mes, per a
al·legacions, mitjançant la inserció d'anuncis al Butlle¬
tí Oficial de la Província i a un diari dels de més circu¬
lació de la província, amb notificació individual a tots
els propietaris afectats.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I
PLANEJAMENT URBÀ

AprovaréI Projecte de Transferència núm 18 bis,
mitjançant el qual es transfereixen als Consells Muni¬
cipals de Districte competències relatives a les ces¬
sions gratuïtes dels terrenys vials vinculats a llicèn¬
cies d'obres.
Transferir als Consells Municipals de Districte, en

aplicació de la transferència aprovada, les matèries i
competències enumerades en l'epígraf 1 del projecte
aprovat, les quals seran exercides pels òrgans de go¬
vern i auxiliars dels referits Consells, amb els límits
assenyalats en l'epígraf 2 de l'esmentat projecte.
Sol·licitar de l'Alcaldia l'atorgament de la correspo¬

nent delegació de facultats en favor dels Regidors dels
Districtes, i la declaració dels actes de gestió adequats
per a l'efectivitat de la present transferència.

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació
volumètrica del Centre Mediterrani d'Investigacions
Medioambientals de Barcelona en el passeig Marítim,
núm. 37 al 49, promogut pel Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; exposar-lo al públic per
un termini de vint dies; i, per al cas que en aquest ter¬
mini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o in¬
formes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mit¬
jançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme 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 provisionalment el Pla especial de concre¬
ció d'ús i ordenació volumètrica de l'equipament deli¬
mitat per les finques dels carrers dels Castillejos,
núm. 256-266, de Mallorca, núm. 459-463, i del pas¬
satge de Vilaret, núm. 41-43, d'iniciativa municipal,
amb les modificacions no substancials introduïdes,
derivades de les al·legacions presentades; estimar
parcialment les al·legacions presentades pel Sr.
Josep Puig i Gasol, en representació de les Sres.
Rosa, Núria i Margarida Falcó i Romagosa, i de Rosa

Maria Martí i Roldós, en relació a l'ajust de la fondària
edificable i al termini per sol·licitar llicència; desesti¬
mar les altres qüestions plantejades pels anteriors
al·legants, i la resta de les al·legacions presentades,
de conformitat amb l'informe de la Unitat Operativa
de Planejament I d'11 de març de 1996, annex 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 de la parcel·la

situada al carrer de Mallorca, núm. 107, als efectes
de l'ordenació de la ubicació, en la planta baixa i l'al-
tell, de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plan¬
tes, promogut per Metro-3, SA; exposar-lo al públic
per un termini de vint dies; i per al cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mit¬
jançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la

situada al carrer del Consell de Cent, núm. 579, als
efectes de l'ordenació de la ubicació, en la planta i
Paltell, de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues
plantes, promogut per RAU, SA; exposar-lo al públic
per un termini de vint dies; i per al cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mit¬
jançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme 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 Sants-Montjuïc

Exposar al públic pel termini de trenta dies, de con¬
formitat amb el que determina l'article 125 del Re¬
glament de Planejament, amb el caràcter de criteris,
objectius i solucions generals de planejament, el do¬
cument corresponent a la Modificació puntual del Pla
General Metropolità, en el terme municipal de Bar¬
celona, de part de l'illa formada pel Passeig de la
Zona Franca, els carrers de la Foneria, i de l'Energia i
l'antiga carretera del Prat, promogut per Philips
Ibérica, SAE, i Sociedad Española de Lámparas
Eléctricas Z, SA, amb les observacions que s'especi¬
fiquen en els informes del Districte de Sants-Montjuïc
i de la Unitat Operativa de Planejament II continguts a
l'expedient, als efectes que els interessats, durant el
termini esmentat, puguin presentar-hi els suggeri¬
ments que considerin convenients.
Aprovar definitivament la Modificació en l'àmbit A)

de l'Estudi de detall de l'illa delimitada per la Gran
Via de les Corts Catalanes, la plaça de Cerdà, el car¬
rer de Parcerisa i el passatge de Marçal, aprovat defi¬
nitivament el 29 de novembre de 1991, i el 22 de juny
de 1993 el seu Text Refós, redactat pels Serveis Tèc-
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nies d'Urbanisme, a instància de Ginko Bilova, SA, i
Inmobiliaria Alhambra, SA; trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'empla¬
çament d'una benzinera al Nus de Collserola, que
modifica l'anterior Estudi de detall aprovat inicialment
i definitivament pel Consell Plenari el 26 de novembre
de 1993, promogut per Repsol Comercial de Pro¬
ductos Petrolíferos, SA; exposar-lo al públic per un
termini de vint dies i, en cas que en aquest termini no
s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva prèvia l'opor¬
tuna certificació acreditativa del resultat de la informa¬
ció 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 definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció de volums del solar situat en la confluència dels
carrers dels Quatre Camins, de Jaume Càncer i de
Bellesguard, que modifica l'Estudi de detall aprovat
pel Consell Plenari el 10 de març de 1995, promogut
per Levitt-Bosch Aymerich, SA, havent estat aportada
nova documentació als efectes d'incorporar les preci¬
sions que determinava l'acord d'aprovació inicial de
16 d'abril de 1996; trametre un exemplar d'aquest Es¬
tudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barce¬
lona als efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació
al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar inicialment el Pla especial de la finca situa¬

da a la carretera de l'Església, núm. 52, per a la inclu¬
sió de l'esmentada finca en la llista d'edificacions tra¬
dicionals del Pla especial d'ordenació i protecció del
medi natural del Parc de Collserola, promogut pel Sr.
Thomas Meyer en representació del Sr. José Maria
Soler i Julià i de la Sra. Soledad Zaragoza i Beltran;
sotmetre l'esmentat Pla a informació pública pel ter¬
mini d'un mes; i per al cas que no s'hi formulin
al·legacions o informes desfavorables que facin pale¬
sa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per
elevat automàticament aquest acord d'aprovació ini¬
cial a aprovació provisional, i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de
la seva aprovació definitiva.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació
de volums a la parcel·la situada al carrer Alt de Pe-
drell, núm. 1 bis, promogut per Parque del Guinardó,
SL; exposar-lo al públic per un termini de vint dies; i
per al cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin pale¬
sa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per
elevat automàticament aquest acord d'aprovació ini¬
cial a aprovació definitiva, mitjançant l'oportuna certi¬
ficació prèvia 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.

Districte de Nou Barris

Aprovar provisionalment el Pla especial de reforma
interior per a la remodelació de cinc illes al Turó de la
Peira, d'iniciativa municipal, que comprèn els àmbits
de les illes A, B, P, Q i D de l'esmentat sector i dels
terrenys de Transports Metropolitans de Barcelona al
Passeig de Fabra i Puig, amb la valoració de les
al·legacions presentades continguda en l'informe dels
Serveis d'Urbanisme annex; trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de
la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Martí

Exposar al públic pel termini de trenta dies, de con¬
formitat amb els articles 147 i 125 del Reglament de
Planejament, amb caràcter de criteris, objectius i so¬
lucions generals de planejament, el document Pla es¬
pecial per a l'obertura del carrer de Bilbao entre els
carrers del Taulat i l'avinguda del Litoral, promogut
per Extractos Tánicos, SA, Manur, SA, Pere Acarin i
Sala, Antonio Ramón i Ibáñez, com a apoderat de
Josefa Ros i Pejó, i Miquel Traveria i Losada, amb les
observacions assenyalades en l'informe dels Serveis
de Planejament Urbanístic, contingut a l'expedient, a
fi i efecte que, dins el termini esmentat, els interes¬
sats hi formulin els suggeriments i, en el seu cas, les
alternatives que considerin pertinents.
Aprovar inicialment el Pla especial de condicions

urbanístiques i d'edificació de l'àrea d'equipaments
de la plaça de la Palmera, promogut per la Secretaria
General de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya; sotmetre l'esmentat Pla a informació pú¬
blica pel termini d'un mes; i, per al cas que no s'hi for¬
mulin al·legacions o informes desfavorables que facin
palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació provisional, i trametre l'expedient a
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Projecte d'arranjament del
carrer de l'Estany (del carrer del Foc i del carrer
del Cisell), amb un pressupost per coneixement de
l'Administació de 105.820.300 pessetes (el 16% d'im¬
post sobre el valor afegit inclòs); sotmetre l'expedient
a informació pública durant el termini de trenta dies; i
en el cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per ele¬
vat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
aprovació definitiva mitjançant l'oportuna certificació
prèvia acreditativa del resultat de la informació pública.
Justificada la urgència en la forma reglamentària,

es debat la moció següent:
Dels Srs. Casas, Santiburcio i Ernest Maragall:
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Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment la modificació del Pla especial
d'ordenació i determinació del tipus equipament del
sector delimitat pels carrers de Tarragona i de la Di¬
putació, la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer
de Llançà i el seu entorn, de Barcelona, en l'àmbit de
l'illa delimitada per la plaça de "Las Arenas", aprovat
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona el 5 d'abril de 1990, i el de 18 de juliol de
1990 el seu Text refós, d'iniciativa municipal; sotme¬

tre l'esmentada modificació del pla especial a infor¬
mació pública pel termini d'un mes i resoldre sobre la
seva aprovació provisional.

La Sra. Vintró demana temps per a estudiar aques¬
ta proposta, i la Sra. Rahola es manifesta en el ma¬
teix sentit.
S'aprova amb l'abstenció de la Sra. Vintró i de la

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

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

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 13 de setem¬
bre de 1996

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Ratificar el Conveni annex signat el 2 de setembre
de 1996 amb l'instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas" -INVIFAS-, relatiu a la venda del
solar núm. 1-11 del carrer de Benlliure (barri de
Montbau) que aquest organisme durà a terme per a
la promoció d'habitatges acollits a algun règim de
protecció pública.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Modificar l'acord de la Comissió de Govern, de
data 19 d'octubre de 1995, per la qual es convoquen
deu places de Gestor d'Administració General corres¬
ponents a l'exercici 1995, en el sentit de compactar¬
ies amb les cinc places de la mateixa categoria pre¬
vistes per a l'exercici de 1996, deixar en quinze el
nombre de places convocades.
Aprovar les bases de la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposi-
ció lliure, de vint-i-cinc places de Tècnic Mitjà en
Ciències Socials, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupa¬
ció de l'Ajuntament de Barcelona, que es regirà per
les Bases marc aprovades per acord del Consell Ple¬
nari de data 26 d'abril de 1991, amb les especifica¬
cions que s'adjunten.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió de deu places de Tècnic
Auxiliar d'Activitats Socials, mitjançant concurs-oposi-
ció restringit, d'acord amb allò que es preveu en la
disposició addicional segona del Pacte de Condicions
Laborals per al personal de l'Ajuntament de Bar¬
celona.

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió de quaranta-una places
d'Administratiu d'Administració General, mitjançant
concurs-oposició restringit, d'acord amb allò que es
preveu en la disposició addicional segona del Pacte
de Condicions Laborals per al personal de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió de trenta-dues places de
Tècnic Auxiliar d'Arquitectura i Enginyeria, mitjançant
concurs-oposició restringit, d'acord amb allò que es
preveu en la disposició addicional segona del Pacte
de Condicions Laborals per al personal de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió d'una plaça de Tècnic Su¬
perior en Ciències, mitjançant concurs-oposició res¬
tringit, d'acord amb allò que es preveu en la disposi¬
ció addicional segona del Pacte de Condicions
Laborals per al personal de l'Ajuntament de Bar¬
celona.

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió de vuit places de Tècnic
Superior en Gestió, mitjançant concurs-oposició res¬
tringit, d'acord amb allò que es preveu en la disposi¬
ció addicional segona del Pacte de Condicions Labo¬
rals per al Personal de l'Ajuntament de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió d'onze places de Tècnic
Superior en Educació i Psicologia, mitjançant con¬
curs-oposició restringit, d'acord amb allò que es pre¬
veu en la disposició addicional segona del Pacte de
Condicions Laborals per al personal de l'Ajuntament
de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió de vint places de Auxiliar
d'Administració General, mitjançant concurs-oposició
restringit, d'acord amb allò que es preveu en la Dis¬
posició Addicional Segona del Pacte de Condicions
Laborals per al Personal de l'Ajuntament de Bar¬
celona.

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió de vint places de Subal¬
tern d'Administració General, mitjançant concurs-opo¬
sició restringit, d'acord amb allò que es preveu en la
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disposició addicional segona del Pacte de Condicions
Laborals per al personal de l'Ajuntament de Bar¬
celona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió de deu places de Tècnic
Mitjà d'Arquitectura i Enginyeria, mitjançant concurs-
oposició restringit, de conformitat amb els acords a
que s'ha arribat amb la representació sindical.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de PEixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer dels Castillejos, núm. 267, als efec¬
tes de l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i
altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plan¬
tes, promogut per Promociones y Construcciones
Inmobiliarias Cubias Miró, SA; exposar-lo ai públic
per un termini de vint dies; i, per al cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
l'oportuna certificació prèvia 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.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, dels carrers de l'Energia, de l'Enclusa
i de l'Alumini, per un import de 75.573.596 pessetes
(IVA inclòs), formulat per Guadix, SA, amb subjecció
a les condicions que figuren en l'expedient que
s'acompanya; sotmetre l'expedient a informació públi¬
ca durant el termini de vint dies; i per al cas que en
aquest termini no es formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'in¬
troduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
definitiva, mitjançant l'oportuna certificació acreditati¬
va prèvia del resultat de la informació pública; reque¬
rir l'indicat interessat perquè, en el termini de deu
dies a comptar des de la data en què rebi la notifi¬
cació del present acord, ingressi la quantitat de
9.068.832 pessetes, en concepte de garantia per a
respondre de la bona execució de les obres.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Novell, núm. 34, als efectes de
l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell de
l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, pro¬
mogut per Fincas Solsona, SL; exposar-lo al públic
per un termini de vint dies; i, per al cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest

acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
l'oportuna certificació acreditativa prèvia 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 inicialment el Pla especial d'equipaments

del solar situat al carrer de Santa Rosa, núm. 39 al
57, promogut per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de
Déu, concretant el tipus d'equipament i la definició de
les seves condicions edificatòries i que es tramita
coordinadament amb l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat atès que la finca es troba dins els dos ter¬
mes municipals; sotmetre l'esmentat Pla a informació
pública pel termini d'un mes; i, per al cas que no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació provisional, i trametre l'expe¬
dient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per al
tràmit de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sarrià -Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Pla especial per a la con¬
creció i regulació de l'ús dotacional de la finca núm.
43-53 de la carretera de Vallvidrera a Barcelona per a
la ubicació de l'Escola Judicial, en desenvolupament
del Pla especial d'ordenació i de protecció del medi
natural del Parc de Collserola, promogut pel Departa¬
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya; sot¬
metre l'esmentat Pla a informació pública pel termini
d'un mes; i per al cas que no s'hi formulin al·le¬
gacions o informes desfavorables que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
aprovació provisional i trametre l'expedient a la Co¬
missió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la
seva aprovació definitiva.

Districte de Gràcia

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬
ció volumètrica del solar delimitat per la plaça de
Flandes i els carrers de Cartago, de Rubens, del Beat
Almató i de las Clotas, promogut per Promociones del
Cinturón Catalán, SA, que incorpora les prescripcions
de l'informe de la Unitat Operativa de Planejament I,
de 13 de maig de 1996; trametre un exemplar d'a¬
quest 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 inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la

situada al carrer de Roger de Flor, núm. 269, als
efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta bai¬
xa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues
plantes, promogut per Comunidad de Bienes Proven-
za de Inversiones, SL, i altres; exposar-lo al públic
per un termini de vint dies; i per al cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
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l'oportuna certificació prèvia 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.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a la regu¬
lació volumètrica de l'edificació en zona 20-a/9 en la
parcel·la del carrer d'Agudells, núm. 31, del Barri
d'Horta-Guinardó, promogut pel Sr. Daniel Cortès i
Gené, que té per objecte l'ampliació de l'edificació
existent com a habitatge unifamiliar dins l'edificabilitat
i l'ocupació establerta pel Pla General Metropolità;
exposar-lo al públic per un termini de vint dies; i, per
al cas que en aquest termini no s'hi formulin al·le¬
gacions desfavorables o informes que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
aprovació definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia
acreditativa del resultat de la informació pública, i tra¬
metre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Co¬
missió 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 Sant Andreu

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Garcilaso, núm. 211, als efectes
de l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell
de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes,
promogut per Promociones Dorat, SA; exposar-lo al
públic per un termini de vint dies; i per al cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'in¬
troduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia acreditati¬
va del resultat de la informació pública, i trametre un
exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona als efectes establerts a

l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sant Martí

Exposar al públic pel termini de trenta dies, de con¬
formitat amb el que determina l'article 125 del Regla¬
ment de Planejament, el document corresponent als
Criteris, objectius i solucions generals de planejament
en l'àmbit dels blocs a remodelar al Barri Sudoest del
Besòs, als efectes que els interessats, dins el termini
esmentat, hi presentin els suggeriments que conside¬
rin convenients.

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Rogent, núm. 13, als efectes de
l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell de
l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, pro¬
mogut per Cota 10, SA; exposar-lo al públic per un
termini de vint 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 rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb l'opor¬
tuna certificació prèvia acreditativa del resultat de la
informació pública, i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Bar¬
celona las efectes establerts a l'article 64.1 e) en rela¬
ció al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la

situada al carrer de Pujades, núm. 255, als efectes de
l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell de
l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, pro¬
mogut per Begues Residencial, SA; exposar-lo al pú¬
blic per un termini de vint dies, i per al cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'in-
troduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
definitiva, amb l'oportuna certificació acreditativa prè¬
via 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.

COMISSIÓ DE POLITICA DE SOL I HABITATGE

Districte de Sants-Montjuïc

Estimar en part les al·legacions presentades en el
termini d'informació pública del "Projecte de delimita¬
ció de la unitat d'actuació del sector occidental de la
Zona Franca, limitat pels carrers d'Alts Forns, del
Plom, de l'Acer, dels Motors i de la Metal·lúrgia, i el
passeig de la Zona Franca, pels motius indicats a l'in¬
forme de la Unitat Operativa de Gestió de Sòl, de
data de 17 de juliol de 1996; i, en conseqüència, dei¬
xar sense efecte l'acord de la Comissió de Govern
d'1 de desembre de 1989, ratificat per acord del Con¬
sell Plenari d'11 de desembre de 1989, pel qual
s'aprova inicialment el projecte esmentat; desestimar
per manca de fonaments legals i, en el seu cas, per
no ser objecte d'aquest expedient, les altres al·le¬
gacions presentades.
Aprovar inicialment, a l'empara dels articles 148.1

a) i 168.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
que aprovà el Text refós de les disposicions legals vi¬
gents a Catalunya en matèria urbanística, i dels arti¬
cles 38, 77 i 81 del Reglament de Gestió urbanística,
el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació que
comprèn la finca ubicada a la confluència dels carrers
de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67, d'aquesta
Ciutat; sotmetre'l a informació pública durant el termi¬
ni d'un mes, mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i a un diari dels de més circula¬
ció de la Província, així com notificar-ho individual¬
ment a cadascun dels propietaris i altres interessats
afectats, perquè durant el termini d'un mes, compta¬
dor a partir del següent al de la recepció de la corres¬
ponent notificació, puguin al·legar davant aquesta Ad¬
ministració allò que estimin convenient. Finalitzada la
informació pública, si no es produïssin al·legacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva, amb l'oportuna
certificació prèvia acreditativa del resultat d'aquest
tràmit d'informació pública. Declarar, a l'empara dels
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articles 182.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, i 73 a) del Reglament de Ges¬
tió urbanística, la innecessarietat de reparcel·lació
per a l'execució de la Unitat d'actuació que comprèn
la finca, propietat de "Hijo y Nieto de P.García
Royuela", ubicada a la confluència dels carrers de
l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67, d'aquesta
Ciutat; atès que la parcel·la que conforma el seu àm¬
bit correspon a propietari únic i de conformitat amb
les consideracions exposades a l'informe de la Unitat
Operativa de Gestió del Sòl de 10 de juliol de 1996,
que es tenen per reproduïdes. Publicar-ho en el But¬
lletí Oficial de la Província i en un diari dels de més
circulació de la província. Notificar-ho als interessats.
Acceptar la transmissió de ple dret dels terrenys de
cessió gratuïta, produïda per ministeri de la llei, lliure
de càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants,
d'una porció de terreny qualificada de vial (5), situada
en aquesta Ciutat, Zona Franca destinat a l'ampliació
dels carrers de l'Estany i del Foc; de superfície
1.255,92 m2, equivalents a 33.242 pm2; amb la des¬
cripció registral següent: «linda: al sur, considerando
como tal su frente en una línea cuadrada de cuatro
rectas, una de 59,45 metros, otra de 19,90 metros,
formando ángulo obtuso con la anterior, otra de 8,30
metros formando ángulo obtuso con la anterior, con
finca propia de "Hijo y Nieto de P. García Royuela" y
otra de 12,80 metros, formando ángulo agudo con la
anterior, con mayor finca de la que se segrega; al
Oeste, izquierda entrando, en línea 10,74 metros, con
mayor finca de la que se segrega; al Este, derecha,
en línea de 32,44 metros, con mayor finca de la que
se segrega, y por el Norte, fondo, en linea de 89,69
metros, con mayor finca de la que se segrega, pro¬
pia de los Sres. Plans. Es parte y se segrega de
la finca 34.828». Formalitzar-la mitjançant certificació
d'aquest acord i sol·licitar la corresponent inscripció
de la titularitat d'aquest terreny en el Registre de la
Propietat núm. 14 dels de Barcelona.
Aprovar inicialment, a l'empara dels articles 148.1

a) i 168.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
que aprovà el Text refós de les disposicions legals vi¬
gents a Catalunya en matèria urbanística, i dels arti¬
cles 38, 77 i 81 del Reglament de Gestió urbanística,
el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació que
comprèn les finques ubicades al carrer de l'Estany,
entre els carrers dels Alts Forns i del Mercuri, propie¬
tat de "Promotora Europea de Inmuebles, SA", i
"Grandes Almacenes Tarragona, SA"; sotmetre'l a in¬
formació pública durant el termini d'un mes, mitjan¬
çant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia i a un diari dels de més circulació de la Província,
així com notificar-ho individualment a cadascun dels
propietaris i altres interessats afectats, perquè durant
el termini d'un mes, comptador a partir del següent al
de la recepció de la corresponent notificació, puguin
al·legar davant aquesta Administració allò que esti¬
min convenient. Finalitzada la informació pública, si
no es produïssin al·legacions, tenir per elevat auto¬
màticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, prèvia l'oportuna certificació acredita¬
tiva del resultat d'aquest tràmit d'informació pública.
Advertir els propietaris de les finques situades dins
els límits de la Unitat d'actuació del carrer de l'Es¬
tany, entre els carrers dels Alts Forns i del Mercuri,
"Promotora Europea de Inmuebles, SA ", i "Grandes

Almacenes Tarragona, SA", del seu dret a presentar
el Projecte de reparcel·lació dins els tres mesos se¬
güents a la data d'iniciació de l'expedient de repar¬
cel·lació formulat pels propietaris que representin les
dues terceres parts del nombre total dels propietaris
interessats i, com a mínim, el vuitanta per cent de la
superfície reparcel·lable, amb subjecció als criteris i el
contingut mínim legalment establerts, amb l'adverti¬
ment que, en el supòsit de no fer ús d'aquest dret en
el termini fixat, el projecte serà redactat d'ofici per
aquest Ajuntament, a cost i càrrec dels propietaris i
sense perjudici, en tot cas, de la facultat dels propie¬
taris afectats de manifestar expressament, en el ter¬
mini assenyalat, la intenció de no fer ús del citat dret
de presentació del Projecte de reparcel·lació.
Aprovar inicialment, a l'empara dels articles 148.1

a) i 168.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
que aprovà el Text refós de les disposicions legals vi¬
gents a Catalunya en matèria urbanística, i dels arti¬
cles 38, 77 i 81 del Reglament de Gestió urbanística,
el Projecte de delimitació d'unitat d'actuació que com¬
prèn la finca ubicada al carrer de l'Estany, entre el del
Foc i el del Mercuri, d'aquesta Ciutat; sotmetre'l a in¬
formació pública durant el termini d'un mes, mitjan¬
çant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia i a un diari dels de més circulació de la Província,
així com notificar-ho individualment a cadascun del
propietaris i altres interessats afectats, perquè durant
el termini d'un mes, comptador a partir del següent al
de la recepció de la corresponent notificació, puguin
al·legar davant aquesta Administració allò que esti¬
min convenient. Finalitzada la informació pública, si
no es produïssin al·legacions, tenir per elevat auto¬
màticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia
acreditativa del resultat d'aquest tràmit d'informació
pública. Declarar, a l'empara dels articles 182.2 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria ur¬
banística i 73.a) del Reglament de Gestió urbanística,
la innecessarietat de Reparcel·lació per a l'execució
de la Unitat d'actuació que comprèn la finca ubicada
al carrer de l'Estany, entre el del Foc i el del Mercuri,
propietat de l'entitat Frío Condal, SA; atès que la
parcel·la que conforma el seu àmbit correspon a pro¬
pietari únic; establir que les obligacions urbanístiques
de la Unitat d'actuació són col·laborar en els costos
d'urbanització que els correspon, que han estat quan¬
tificats en 9.082.077 pessetes, tot això de conformitat
amb les consideracions exposades a l'informe de la
Unitat Operativa de Gestió de Sòl de 12 de juliol de
1996, que es tenen per reproduïdes; publicar-ho en el
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de
més circulació de la província. Notificar-ho als in¬
teressats; i formalitzar-la mitjançant certificació d'a¬
quest acord.
Desestimar les al·legacions formulades en el trà¬

mit d'informació pública pel Sr. Vicente Porcar i
Bartoll i estimar parcialment les al·legacions formu¬
lades en el tràmit d'informació pública pels senyors/
senyores Rosalia Laborda i Ferré, Emilio Granell i
Granell i Maria Griñó i Ribas, José Navarro i
Navarro, Pascual Romera i Martínez, Maria Àngela
Escrig i Escrig, Maria Padrós i Butsems i Salvadora
Giró i Fontanillas, i María del Carmen Navarro i
Navarro, pels motius que figuren en l'informe de la
Unitat Operativa de Gestió de Sòl, d'1 de juliol de
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1996, i que es tenen per reproduïts; aprovar definiti¬
vament el Projecte de normalització de les finques
núm. 18 del passatge de Toledo i núm. 180-188 i
190-198 del carrer dels Jocs Florals, amb les modifi¬
cacions introduïdes derivades de la informació públi¬
ca; publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d'edictes d'aquest Ajunta¬
ment, en un diari dels de més circulació de la Pro¬
víncia, i notificar-ho individualment a tots els propie¬
taris i altres interessats en l'expedient.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 38 del
Reglament de Gestió urbanística, en relació amb l'ar¬
ticle 155 del mateix text normatiu, el canvi de sistema
d'actuació de compensació pel sistema d'expropiació
per a l'execució de la Unitat d'actuació V-3 del Pla es¬
pecial de reforma interior de millora del medi urbà del
Carmel, que comprèn una superfície de 559,17 m2 i
que està integrada per les finques núm. 139-141 i
143-145 del carrer del Llobregós i núm. 21 passatge
de Lugo; sotmetre l'expedient a informació pública
per un termini de vint dies, mitjançant anunci que es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i en un diari
dels de més circulació a la província, amb notificació
individualitzada als propietaris afectats.
Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 38 del

Reglament de Gestió urbanística, en relació amb
l'article 155 de mateix text normatiu, el canvi de sis¬
tema d'actuació de compensació pel sistema d'ex¬
propiació per a l'execució de la Unitat d'actuació V-1
del Pla especial de reforma interior del sector
Llobregós-Hortal al barri del Carmel, que comprèn
una superfície de 780 m2 i que està integrada per les
finques núm. 219-221 del carrer del Llobregós i
núm. 53-55 del carrer de l'Hortal; sotmetre l'expe¬
dient a informació pública per un termini de vint dies,
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província i en un diari dels de més circulació a

la província, amb notificació individualitzada als pro¬
pietaris afectats.
Declarar parcel·la sobrera, de conformitat amb l'ar¬

ticle 12 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals i
el Pla General Metropolità de Barcelona aprovat el 14
de juliol de 1976, la parcel·la de 9,78 m2 situada al
terme de Barcelona, carrer de la Mare de Déu dels
Àngels, núm. 46, que confronta: pel Nord, amb el car¬
rer de la Mare de Déu dels Àngels, al Sud, amb
Ajuntament de Barcelona; a l'Oest, amb finca núm.
46 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels, i a l'Est
amb Ajuntament de Barcelona; tot això als efectes
que procedeixin, i en especial, al de poder inscriure-la
en el Registre de la Propietat núm. 11 dels de
Barcelona, com a domini del Municipi; adjudicar l'es¬
mentada parcel·la al sol·licitant Mesalles, SA, pel
preu d'1.549.152 pessetes, completament lliure de
despeses per a l'Ajuntament, incloses les d'inscripció
prèvia a favor d'aquest i amb les condicions que s'as¬
senyalen al document annex núm. 1 i que es tenen
per reproduïdes; i requerir l'adjudicatària perquè, en
el termini de quinze dies a comptar des de l'ende¬
mà al de la notificació, ingressi l'esmentada quantitat
en la Tresoreria municipal a la partida corresponent,
del capítol 6 d'ingressos del Pressupost General de
1996.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació
de la Unitat d'actuació núm. 1 del Pla especial de re¬
forma interior del front marítim del Poblenou; i, en

conseqüència, resoldre les al·legacions formulades a
l'aprovació inicial d'acord amb el que es diu en els in¬
formes emesos en resposta, que es tenen per repro¬
duïts i es relacionen, juntament amb les al·legacions,
en llistat annex a aquest acord, procedint a la rectifi¬
cació del Projecte quan pertoqui; i rectificar, d'acord
amb l'article 111 de la Llei 30/1992, sobre el règim ju¬
rídic de les administracions públiques i del procedi¬
ment administratiu comú, els errors materials, de fet o
aritmètics, detectats en la fase d'audiència a l'aprova¬
ció inicial d'acord amb els informes emesos a l'efecte
i que també es tenen per reproduïts. Refondre en un
únic text l'aprovació inicial i la definitiva; atribuir a
aquest acord, de conformitat amb l'article 125 del Re¬
glament de Gestió urbanística, el mateix efecte que
l'acta d'ocupació a efectes expropiatoris, respecte
dels drets i càrregues que hagin d'extingir-se i de les
plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millo¬
res que hagin de destruir-se conforme al Projecte de
reparcel·lació aprovat; publicar, de conformitat amb
l'article 111 del Reglament de Gestió urbanística,
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i notificar-ho
individualment a tots i cadascun dels interessats en

l'expedient, amb remissió d'una còpia a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona; formalitzar el text refós
del Projecte de reparcel·lació, de conformitat amb
l'article 113 del Reglament de Gestió urbanística; i
sol·licitar al Registrador de la Propietat del Registre
núm. 21 dels de Barcelona, que practiqui les corres¬
ponents inscripcions i cancel·lacions, d'acord amb el
que figura en el projecte o document complementari
en sol·licitud de cancel·lació de càrregues per tal que
les finques resultants quedin únicament gravades
amb les càrregues que figuren de nova creació en el
projecte.
Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació

de la Unitat d'actuació núm. 5 del Pla especial de re¬
forma interior del front marítim del Poblenou; i en con¬
seqüència, resoldre les al·legacions formulades a
l'aprovació inicial d'acord amb el que es diu en els in¬
formes emesos en resposta, que es tenen per repro¬
duïts i es relacionen, juntament amb les al·legacions,
en llistat annex a aquest acord, procedint a la rectifi¬
cació de projecte quan pertoqui; i rectificar, d'acord
amb l'article 111 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu comú, els errors materials, de fet o arit¬
mètics, detectats en la fase d'audiència a l'aprovació
inicial d'acord amb els informes emesos a l'efecte i
que també es tenen per reproduïts. Refondre en un
únic text l'aprovació inicial i la definitiva. Atribuir a
aquest acord, de conformitat amb l'article 125 del Re¬
glament de Gestió urbanística, el mateix efecte que
l'acta d'ocupació a efectes expropiatoris, respecte
dels drets i càrregues que hagin d'extingir-se i de les
plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millo¬
res que hagin de destruir-se conforme al Projecte de
reparcel·lació aprovat. Publicar, de conformitat amb
l'article 111 del Reglament de Gestió urbanística,
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i notificar-ho
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individualment a tots i cadascun dels interessats en

l'expedient, amb remissió d'una còpia a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona. Formalitzar el text refós
del Projecte de reparcel·lació, de conformitat amb
l'article 113 del Reglament de Gestió urbanística; i
sol·licitar al Registrador de la Propietat del Registre
núm. 21 dels de Barcelona que practiqui les cor¬
responents inscripcions i cancel·lacions, d'acord amb
el que figura en el projecte o document complementa¬
ri en sol·licitud de cancel·lació de càrregues, per tal
que les finques resultants siguin únicament gravades
amb les càrregues que figuren de nova creació en el
projecte.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovaré Is preus públics de les residències i habi¬
tatges tutelats municipals per a la gent gran per als
anys 1996 i 1997, d'acord amb la proposta adjunta.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

RatificareI Decret d'Alcaldia, de data 12 de setem¬
bre de 1996, que:
A) Aprova la proposta de conveni administratiu en¬

tre l'Ajuntament de Barcelona i diversos gremis de la
Ciutat que tenen associats titulars de llicències d'ac¬
cés de vehicles a locals, pel qual, d'acord amb l'arti¬
cle 35 de l'Ordenança municipal sobre llicències d'ac¬
cés dels vehicles als locals (guals) aprovada pel
Consell Plenari inicialment el 22 de juny i definitiva¬
ment el 17 de setembre de 1993, es fixen els perío¬
des d'adaptació al nou model de guals establert a
l'esmentada Ordenança.

B) En delega la firma en l'Il·lm. Sr. Regidor, Xavier
Casas i Masjoan.

C) Amplia, amb caràcter general, el període d'a¬
daptació previst en l'article 35 de l'Ordenança en un
any, a partir del dia 7 de juny de 1996, per tal de pos¬
sibilitar l'adhesió al conveni d'altres entitats com

Cambres, Gremis o similars, per a les quals regiran
els mateixos terminis previstos en el conveni marc.

D) I disposa donar compte al Consell Plenari.

Mocions

Dels ll·lms. Srs. Clos, Casas i Santiburcio:
Deixar sense efecte l'acord adoptat per la Comissió

de Govern de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, en
reunió de data 1 de març de 1989, pel qual es decla¬
rava iniciada l'expropiació de la finca compresa entre
els carrers de Tarragona, de la Diputació, de Llançà i
la Gran Via de les Corts Catalanes, atès que ha des¬
aparegut el motiu d'utilitat pública i interès social que
el va produir i per tal d'evitar una expropiació inne¬
cessària que suposaria un acte de gravamen per als
propietaris afectats. Deixar sense efecte totes les
actuacions administratives municipals practicades
com a conseqüència de l'acord ara esmentat. Donar
audiència de l'acord adoptat als propietaris i atorgar-
los un termini de vint dies perquè formulin les al·lega¬
cions pertinents. Obrir peça separada per tal d'ava¬
luar els danys i perjudicis que, eventualment, puguin
produir els acords ara adoptats.
Dels ll·lms. Srs. Clos, Casas i Vegara:
Aprovar el Conveni de concreció de les condicions

de desenvolupament d'un equipament cultural i recrea¬
tiu privat en els terrenys del carrer de Balmes, núm.
422-424, i carrer de Castanyer, núm. 22-24, qualificats
pel Pla General Metropolità com a sistema d'equipa¬
ments Clau 7-a, amb la Societat "Kuma, SA", propietà¬
ria dels esmentats terrenys; delegar la seva signatura
al President de la Comissió d'Equilibri Territorial i Pla¬
nejament Urbà, ll·lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

PREUS PÚBLICS DE LES RESIDÈNCIES I HABITATGES TUTELATS MUNICIPALS PER A LA GENT GRAN
PER ALS ANYS 1996-1997
(Aprovats per la Comissió de Govern de 13 de setembre de 1996)

La Comissió de Govern, en sessió del dia 13 de setembre de 1996, acordà:
Aprovar els preus públics de ies residències i habitatges tutelats municipals per a la gent gran per als anys

1996 i 1997, d'acord amb la proposta adjunta.

RESIDÈNCIES MUNICIPALS PER A LA GENT GRAN

Usuaris majors de 65 anys

Tipus de pensió Import (*) Bonificació
Pensions no contributives:
FAS (24.935 pessetes) 12.935 92,97 %
No contributiva (35.580 pessetes) 22.842 87,58 %
Pensions contributives:
SOVI (38.205 pessetes) 25.451 86,17 %
Jubilació:
Mínim sense cònjuge (53.435 pessetes) 40.365 78,06 %
Mínim amb cònjuge ingressat a la residència (62.870 pessetes) 46.436 74,76 %

Per altres pensions de l'INSS d'imports diferents als mínims esmentats, i en el cas de tenir altres ingressos
complementaris, s'aplicarà el que disposa l'Ordre de 9 d'abril de 1992 de la Generalitat de Catalunya.

Usuaris menors de 65 anys
S'aplicarà el que disposa l'Ordre de 9 d'abril de la Generalitat de Catalunya.

(*) Quan la pensió és l'únic ingrés de l'usuari.

HABITATGES TUTELATS MUNICIPALS PER A LA GENT GRAN

Nivell d'ingressos Quota mensual

P. Casals Josep Miracle

30 m2 40/43 m2 63 m2

Fins a 40.000 4.140 8.901 8.901
de 40.001 a 51.180 4.347 9.419 10.868
de 51.181 a 62.700 4.528 9.833 11.385
de 62.701 a 74.000 (1) 4.968 10.350 12.420
de 74.001 a 94.050 5.693 10.764 13.973
a partir de 94.050 (1) (1) (1)

(1) Per nivells d'ingressos superiors al límit màxim que determina l'article 5è c) del Reglament de Funcionament dels Habi¬
tatges Tutelats, la quota mensual es calcularà d'acord amb el que estableix l'article 3.4 del Decret de 4 de març de 1991.
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Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996

(Transferències)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 26 de setembre de 1996)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
11000 0101 11120 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 2.349.554
16000 0101 11120 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 715.050
11000 0602 12110 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 4.149.922
16000 0602 12110 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 715.050
12000 0101 13130 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 927.125
12100 0101 13130 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 981.169
16001 0101 13130 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 708.377
12000 9901 13100 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 753.077
12100 9901 13100 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 771.766
16001 9901 13100 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 567.318
15200 9901 13116 MC7 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 1.719.390
44006 0101 12190 MC8 Transferència a Pro Eixample despeses

de personal 14.357.798

14.357.798 14.357.798

Decret. Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet ha in¬
format dels acords adoptats pel Ple Municipal sobre
la seguretat i el futur de les instal·lacions de Repsol-
Butano en el terme municipal de l'Hospitalet.
Vistos els informes elaborats pel Servei d'Extinció

d'Incendis i Salvament, per la Guàrdia Urbana de
Barcelona, pels Serveis Sanitaris (SCUB-061) i pel
Servei de Protecció Civil sobre el sinistre del dia 19
de juliol d'enguany en la planta d'envasament i distri¬
bució de Repsol-Butano en el terme municipal de
l'Hospitalet.
Atès que les noves condicions de seguretat de l'es¬

mentada planta poden afectar els veïns, habitatges i
activitats en el terme municipal de Barcelona.
Per tot això, i en ús de les atribucions que tinc con¬

ferides pels articles 21 de la Llei Reguladora de Ba¬
ses de Règim Local i 7è de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:

1r. Instar al Departament d'Indústria i Energia de la
» Generalitat de Catalunya que adopti les mesures ne¬

cessàries per a garantir de forma immediata la segu¬
retat de la planta de distribució i envasament de
Repsol-Butano afectada pel sinistre del dia 19 de ju¬
liol d'enguany.
2n. Sol·licitar al Departament d'Indústria i Energia

de la Generalitat de Catalunya que informi aquest
Consistori de les resolucions adoptades respecte a

les condicions de seguretat i al pla d'actuació que
proposa Repsol-Butano per al futur de les instal·la¬
cions esmentades.
3r. Acceptar la proposta de l'Ajuntament de l'Hos¬

pitalet sobre la creació d'una Comissió Tècnica con¬

junta per fer el seguiment estricte de les mesures de
seguretat que s'adoptin en les instal·lacions de Rep¬
sol-Butano.

4t. Designar els tècnics municipals següents per
conformar aquesta comissió:

Sr. Joan Bartra i Ripollès, Cap dels Serveis Tèc¬
nics de Districte de Sants-Montjuïc.

Sr. Jesús Martínez i Viejo, Cap de Prevenció del
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament.

Sr. Carlos Amierio i Ventoso, Director del Servei de
Protecció Civil.
5è. Proposar a la Gerència de Protecció Civil de la

Generalitat de Catalunya la convocatòria d'una reunió
d'avaluació conjunta del sinistre per proposar millores
en els procediments de coordinació i comunicació en
situacions d'emergència.
6è. Traslladar la present resolució al Departament

d'Indústria i Energia i Governació de la Generalitat de
Catalunya i a l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Barcelona, 20 de setembre de 1996. L'Alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3326)
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Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i
l'article 51 de la Llei Municipal de Catalunya i de Rè¬
gim Local, i fent ús de les atribucions que em confe¬
reix l'article 7è de la Llei Municipal de Barcelona, dis¬
poso:
Aprovar e\s criteris reguladors que figuren en el do¬

cument annex, per a l'establiment de convenis de
col·laboració amb finalitat formativa o de recerca amb
universitats, escoles i altres entitats del sector públic
0 privat.
Barcelona, 20 de setembre de 1996. L'Alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3369)

Annex
1. Exposició de motius
El creixent dinamisme de la vida local i la contínua

transformació cultural, econòmica i social requereixen
repensar permanentment l'activitat municipal i la ma¬
nera de realitzar-la, així com el concurs de recursos
humans cada cop més qualificats, amb nous coneixe¬
ments, habilitats i valors que millorin la capacitat dels
organismes públics de donar resposta a les necessi¬
tats i demandes de la societat.

Les administracions públiques estan immerses en
un procés de canvi que les obliga a encarar-se als
nous reptes, com també a promoure un canvi de va¬
lors que incorporin el compromís de servei al ciutadà
amb noves tècniques de millora de l'eficàcia i l'efi¬
ciència.
Així mateix, les institucions educatives travessen

una etapa de reforma que implica un esforç per a
apropar les seves ofertes formatives a les necessitats
socials.
Durant els darrers anys l'Ajuntament ha obert, amb

diverses institucions acadèmiques i universitàries,
una línia de col·laboració centrada principalment a
donar suport a la millora de la qualitat de la formació
dels estudiants que volen desenvolupar-se professio¬
nalment en el sector públic.
També s'han realitzat contactes amb altres admi¬

nistracions públiques europees, els quals han permès
l'intercanvi d'experiències i el coneixement de dife¬
rents formes d'abordar problemes concrets.
Després d'uns anys, és fa necessari recollir les ex¬

periències realitzades fins ara, crear un marc estable
de col·laboració que faciliti ampliar i aprofundir el pro¬
cés endegat.

2. Objecte
L'objecte d'aquests criteris és establir un marc que

faciliti unes pautes genèriques i un procediment ade¬
quat per a l'establiment de convenis de col·laboració
amb altres administracions públiques, les universitats
1 altres entitats de caràcter públic o privat.
Aquests convenis regularan activitats referides a:

1. L'acolliment d'estudiants en pràctiques.
2. Les estades temporals d'intercanvi de treballadors

d'altres institucions.
3. La celebració conjunta d'activitats de reflexió i de¬

bat sobre temes d'actualitat i d'interès per a l'Ad¬
ministració Pública.

4. La participació de professionals d'aquestes insti¬
tucions en cursos i activitats organitzades per
l'Ajuntament a la inversa.

5. L'elaboració de materials de reflexió i didàctics.

6. L'assistència de tècnics i gestors municipals a
cursos i activitats formatives organitzades per les
diverses institucions.

7. La realització conjunta de programes de recerca
aplicada.

8. La realització conjunta de programes de formació
de formadors.

9. La promoció i difusió de publicacions especialitza¬
des.

10. L'assessorament mutu i el suport especialitzat en
temes d'interès comú.

3. Actors
D'acord amb aquests criteris reguladors, cada sec¬

tor d'actuació, ja sigui territorial o sectorial, pot desen¬
volupar, segons les seves necessitats o interessos,
convenis o acords d'aquesta naturalesa, que seran
aprovats i formalitzats per l'Alcalde o Regidor en que
delegui.
A fi de facilitar aquesta tasca, d'evitar duplicitats i

possibles incoherències entre els diferents Sectors/
Districtes i cada una de les institucions signants, el
Centre de Selecció i Formació de la Direcció de Per¬
sonal, coordinarà i donarà suport tècnic:
1. Participarà, sempre que sigui necessari, en les

comissions o tasques de seguiment.
2. Vetllarà perquè la proposta de conveni s'adeqüi

als criteris generals que queden fixats en el pre¬
sent decret.

3. En el cas que hi hagi estudiants en pràctiques,
se'n farà acollida, la posterior recollida dels resul¬
tats de l'avaluació per part del Sector/Districte i de
l'alumne, i l'extensió dels corresponents certifi¬
cats.
En aquesta línia, el Centre de Selecció i Formació

facilitarà a través dels Caps de Personal de Sector
els diversos models de conveni a acords.

4. Requisits específics per a la concertació de con¬
venis de col·laboració
Aquestes col·laboracions estaran sempre formalit¬

zades i regulades mitjançant un conveni específic o
acollint-se al marc d'un conveni ja existent. En tots el
casos caldrà definir:
A) Els objectius i continguts concrets de la col·la¬

boració.
B) El projecte, estudi o activitat a realitzar.
C) El calendari.
D) Els participants.
E) El servei o serveis responsables o referents d'a¬

questa col·laboració.
F) En el cas que el conveni comporti suport econò¬

mic per part de l'Ajuntament, caldrà fer-ho cons¬
tar, com també la forma de pagament.
Per la seva especifitat, serà d'aplicació a la concer¬

tació de pràctiques d'estudiants i postgraduats en el
RD 1497/81, de 19 de juny, sobre programes de Coo¬
peració Educativa (BOE del 23-VI1-81 ). En aquests
convenis caldrà també fer constar:
1. Que el gerent del Sector/Districte municipal en

què es realitzin les pràctiques designi un tutor/a
que serà el responsable de la programació i des¬
envolupament de l'estada.
En finalitzar aquesta, l'estudiant elaborarà un

informe sobre el treball realitzat i el tutor n'emetrà
un altre sobre l'aprofitament de l'estudiant. En el
cas que les pràctiques es desenvolupin en empre-
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ses o entitats que gestionen serveis municipals
mitjançant contractes de prestació de serveis, cal¬
drà regular les situacions especials que es derivin
d'aquest model de gestió i explicitar-les.

2. La universitat o entitat amb què s'ha concertat
l'estada en pràctiques expedirà als tutors munici¬
pals un document acreditatiu de reconeixement
per al seu curriculum professional.

3. El Centre de Selecció i Formació de Personal farà
l'acollida dels estudiants i, a la vista dels informes
de l'estudiant i el tutor corresponent, serà l'encar¬
regat d'expedir i lliurar la certificació de les pràcti¬
ques realitzades.

4. La realització de pràctiques no suposarà cap tipus
de relació laboral amb l'Ajuntament de Barcelona.
En cap cas produiran obligacions pròpies d'un
contracte laboral, segons el que disposa l'article
19 del RD 1992/84, de 31 d'octubre.

5. En cap cas l'Ajuntament aportarà directament als
interessats cap remuneració econòmica com a
contraprestació per la seva activitat.

6. Durant tot el període en què es desenvolupin les
accions, els participants hauran d'estar coberts
per l'assegurança escolar o una altra asseguran¬
ça que deslliuri l'Ajuntament de possibles respon¬
sabilitats.

7. Els estudiants estaran sotmesos al secret profes¬
sional, i els resultats del seu treball no podran ser
divulgats sense l'autorització de l'Ajuntament.

5. Seguiment
S'establirà amb cada institució signant dels conve¬

nis una comissió mixta, formada pel Gerent del Sec¬
tor/Districte, o persona en qui delegui, el Director del
Centre de Selecció i Formació de Personal, o per¬
sona en qui delegui, el responsable del servei on
l'alumne estigui realitzant la pràctica -en el cas que el
conveni especifiqui que hi haurà estudiants en pràcti¬
ques-, i per un representant de la Institució amb la
que se signi el conveni, el qual supervisará i avaluarà
el desenvolupament de les activitats objecte del con¬
veni, sense perjudici que cada conveni específic
acordi altres mecanismes concrets.

6. Procediment
L'expedient corresponent es tramitarà al Centre de

Selecció i Formació conforme a la vigent normativa
municipal sobre convenis administratius continguts
en el Decret d'Alcaldia de 10 de desembre de 1990,
que aprova la normativa reguladora del procediment
preparatori dels expedients d'autorització de l'atorga¬

ment de convenis de col·laboració amb altres Admi¬
nistracions Públiques i Institucions. Aquest conveni
haurà d'incloure:
a) Identificació de la institució contrapart.
b) Objecte de conveni, amb especificació de les acti¬

vitats a realitzar i les obligacions de les parts.
c) Mecanisme per al seguiment i avaluació de les

activitats.

d) Durada del conveni i via per a resoldre litigis en¬
tre les parts sobre la interpretació i efectes del
conveni.

S'especificarà la quantia de les aportacions
econòmiques de l'Ajuntament, si fa al cas.

e) Per als convenis específics que regulin estades
d'estudiants en pràctiques:
1) S'hi farà constar explícitament que durant

aquest període els estudiants no tindran cap
vincle laboral amb l'Ajuntament i estaran co¬
berts per l'assegurança escolar o qualsevol al¬
tra que deslliuri a aquesta Corporació de pos¬
sibles responsabilitats en cas d'accident.

2) També s'hi farà expressa constància de l'as¬
sumpció, per part dels estudiants, del secret
professional i de la impossibilitat de divulgar
els resultats del seu treball sense autorització

expressa de l'Ajuntament.

7. Disposició addicional
Les referències a la universitat incloses en aquests

criteris reguladors i al Decret que els aprova s'han
d'entendre en sentit ampli que inclou també totes
aquelles escoles i institucions d'ensenyament superior
de prestigi reconegut no adscrites a cap universitat.

8. Disposició derogatòria
L'aprovació del present Decret deroga l'anterior

Decret de l'Alcaldia de 24 d'octubre de 1990 que
aprovava els criteris reguladors per a la contractació i
desenvolupament de pràctiques en els serveis muni¬
cipals per part d'estudiants i postgraduats.

Fe d'errades. Detectada una errada material de

transcripció en la pàgina 994 de la Gaseta Municipal
núm. 25, de 30-IX-1996, es procedeix a la seva cor¬
recció, on diu: "Aprovar la refosa i actualització dels
Decrets d'Alcaldia, de 23 de gener de 1993..." ha de
dir: "Aprovar la refosa i actualització dels Decrets
d'Alcaldia, de 25 de gener de 1993...".



1096 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 20-X-1996

JUNTA DE PORTAVEUS

Acta de la sessió celebrada el dia 10 de juliol de
1996 i aprovada el dia 23 de setembre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat de Barcelona, el dia deu de juliol de mil nou-
cents noranta-sis, es reuneix la Junta de Portaveus
sota la presidència de l'IMm. Sr. Joan Clos i Matheu.
Hi concorren els ll·lms. Srs. Regidors Albert Batlle i
Bastardas, Portaveu del Grup Municipal Socialista,
Joan Puigdollers i Fargas, Portaveu del Grup Munici¬
pal de Convergència i Unió, José Alberto Fernández i
Díaz, Portaveu del Grup Municipal Popular, Eugeni
Forradellas i Bombardó, Portaveu del Grup Municipal
d'Iniciativa-Els Verds, Agustí Soler i Regàs, Portaveu
del Grup Municipal d'Esquerra Republicana, i també
el Regidor Ponent de Funció Pública i Qualitat, l'IMm.
Sr. Ernest Maragall i Mira, assistits per la Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau, que cer¬
tifica.

Hi és present l'Interventor Accidental, Sr. Antonio
Muñoz i Juncosa.

La Presidència obre la sessió a les deu hores i
quinze minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬

lebrada el 17 de juny de 1996, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Junta; i
s'aprova.
Es dóna compte dels assumptes següents per al

Consell Plenari inclosos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.
Carta de serveis de les platges de Barcelona du¬

rant la temporada de banys.

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de
28 de juny de 1996, pels quals s'aprova inicialment:
A) L'Estudi de detall d'ordenació volumètrica del

Centre Mediterrani d'Investigacions Medioambientals
de Barcelona en el passeig Marítim, núm. 37 al 49,
promogut pel Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

B) La modificació del Pla especial d'ordenació i de¬
terminació del tipus d'equipament del sector delimitat
pels carrers de Tarragona i de la Diputació, la Gran
Via de les Corts Catalanes, el carrer de Llançà i el
seu entorn, de Barcelona, en l'àmbit de l'illa delimita¬
da per la plaça de "Las Arenas", aprovat definitiva¬
ment per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 5
d'abril de 1990, i el de 18 de juliol de 1990 el seu Text
refós, d'iniciativa municipal;

C) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer de Mallorca, núm. 107, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i l'altell de l'ús d'habi¬

tatge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Metro-3, SA.

D) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer del Consell de Cent, núm. 579, als efectes de l'or¬
denació de la ubicació en la planta i l'altell de l'ús
d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, promogut
per Rau, SA.

E) L'Estudi de detall per a l'emplaçament d'una
benzinera al Nus de Collserola, que modifica l'anterior
Estudi de detall aprovat inicialment i definitivament pel
Consell Plenari el 26 de novembre de 1993, promogut
per Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.

F) El Pla especial de la finca situada a la carretera
de l'Església, núm. 52, per a la inclusió de l'esmenta¬
da finca en el llistat d'edificacions tradicionals del Pla
especial d'ordenació i protecció del medi natural del
Parc de Collserola, promogut pel Sr. Thomas Meyer
en representació del Sr. José María Soler i Julià i de
la Sra. Soledad Zaragoza i Beltrán.

G) L'Estudi de detall d'ordenació de volums a la
parcel·la ubicada al carrer de l'Ait de Pedrell, núm. 1
bis, promogut per Parque del Guinardó, SL.

H) El Pla especial de condicions urbanístiques i
d'edificació de l'àrea d'equipaments de la plaça de la
Palmera, promogut per la Secretaria General de Ben¬
estar Social de la Generalitat de Catalunya.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups excepte en els apartats: B) en
què IC-EV i ERC reserven el seu vot i CiU i PP es pro¬
nuncien en contra; i H) en què reserva el seu vot PP.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

28 de juny de 1996, pels quals s'aprova provisional¬
ment:

A) El Pla especial de concreció d'ús i ordenació
volumètrica de l'equipament delimitat per les finques
dels carrers dels Castillejos, núm. 256-266, de
Mallorca, núm. 459-463, i del passatge de Vilaret,
núm. 41-43, d'iniciativa municipal, amb les modifica¬
cions no substancials introduïdes, derivades de les
al·legacions presentades, amb estimació parcial
d'algunes de tals al·legacions i desestimació de la
resta, de conformitat amb l'informe de la Unitat de
Planejament I, d' 11 de març de 1996.

B) El Pla especial de reforma interior per a la
remodelació de cinc illes al Turó de la Peira, d'iniciati¬
va municipal, que comprèn els àmbits de les illes A,
B, P, Q i D de l'esmentat sector i dels terrenys de
Transports Metropolitans de Barcelona al passeig de
Fabra i Puig, amb la valoració de les al·legacions pre¬
sentades continguda en l'informe dels Serveis d'Ur¬
banisme.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió que reserva el seu vot en l'apartat B), i el del
Grup Popular que reserva el seu vot en els apartats
A) i B).
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

28 de juny de 1996, pels quals s'aprova definitiva¬
ment:
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A) La Modificació en l'àmbit A) de l'Estudi de detall
de l'illa delimitada per la Gran Via de les Corts Cata¬
lanes, la plaça de Cerdà, el carrer de Parcerisa i el
passatge de Marçal, aprovat definitivament el 29 de
novembre de 1991, i el 22 de juny de 1993 el seu
Text refós, redactada pels Serveis Tècnics d'Urbanis¬
me, a instància de Ginko Bilova, SA, i Inmobiliaria
Alhambra, SA.

B) L'Estudi de detall d'ordenació de volums del so¬
lar situat en la confluència dels carrers dels Quatre
Camins, de Jaume Càncer i de Bellesguard, que mo¬
difica l'Estudi de detall aprovat pel Consell Plenari el
10 de març de 1995, promogut per Levitt-Bosch
Aymerich, SA, havent estat aportada nova documen¬
tació als efectes d'incorporar les precisions que deter¬
minava l'acord d'aprovació inicial de 16 d'abril de
1996.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28

de juny de 1996, pel qual s'aprova la constitució de la
Junta de compensació de la Unitat d'actuació núm.
11 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, formalitzada mitjançant escriptura pública
atorgada pels propietaris que s'esmenten i represen¬
ten més del 60% dels terrenys compresos dins la uni¬
tat d'actuació, el 8 de març de 1994 davant el notari
de Barcelona, Sr. Josep Alfons López i Tena, junta¬
ment amb l'escriptura de formalització d'acords so¬
cials atorgada pel President de la Junta de compen¬
sació el 17 d'abril de 1996 davant el mateix fedatari
públic, i l'assabentament de diverses actes d'adhesió
a la Junta esmentada.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

28 de juny de 1996, pels quals s'aprova inicialment:
A) Els Projectes d'estatuts i Bases d'actuació per a

l'execució de la Unitat d'actuació núm. 3 del Pla es¬

pecial de reforma interior Diagonal-Poblenou, presen¬
tats per propietaris que, juntament amb les propietats
que ostenta l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de
la Unitat d'actuació representen més del 60% de su¬

perfície total de l'àmbit de la referenciada unitat, amb
les prescripcions que figuren com a annex a l'informe
emès per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl l'11 de
juny de 1996.

B) Els Projectes d'estatuts i Bases d'actuació per a
l'execució de la Unitat d'actuació núm. 9 del Pla es¬

pecial de reforma interior Diagonal-Poblenou, presen¬
tats per propietaris que representen més del 60% de
superfície total de l'àmbit de la referenciada unitat,
amb les prescripcions que figuren com a annex a l'in¬
forme emès per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl
l'11 de juny de 1996.
Es pronuncien a favor dels tres dictàmens prece¬

dents els Portaveus de tots els Grups.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Declarar a qui resulti adjudicatari de la subhasta
per a l'alienació de la finca núm. 9-19 del carrer del
Doctor Trueta, beneficiari de l'expropiació dels ocu¬
pants de tal immoble, tal com es proposa en l'acord
de la Comissió de Govern, de 28 de juny de 1996.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, d'Esquerra Republicana i
de Convergència i Unió mentre que reserven el seu
vot els Portaveus dels Grups Popular i d'Iniciativa-Els
Verds.

Aprovar inicialment les Bases reguladores de les
llicències per a la venda de diaris, revistes i publica¬
cions periòdiques en quioscos situats a la via pública,
en compliment de la sentència núm. 459/1995 de la
Secció 5a del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de 17 de juliol de 1995, i de conformitat
amb els articles 162.2 de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, i 60 i següents del Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals de 13 de
juny de 1995, bases de naturalesa normativa que
constituiran l'annex relatiu a quioscos de premsa in¬
corporat a les Normes reguladores de les activitats
desenvolupades a la via pública aprovades pel Con¬
sell Plenari el 15 de setembre de 1987; sotmetre-ies
a informació pública durant un termini de trenta dies; i
declarar que, si no s'hi formulen reclamacions, al·le¬
gacions o suggeriments, esdevindran aprovades defi¬
nitivament i es procedirà a la seva publicació en els
termes que preveu l'article 66.1 del Reglament es¬
mentat.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista, Popular i d'Iniciativa-Els
Verds, mentre que reserven el seu vot els de Conver¬
gència i Unió i d'Esquerra Republicana.
Cedir l'ús de local dels baixos del carrer de la Sa-

grera, núm. 179, a favor de la Fundació Cardenal
Vidal i Barraquer, perquè es destini al funcionament
d'un servei d'assistència primària en salut mental, per
un termini de cinc anys prorrogable anualment fins a
un màxim de cinc pròrrogues, d'acord amb les condi¬
cions reguladores que figuren en el document annex
que s'aproven; i formalitzar amb aquella Fundació el
contracte de cessió d'ús.
Aprovar les Bases reguladores de les autoritza¬

cions per a la venda de flors i plantes mitjançant
quioscos situats a la via pública en el Districte de
Sant Andreu, aprovades per la Comissió de Govern
del Districte en sessió de data 12 de desembre de
1995 i pel Ple del Consell del Districte en sessió
de 26 de març de 1996, d'acord amb l'article 8.1. de
les Normes reguladores de les activitats desenvolu¬
pades a la via pública.
Es pronuncien a favor dels dos dictàmens prece¬

dents els Portaveus de tots els Grups.
Aprovar les modificacions de crèdit del Pressupost

de 1996, de conformitat amb la documentació que
s'adjunta; i aprovar la creació de partides ampliables
amb les despeses vinculades que s'indica en la docu¬
mentació adjunta.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i Es¬
querra Republicana, mentre que reserven el seu vot
els dels Grups Popular i de Convergència i Unió.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
1996. Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost
de 1996, corresponents als reconeixements de crèdit
del present expedient de conformitat amb la docu¬
mentació que s'adjunta.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i Es¬
querra Republicana, en contra el del Grup Popular i el
de Convergència i Unió reserva el seu vot.
Reduir l'aportació municipal a l'Institut de Cultura

de Barcelona en 303.364.326 pessetes (partida
430.04-451.23-02.01); i reintegrar el crèdit per la ma-
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teixa quantia al capítol 1 del Pressupost municipal,
Sector d'actuació 02.01, funció 454.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió que reserva el seu vot.
Autoritzar la contractació d'una operació de prés¬

tec, per un import màxim de 10.000 milions de pesse¬
tes, destinada a amortitzar anticipadament deute a
llarg termini, segons les condicions que s'adjunten
mitjançant procediment negociat amb la publicitat re¬
glamentària; aprovar la realització d'operacions de
permuta financera per tal de gestionar el risc de tipus
d'interès; i facultar l'Il·lm. Sr. Joan Clos i Matheu, Pri¬
mer Tinent d'Alcalde, a actuar com a òrgan de con¬
tractació de l'Ajuntament per a l'adjudicació de l'ope¬
ració d'acord amb la Llei 13/1995, de Contractes de
les Administracions Públiques, així com a atorgar tota
la documentació necessària per a dur a terme l'ope¬
ració.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, d'Iniciativa-Els Verds i
d'Esquerra Republicana, mentre que reserven el seu
vot els del Popular i de Convergència i Unió.
Aprovar inicialment la modificació de la clàusula 24

del Plec de clàusules administratives generals de
l'Ajuntament de Barcelona, en els termes que cons¬
ten en el document annex; sotmetre l'expedient a in¬
formació pública per un termini de trenta dies, d'acord
amb l'article 269.3 de la Llei Municipal i de Règim lo¬
cal de Catalunya; i per al cas que no s'hi presentin
al·legacions que facin palesa la necessitat d'introduir-
hi rectificacions, tenir per elevat aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista, d'Iniciativa-Els Verds i
d'Esquerra Republicana, i en contra el de Convergèn¬
cia i Unió, mentre que el del Grup Popular reserva el
seu vot.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar als senyors i senyores: Jordi Aldecoa i
Sancho, M. Victoria Alòs i Martín, Jordi Fandos i Ca¬
ses, M. Teresa Fontes i Albornoz, Julio García i
Jiménez, i Pere Xavier Morales i Montoya, Luis Bor¬
ràs i Agramunt, i Montserrat Paino i Lafuente, la com¬
patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació i l'exercici lliure de la professió
d'advocat/advocada, en tots els casos excepte els
dos darrers que són, respectivament, les d'assessor
laboral i de psicòloga, si bé no podran assumir, per si
mateixos o mitjançant substituts, la defensa d'interes¬
sos contraris als de la Corporació municipal, i tampoc
no podran assessorar, informar o desenvolupar les
activitats pròpies de la professió en aquells assump¬
tes o procediments en els quals l'Ajuntament o els
seus Organismes tinguin relació, i d'acord amb allò
que preveuen els articles 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del personal al ser¬
vei de la Generalitat de Catalunya, i 329 del Regla¬
ment del Personal al servei de les Entitats locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva
dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral vigent a l'Administració
pública i, en tot cas, la present autorització queda
condicionada a l'efectiu i estricte compliment dels

seus deures públics i a la modificació del règim d'in¬
compatibilitats.
Autoritzar als senyors i senyores: Francisco Alcoba

i Serrano, Juan Vicente Benito i Jiménez, Joan
Blasco i Ferrer, Andreu Carles Fernández i Palmes,
Pere Galobart i Espinosa, Carlos Irzo i Asensio,
Josep M. Julià i Capdevila, Carlos Leach i Valle, M.
del Carmen Marzo i Carpió, M. Pilar Ordás i Gordo,
Carlos Ojeda i Ortiz de Eribe, Ángel Pedros i
Bochaca, Josep Sala i Safont, Olga Tarraso i Climent,
i Diana Vovelle i Casas; la compatibilitat sol·licitada
entre les seves activitats municipals en aquesta Cor¬
poració i l'exercici lliure de les respectives profes¬
sions d'aparellador, arquitecte, enginyer, arquitecte
tècnic o delineant, excloent qualsevol manifestació
del seu exercici en el terme municipal de Barcelona,
per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i la privada, i garantir d'aquesta manera l'ob¬
jectivitat, la imparcialitat i la independència que ha de
presidir la seva actuació com a funcionaris, i per sal¬
vaguardar l'interès públic, que podria sortir perjudicat
en cas de produir-se aquella coincidència; així ma¬
teix, la respectiva dedicació professional privada no
podrà superar la meitat de la jornada laboral setma¬
nal vigent a l'Administració Pública, tot de conformitat
amb els articles 2, 11, i 12 de la Llei 21/1987, de 26
novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei
de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb allò què
disposa el Reglament del Personal al servei de les
Entitats locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de
juliol, en els seus articles 322, 329 i 330. La present
autorització està condicionada a l'efectiu compliment
de llurs deures públics i a la modificació de la norma¬
tiva d'incompatibilitats.
Autoritzar a les senyores i senyors: Àngels Arnaus i

Puerto, Àngela Fontanillas i Giralt, Francesc Xavier
Forés i Ramos, José Carlos González i González,
Avel·lí Marcos i Salvador, Bárbara Mills i Nebot, José
Joaquín Mohedano i Burrell, Jorge Muñoz i Artiga,
Josep Maria Ribó i Co, Jesús Francisco del Rio i
Rada, Francisco Ruiz i Castro, Joan Caries Sarri i
Ferré, Javier Socastro i Marín, i Robert Solanes i Pa¬
gès; la compatibilitat sol·licitada entre les seves activi¬
tats municipals i les activitats privades respectives,
atès que aquestes activitats privades no figuren com¬
preses en les causes d'incompatibilitats previstes
pels articles 2, 11 i 12 de la llei 21/1987, de 26 de no¬
vembre, sobre Incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat i els articles 322,
329 i 330 del Reglament del Personal al servei de les
Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol, i no resulta afectat l'interès públic, si bé les pre¬
sents autoritzacions estan condicionades a l'estricte
compliment dels deures públics i al manteniment de
la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits esta¬
blerts per l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article
330 de l'esmentat Reglament, i pot deixar-se sense
efecte per variació de les circumstàncies relatives als
llocs de treball, per modificació dels règims d'incom¬
patibilitats o per interès públic.
Autoritzar al senyor Xavier Roig i Giménez la com¬

patibilitat sol·licitada entre el seu lloc de treball muni¬
cipal com a Cap del Gabinet de l'Alcaldia i la de pro¬
fessor associat de la Universitat Ramon Llull, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i amb les li-
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mitacions previstes als articles 5 i 6 d'aquesta Llei i
de conformitat amb el previst en els articles 327 i 328
dei Reglament del Personal al servei de les Entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Imposar a l'agent de la Guàrdia Urbana d'aquesta

Corporació, Sr. José M. Asensio i Sánchez (matrícula
19.621) la sanció de separació del servei prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries, l'una de caràcter molt
greu prevista en l'article 48.G) del mateix text legal
com a abandonament del servei i l'altre de caràcter
greu prevista en l'article 49.0) de l'esmentada norma¬
tiva, com a incompliment per negligència greu dels
deures derivats de la pròpia funció, pel fet de no
personar-se des del 6 de juny de 1995, durant la seva
situació d'incapacitat laboral transitòria iniciada en
data 1 d'abril de 1995, davant els serveis mèdics cor¬

responents per a la periòdica confirmació d'aquella si¬
tuació de baixa mèdica havent-se-li atorgat la perti¬
nent alta mèdica en data 14 de juliol de 1995; no
comparèixer davant la Subdivisió Juridicoadminis-
trativa de la Guàrdia Urbana, en el termini que li fou
notificat i concedit a tal efecte en data 10 d'octubre de
1995; i no personar-se en el seu lloc de treball, sense
acreditar causa justificativa al respecte, des de la
seva alta medicolaboral el 14 de juliol de 1995.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Modificar l'article 9 dels Estatuts vigents de la Fun¬
dació Mies van der Rohe en el sentit d'integrar, en el
Patronat de l'esmentada Fundació, la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques. Reduir la repre¬
sentació de les Institucions d'acord amb l'annex que
s'adjunta. Sotmetre l'esmentada modificació a infor¬
mació pública per un termini de trenta dies als efectes
de l'article 201 del Reglament d'Obres, activitats i ser¬
veis dels Ens locals, per a l'examen i presentació
d'al·legacions i suggeriments, i en el cas que no se
n'hi formulin, entendre-la aprovada definitivament.
Es pronuncien a favor dels sis dictàmens prece¬

dents els Portaveus de tots els Grups.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I

SERVEIS URBANS

Declarar vàlid el concurs celebrat per contractar els
serveis de conservació d'enllumenat públic de Barce¬
lona -Zones A i B-; adjudicar, pel termini de quatre
anys la prestació dels serveis de conservació d'enllume¬
nat públic de Barcelona: de la Zona A a la Unió Tempo¬
ral d'Empreses Camunsa-Rubatec, d'acord amb les
condicions establertes en la Variant D de la seva oferta i
per un import anual de 693.380.999 pessetes; de la
Zona B a l'empresa Imes, SA, per un import de
674.690.267 pessetes; aplicar la despesa anual amb
càrrec a la corresponent partida del pressupost munici¬
pal; cancel·lar i tornar, llevat dels adjudicataris, les ga¬
ranties provisionals constituïdes per a prendre part en
l'esmentat concurs; i requerir els adjudicataris perquè,
en el termini dels deu dies següents a la data en què re¬
bin la notificació d'aquest acord, presentin el document

que acrediti haver constituït la garantia definitiva; per
part de la Unió Temporal d'Empreses Camunsa-
Rubatec, de 27.735.240 pessetes i, per part de l'empre¬
sa IMES, SA, de 26.987.610 pessetes; i perquè compa¬
reguin els seus legals representants el dia i hora que
se'ls indiqui per tal de formalitzar el contracte.
S'accepta substituir-hi l'expressió "llevat dels adju¬

dicataris" per "exceptuant les dels adjudicataris".
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups, excepte el del Grup Popular
que es reserva el vot.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Ge¬
neral Metropolità per a l'ordenació dels terrenys de
l'Estació de Rodalies i l'avinguda de la Circum¬
val·lació, amb les modificacions no substancials intro¬
duïdes en relació al document aprovat inicialment, i
havent estat analitzades les al·legacions presentades
durant el termini d'exposició al públic, en el sentit que
es recull en l'informe dels Serveis d'Urbanisme que
s'annexa; trametre l'expedient a l'Honorable Conse¬
ller de Política Territorial i Obres Públiques per al trà¬
mit de la seva aprovació definitiva.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte el del Grup Popular.

Districte de l'Eixample

1r. Aprovar la Memòria, que resulta degudament
justificada.

2n. Aprovar la transformació de la societat Pro-
Eixample, SA, en societat de capital mixt.
3r. Augmentar el capital social mitjançant l'emissió

de noves accions fins a 1.000.000.000 de pessetes
de capital social, segons la distribució que preveu la
Memòria de justificació.
4t. Destinar 500.000.000 de pessetes com a apor¬

tació de la Corporació a l'ampliació del capital social
de ProEixample, SA.
5è. Sotmetre, d'acord amb l'article 143 c) del Re¬

glament d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals,
l'expedient a informació pública per un termini de
trenta dies hàbils i, un cop finalitzat aquest termini,
tornar-lo al Consell Plenari per a la seva aprovació
definitiva.
6è. Donar trasllat de la Memòria al Consell d'Admi¬

nistració de ProEixample, SA, per tal que aquest for¬
muli i aprovi els informes que ha d'elaborar, tal i com
figura a la Memòria, dins d'un termini de quinze dies i
els lliuri per a la seva incorporació a l'expedient admi¬
nistratiu.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità a les vores de la Via Augus-
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ta, en el tram II, Porta de Sarrià, comprès entre el
passeig de la Bonanova i el carrer de Salvador
Mundi, amb les modificacions introduïdes en relació
al document aprovat inicialment; precisar que la valo¬
ració de les al·legacions presentades es detalla en
l'informe de la Unitat Operativa de Planejament II,
que s'annexa a aquest acord; trametre l'expedient a
l'Honorable Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió, que reserva el seu vot.
Aprovar inicialment la proposta de Modificació pun¬

tual del Pla General Metropolità en els terrenys del
RCD Espanyol de Barcelona, a l'avinguda de Sarrià
de Barcelona, de l'antic camp de tir i maniobres a
Montcada i Reixac i del sector Verneda-Can Picas a

Sant Adrià de Besòs, promoguda pel RCD Espanyol,
en allò que fa referència a l'àmbit del terme municipal
de Barcelona; sotmetre l'esmentada Modificació a in¬
formació pública pel termini d'un mes, amb el benen¬
tès que no seran computables els dies compresos
dins el mes d'agost; precisar que la present tramitació
es fa de forma coordinada amb els Ajuntaments de
Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac; trametre a
la Secretaria General de l'Esport còpia de la docu¬
mentació als efectes de complementar l'ordenació de
les previsions en matèria de dotacions esportives de
la proposta; i resoldre sobre la seva aprovació provi¬
sional.
Durant la deliberació d'aquest dictamen s'absenta

de la sala l'll-lm. Sr. José Alberto Fernández i Díaz.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups presents a la sala, excepte el
d'Iniciativa-Els Verds, tanmateix el Portaveu de Con¬
vergència i Unió anuncia la reserva de vot a títol indi¬
vidual del Regidor del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, Sr. Ciurana, en el Consell Plenari.

Districte de Nou Barris

1r. Aprovar inicialment la constitució d'una Societat
privada municipal denominada ProNoBa, SA, amb un
capital social de 10 milions de pessetes.
2n. Aprovar inicialment els Estatuts de ProNoBa,

SA, que s'adjunten com a annex núm. 1.
3r. Sotmetre, d'acord amb els articles 212.5 i 201

del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels Ens
locals, l'expedient a informació pública per un termini
de trenta dies.

4t. I per al cas que no s'hi presentin al·legacions
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions: a) tenir per elevat aquest acord d'aprovació ini¬
cial a aprovació definitiva; b) procedir a desemborsar

totalment el capital social; c) aprovar el nomenament
dels membres del Consell d'Administració d'acord
amb la proposta que s'adjunta com a annex núm. 2;
d) aprovar d'acord amb l'article 222.1 del Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, el nome¬
nament del Gerent, d'acord amb la proposta que
s'adjunta com a annex núm. 3, i e) facultar l'Alcaldia
perquè realitzi les actuacions necessàries per a
l'efectivitat d'aquest acord.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte el del Popular, que re¬
serva el seu vot.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.
Del Grup Popular, relativa a:
L'eliminació del monopoli de la prestació del Ser¬

vei Funerari.
Del Grup de Convergència i Unió, relativa a:
Instar del Govern de l'Estat la revisió de l'actual

sistema de finançament de les Administracions lo¬
cals.

Es decideix que les dues proposicions precedents
siguin tractades en el Consell Plenari, prèviament a la
sessió del qual es procurarà arribar a un text con-
sensuat per tots els Grups.
Del Grup d'Iniciativa-Els Verds, relatives a:
Manifest de disconformitat de l'Ajuntament de Bar¬

celona sobre la realització de proves nuclears a la
Xina.

Al suport de l'Ajuntament a la Campanya "Hi ha se¬
crets que maten", que reclama la transferència i el
control parlamentari de les exportacions d'armes.

Es decideix que les dues proposicions precedents
passin al Consell Plenari.

La resolució del concert signat amb el Ministeri de
Justícia i Interior el 21 d'abril de 1995 sobre la presta¬
ció social substitutòria.

Es tramet a la Comissió de Benestar Social.
Tot seguit, es dóna compte de la moció següent al

Consell Plenari:
De l'Alcaldia amb l'adhesió de tots els Grups:
Atorgar la Medalla de la Ciutat en la seva categoria

d'Or a l'historiador senyor Pierre Vilar per la importàn¬
cia de la seva obra per al coneixement històric de
Catalunya i de Barcelona, i per constituir-en el llindar
del seu 90è aniversari- un testimoni de llibertat in¬
tel·lectual i civisme durant els anys anteriors a la ins¬
tauració de la democràcia en el nostre país.

Es pronuncien a favor la moció precedent els Por¬
taveus de tots els Grups.

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

Concursos

Bases generals que han de regir la convocatòria
de 3 concursos per a la provisió de 3 llocs de
treball
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 17 d'octu¬
bre de 1996)

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 es¬
tar en servei actiu, pertànyer a la plantilla de l'Ajunta¬
ment de Barcelona com a funcionari de carrera o com

a contractat laboral, haver 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 anteriors en altres Admi¬
nistracions Públiques que hagin estat formalment re¬
coneguts, 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 ni¬
vell al del lloc de treball convocat 1 punt
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
inferior en dos nivells al del lloc de tre¬
ball convocat 0,50 punts

Pel desenvolupament d'un lloc de treball
de nivell superior al nivell del lloc de tre¬
ball 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. Cursos de formació i perfeccionament. Es va¬
loraran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació
directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntua¬
ran, si escau, en funció de les matèries, la durada i
l'avaluació.

JUNTA DAVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

President:
El Director de Personal, com a titular, i el Coordina¬

dor o Director de Serveis que per a cada concurs s'in¬
diqui expressament a l'annex, com a suplent.
Vocals:
El Cap de Personal del Sector d'Actuació 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 expressament a l'annex, i un Tècnic
del Centre de Selecció 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 Per¬

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Els interessats que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General, en el ter¬
mini 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 po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina 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 Corporació des de l'accés d'incorporació en la
plantilla, amb caràcter indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementa¬
ris 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 con¬
curs determinin un nombre superior de pàgines, do¬
nades les característiques del lloc de treball a cobrir.
L'informe s'haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud i el currículum vitae.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬
sar dels sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti¬
pus de mèrits, i podrà convocar els aspirants per pre¬
cisar o ampliar aspectes concrets en relació als mè¬
rits 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 se¬
güents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del de¬
partament 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 correspo¬
nent.

Annex

Concurs 671. Cap de la Unitat Operativa d'Obres i
Gestió de les Instal·lacions esportives de la Direcció
d'Esports (Nivell 26)
Concurs 672. Cap de la Unitat Operativa de Pro¬

moció Social de l'Àrea d'Afers Socials (Nivell 26)
Concurs 673. Cap de la Unitat Operativa d'Atenció

Social (Nivell 26)

Cap de la Unitat Operativa d'Obres i Gestió de les
Instal·lacions esportives de la Direcció d'Esports
Concurs 671

- Coordinació, seguiment i avaluació de l'ús i gestió
dels equipaments esportius municipals.

- Preparació de la descentralització de les ins¬
tal·lacions esportives que corresponguin.

- Elaboració d'un pla d'instal·lacions esportives.
- Anàlisi i diagnòstic dels models de gestió d'ins¬

tal·lacions esportives actualment en vigor i definir i
consolidar un model de contracte.

- Desenvolupament i adequació del Reglament
d'Instal·lacions esportives.

- Fixar la normativa de la política i modalitats de
preus públics de les instal·lacions esportives
(IMEs).

- Homologar sistemes comptables de les IMEs de
gestió indirecta.

- Implementar sistemes d'informació interna de les
IMEs.

- Relació i coordinació amb la resta de l'Adminis¬
tració Municipal i amb organismes d'altres ad¬
ministracions per al servei d'instal·lacions es¬
portives.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d'accés a la catego¬
ria, fins a 1 punt.
2. Experiència professional, fins a 7 punts, segons

el barem següent:
Preparació i execució de programes d'or¬
ganització i coordinació de serveis en ma¬
tèries relacionades amb les funcions del
lloc de treball, fins a 2,5 punts
Disseny i gestió de projectes de segui¬
ment de serveis, anàlisi de càrregues de
treball, control de resultats i d'avaluació,
fins a 2,5 punts
Establiment de sistemes d'informació,
fins a 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

4. Informe: "Disseny d'organització dels serveis de
manteniment d'instal·lacions esportives i de l'avalua¬
ció de la gestió de les cedides a gestors privats" (ex¬
tensió màxima 10 pàgines), avaluat fins a 3 punts.

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball i, especialment, la capacitat de comanda¬
ment, interrelació, negociació i d'anàlisi i resolució de
problemes, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 9 punts

Lloc de treball adscrit a la Direcció d'Esports.
Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de

72.923 pessetes (2610Y).

Funcions principals
A més de les funcions que corresponen a aquest

nivell de comandament en els aspectes de direcció,
coordinació, programació i gestió pressupostària,
s'assenyalen els grups de funcions següents:

JUNTA DE VALORACIÓ
Vocals complementaris:
Sr. Francesc Rubio i Sánchez, Director de Serveis

d'Esports, o persona en qui delegui.
Sra. Montserrat Flaquer i Badell, Cap del Servei de

Producció del Sector de Serveis Personals, o perso¬
na en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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Cap de la Unitat Operativa de Promoció Social de
l'Àrea d'Afers Socials
Concurs 672

Lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis
d'Afers Socials i ubicat al carrer d'Avinyó, núm. 7.
Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de

94.504 pessetes segons el catàleg vigent (2610X).

Funcions principals
- Coordinació, direcció i control dels Serveis i fun¬

cions adscrits a la Unitat Operativa. Elaboració de
programes sectorials de promoció social i atenció
especialitzada, i dels objectius de cadascun.

- Seguiment i avaluació de la prestació de serveis
directes i els prestats per tercers.

- Relacions amb institucions públiques i privades i
altres departaments i districtes municipals.

Requisits addicionals
Personal del grup A

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

barem següent:
Tècnic Superior d'Educació i Psicologia... 1 punt
Tècnic Superior en Economia, Sociologia
o Dret 0,50 punts

2. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions
superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d'accés a la catego¬
ria ja valorada a l'apartat anterior, fins a 1 punt.

3. Experiència professional, fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Preparació de plans i programes d'actuació,
seguiment i control de resultats, organitza¬
ció i coordinació de serveis en matèries
pròpies de serveis socials, idònies al lloc
de treball, fins a 3 punts
Disseny de projectes i gestió de recursos
per a la cooperació publicoprivada, fins a 1 punt
Direcció i gestió de programes i projectes
de serveis socials, fins a 1,5 punts
Comandament de personal, fins a 1,5 punts

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

5. Informe: "Diagnòstic i valoració de la situació ac¬
tual en matèria de promoció social i serveis espe¬
cialitzats, en relació a les línies programàtiques mu¬
nicipals dintre de les competències de la Direcció
d'Afers Socials, plantejament dels objectius prioritaris
a abordar des de la Unitat", (extensió màxima 5 fulls),
avaluat fins a 3 punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball especialment la capacitat de comanda¬
ment, interrelació, negociació i d'anàlisi i resolució de
problemes, fins a 3 punts.
Puntuació mínima: 9 punts
Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Joaquim Costa i Montai, Director de Serveis

d'Afers Socials o persona en qui delegui.
Sra. Montserrat Flaquer i Badell, Cap del Servei de

Producció del Sector de Serveis Personals, o perso¬
na en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Cap de la Unitat Operativa d'Atenció Social
Concurs 673

Lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis
d'Afers Socials i ubicat al carrer d'Avinyó, núm. 7.

Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de
94.504 pessetes segons el catàleg vigent (2610X).

Funcions principals
- Coordinació, Direcció i control dels Serveis i fun¬

cions adscrits a la Unitat Operativa.
- Elaboració de programes sectorials d'Atenció So¬

cial i dels objectius de cadascun.
- Seguiment i avaluació de la prestació de serveis

directes i els prestats per tercers.
- Relacions amb institucions públiques i privades i

altres departaments i districtes municipals.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

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

barem següent:
Tècnic Superior en Sociologia, Organit¬
zació Informàtica, Educació i Psicologia
o Dret 1punt

2. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions
superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d'accés a la catego¬
ria ja valorada a l'apartat anterior, fins a 1 punt

3. Experiència professional, fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Preparació i execució de programes
d'organització i coordinació de serveis
en matèries pròpies de serveis socials
fins a 2,5 punts
Disseny i gestió de projectes de segui¬
ment de serveis, anàlisi de càrregues de
treball, control de resultats i d'avaluació,
fins a 2,5 punts
Establiment de sistemes d'informació,
fins a 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

5. Informe: "Disseny d'organització dels serveis
d'Atenció Primària centrals, i de l'avaluació dels ser¬
veis d'Atenció Primària a nivell de ciutat d'acord amb

l'organització i línies programàtiques municipals din¬
tre de les competències de la Direcció d'Afers So¬
cials" (extensió màxima 5 fulls), avaluat fins a 3
punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball especialment la capacitat de comanda¬
ment, interrelació, negociació i d'anàlisi i resolució de
problemes, fins a 3 punts.

Puntuació minima-. 9 punts

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Joaquim Costa i Montai, Director de Serveis

d'Afers Socials o persona en qui delegui.
Sra. Montserrat Flaquer i Badell, Cap del Servei de

Producció del Sector de Serveis Personals, o perso¬
na en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant els mesos d'agost i
setembre de 1996.

Parvulari Sonnegg Santa Joana d'Arc, 37

Manuel Casado Toda

Esteban Aranda Gordo

Doctor Bové, 139

Conca de Tremp, 28

Francesc Garcia Falcón

Comunitat de Propietaris

San Nicolás-9 SCP

Rafael Ramírez Iborra

Montserrat Martínez Alcalá

Cersal, SA

Pere Casas Serra

Manuel Suñer Garriga

Ripollès, 76-78

L'Artesania, 144-146

Sant Nicolau, 9

D'En Grassot, 99

L'Encarnació, 141

Calàbria, 276

Algarves, 11/Navarro
Reverter, 26

Gabriel Ferrater, 17

Obres d'ampliació i reforma d'un edifi¬
ci compost de planta baixa i 1 planta
pis per a llar d'infants i parvulari. Les
obres consisteixen en la reforma de
les plantes baixa i pis existents i l'addi¬
ció d'una 2a planta pis.

Ampliació i reforma d'un edifici aïllat
destinat actualment a 2 habitatges.
Les obres consisteixen en l'ampliació
de les plantes baixa i pis ja existents.

Ampliació d'1 habitatge unifamiliar
consistent en la construcció d'1 local
comercial de planta baixa situat en la
zona de jardí actual entre l'habitatge i
el vial, i per al desmuntatge d'un co¬
bert provisional existent a la part pos¬
terior del solar.

Construcció d'un edifici d'habitatges
amb planta baixa per a 1 plaça d'apar¬
cament, 1 local comercial i 2 plantes
pis amb 2 habitatges per replà.
Construcció de 2 plantes soterrànies (i
fora de l'ocupació en planta de l'edifi¬
cació existent) d'1 aparcament comu¬
nitari.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de
nova planta compost de planta baixa
amb entresolat, 2 plantes pis i planta
coberta per a 2 locals comercials i 4
habitatges.

Construcció d'1 habitatge unifamiliar
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa i planta pis.
Addició de 2 plantes pis a una planta
baixa existent entre mitgeres per a ús
d'1 habitatge unifamiliar.
Obres d'ampliació i reforma d'un edifi¬
ci d'habitatges existent (actualment de
planta baixa i 2 plantes pis) per con¬
vertir-lo en un de planta baixa i 5 plan¬
tes.

Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de 2 plantes soterrà¬
nies, planta baixa, planta pis i planta
coberta.

Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta baixa i 2 plan-
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Juan Olivieri Mydana

Promociones Dorat, SA

Montcalnan, SL

Residencial Caballero-96, SL

Miniwat, SA

Inversiones Peña Grande, SL

Pastelería Bollería Caracas, SA

Almeria, SL

Manuel Sesmero Hernández

Edificaciones Ami-2, SL

Starco-2000, SL

Pastelería Bollería Caracas, SA

Fisa 74, SA

Romaninar, 15

Av. Vallbona, 33

Teodor Roviralta, 35

Caballero, 87

Pg. Zona Franca, 11-25

Vidriol, 9-11/Cap de Guaita, 3

Càceres, 13

Almeria, 25-27

Brasil, 52-54

Rabí Rubén, 25-27

Cicero, 11/Riego, 21

Càceres, 15

Pg. de Gràcia, 74

Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de 2 plantes soterrà-
nies, planta baixa, planta pis i golfes.
Construcció d'un edifici plurifamiliar de
2 habitatges compost de planta baixa i
1a amb 1 soterrani independent per a
ús de magatzem.
Reforma i rehabilitació d'1 habitatge
unifamiliar aïllat.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de 2 plantes
soterrànies, planta baixa amb entreso-
lat i 4 plantes pis per a 1 aparcament
de 38 places, 2 locals comercials i 12
habitatges.

Ampliació consistent en la construcció
de: a) 2 cossos d'edificació adossats a
l'edifici industrial principal (B1-B2) i b)
un altre cos aïllat (13), i legalització de
l'ampliació en 220,42 m2 d'un moll co¬
bert de càrrega i descàrrega en el
conjunt industrial.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres de
nova planta compost de planta baixa,
2 plantes pis i planta coberta per a 9
habitatges.

Legalització de la reforma del local dret
de la planta baixa d'un edifici pluri¬
familiar existent: les obres consisteixen
en la redistribució interior, i'estintola-
ment d'una paret estructural i la dotació
de vestidors i cambres sanitàries.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de 2 plantes soterrànies,
planta baixa i 2 plantes pis per a 40
places d'aparcament i 13 habitatges,
7 d'ells dúplex.
Reforma amb canvi d'ús de 2 oficines
a 2 habitatges, corresponents als de¬
partaments situats a la planta 1a, por¬
ta 1 i porta 5.
Modificació de projecte bàsic d'un edi¬
fici plurifamiliar entre mitgeres consis¬
tent en un canvi en la distribució d'es¬
tructura interior (escales i parets de
càrrega), mantenint els 2 locals pro¬
jectats i reduint el nombre d'habitat¬
ges, que abans era de 6 a 3.
Construcció de nova planta i en canto¬
nada composta de planta baixa, 1
planta pis i planta coberta per a un ga¬
ratge amb 3 places d'aparcament i 3
habitatges.

Legalització de l'ampliació i reforma
d'1 local existent configurat en planta
baixa, consistent en la redistribució in¬
terior, estintolament d'una paret es¬
tructural i cobriment del pati d'illa.

Ampliació de l'edifici d'oficines exis¬
tent en 2 plantes 5a i 6a amb el ma¬
teix ús.
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Norton & Madigan Caragon 625, SL Girona, 69

Promogrant de Sant Andreu, SL Gran de Sant Andreu, 296-300

Vilosoga, SA Colònia, 10-16

Torresta, SL

Blublexia, SL

Compañía Transmediterránea

Luisa Fernanda Martín Sánchez

Sant Crist, 7/Rei Martí, 45

Bertran, 140

Moll Sant Bertran, 1

Pg. Mare de Déu del Coll, 58

Rehabilitació integral de l'edifici i am¬
pliació de la 5a planta.
Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres compost d'1 planta so-
terrània i planta baixa per a 1 local
comercial, plantes 1a i 3a per a 4 ha¬
bitatges en dúplex amb les plantes 2a
i 4a per a 2 habitatges.
Construcció d'un edifici d'habitatges
amb front als carrers de Colònia i de

Lliuba, compost de 2 plantes soterrà-
nies per a aparcament, planta baixa,
entresolat i planta 1a per a 1 habitatge
triplex amb front al carrer de Lliuba i 5
habitatges triplex amb front al carrer
de Colònia.

Modificació de projecte.
Modificació de projecte.
Construcció d'un edifici destinat a ter¬
minal de passatgers al Port de Bar¬
celona.

Ampliació de part de la planta pis i re¬
forma de la planta baixa existent d'un
edifici unifamiliar entre mitgeres.

Contra les resolucions anteriors es pot interposar,
de conformitat amb l'article 142 del Reglament d'Or¬
ganització i Administració Municipal, recurs d'alçada
davant de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat
des de l'endemà de la data d'aquesta publicació.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre
un mes de la seva interposició sense que se'n notifi¬
qui la resolució. Contra la desestimació del recurs

d'alçada es pot interposar recurs contenciós adminis¬
tratiu davant la Sala corresponent de l'Audiència Ter¬
ritorial de Barcelona en el termini de dos mesos

comptats des de l'endemà de la notificació de la des¬
estimació, quan aquesta hagi estat expressa, o en el
termini d'un any comptat des de la data de presenta¬
ció del recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament des¬
estimat.

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província dels núm. 211 a 235

Concursos

- Plec de clàusules econòmicoadministratives par¬
ticulars i prescripcions tècniques que han de regir
el concurs obert per a l'adjudicació del contracte
relatiu a la prestació de serveis de gestió de les
residències municipals Can Castelló i Parc Gui-
nardó.
(Dia 2)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
concessió de la gestió del camp de futbol muni¬
cipal Menorca.
(Dia 3)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'es¬
tudi sobre fluxos d'entrada de compradors a la
ciutat de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'as¬

sessorament, desenvolupament del projecte i ela¬
boració de l'estratègia de comunicació; la creació
publicitària i la producció de peces comunicatives,
per a la campanya de publicitat institucional "Bar¬
celona ciutat comerç", durant 1996.
(Dia 6)

- Plec de condicions i documentació tècnica que ha
de regir el concurs públic per a l'adjudicació del
contracte relatiu a les obres de la 2a fase de l'inte¬
rior de l'illa Sebastià Gash.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
conservació de sistemes i recepció d'alarmes als
centres escolars dels Districtes VII al X.

(Dia 10)
- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬

blic per a l'adjudicació de les obres de remo-
delació d'accessos, instal·lació de portes automà¬
tiques, cortines d'aire i rètol del mercat municipal
de la Guineueta.
(Dia 20)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació de les obres de rehabilita¬
ció de la marquesina perimetral del mercat muni¬
cipal dels Encants de Sant Antoni.
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- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació de les obres de remo-
delació dels lavabos del mercat municipal d'Hos-
tafrancs.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació de les obres de remode-
lació dels lavabos del mercat municipal de Les
Corts.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació de les obres pel canvi de
portes del mercat municipal d'Hostafrancs.
(Dia 27)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Agromán Empresa Constructora, SA, per les

obres d'acabament de la restauració de la Sala
Hipòstila del Parc Güell.

- Canteras Valsans, SA, pel subministrament de
peces de granit per a la construcció de guals per
à vianants.

(Dia 10)
- Sades, SA, per les obres de remodelació de la co¬

berta interior del pati del mercat municipal de
Montserrat.

(Dia 11)
- Barcelona Project's, SA, pels treballs d'urbanitza¬

ció del carrer de la Torre Melina, abans carrer
d'Oviedo.
(Dia 18)

- Imes, SA, per l'execució del contracte relatiu a la
instal·lació d'enllumenat públic als carrers de Co-
roleu, de l'Abat Odó, del Pare Secchi, de Castell¬
bell i a la plaça de les Palmeres.
(Dia 20)

- Constructora Lluís Casas, SA, per les obres d'en¬
derrocament del Pavelló d'Exposicions de l'IMI.
(Dia 28)

Informació pública
- De l'acord del Consell Plenari, de 17 de maig de

1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la situada a la cruïlla dels Camins Vell
i Nou de Santa Creu d'Olorda, a Vallvidriera, en
no haver-s'hi presentat al·legacions en contra.
(Dia 5)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 19 d'agost de 1996, fer
delegacions de la facultat d'autoritzar matrimonis
civils.
(Dia 10)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 2 de setembre de
1996, d'aprovar la nova delegació de facultats
en matèria de gestió i administració econòmica i
de personal.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 28 de
juny de 1996, d'aprovar inicialment els Projectes
d'estatuts i Bases d'actuació per a l'execució de la
Unitat d'actuació núm. 3 del PERI Diagonal-
Poblenou.
(Dia 19)

- De l'acord del Consell Plenari, de 19 de juny de
1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la del carrer de Nobel, núm. 5-9, als
efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
baixa i l'altell de l'ús d'habitatge vinculat entre
ambdues plantes.
(Dia 24)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 28 de
juny de 1996, d'aprovar la constitució de la Junta
de compensació de la Unitat d'actuació núm. 11
del PERI Diagonal-Poblenou.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 2 de setembre de
1996, de delegar i de desconcentrar en els Regi-
dors-Presidents de Districte i en els Regidors de
Districte determinades funcions.
(Dia 27)

Notificacions

- A les persones interessades en els vehicles que
es troben en els dipòsits municipals i dels quals
es desconeix el propietari i/o domicili perquè for¬
mulin-davant d'aquest Ajuntament la reclamació
corresponent.
(Dia 4)

- A les persones interessades sobre l'expedient re¬
latiu a l'aprovació inicial del text refós de les ba¬
ses reguladores de les autoritzacions per a la ven¬
da de diaris, revistes i publicacions periòdiques
mitjançant quioscos situats a la via pública.

- A les persones interessades en l'expedient de
desafectació del domini públic de la finca de pro¬
pietat municipal situada al carrer de Margarit,
núm. 74, i cessió al Patronat Municipal de l'Habi¬
tatge.

- A les persones interessades, sobre l'expedient re¬
latiu a la desafectació del domini públic de la finca
de propietat municipal situada a la carretera de la
Bordeta, núm. 2-4.
(Dia 10)

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del subministrament de perfileria d'alumini
per al mercat municipal de Montserrat.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta de la realització de les obres de construcció
d'un aparcament al mercat municipal del Ninot.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta de les obres d'instal·lació de la nova xarxa

d'aigua en el mercat municipal del Port.
(Dia 11)

- A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.

- A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla-
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ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances Municipals de Neteja.
(Dia 14)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta de les obres del Projecte d'urbanització i de la
implantació de la xarxa bàsica de companyies de
serveis del Clot de la Mel.
A la Cooperativa Campo de Jaén, titular de l'auto¬
rització d'ús del dipòsit d'atuells núm. 56 del mer¬
cat municipal de Sant Martí, sobre la imposició de
la sanció de pèrdua de l'esmentada autorització
per la comissió, de la infracció de subarrendament.
(Dia 17)
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances Municipals de Neteja.
(Dia 18)
Als Srs. Visitación i Ezequiel Miguel i Soriano, titu¬
lar d'un dret d'hipoteca sobre les finques registráis
núm. 12.426 i 12.428 del Registre de la Propietat
núm. 11 de Barcelona, sobre l'aprovació inicial del
Projecte de compensació per a l'execució de la
Unitat d'actuació V-4 del PERI del Carmel.
(Dia 20)
Al Sr. José M. Asensio i Sánchez, sobre la imposi¬
ció de la separació del servei per la comissió de
sengles infraccions disciplinàries.
(Dia 21)
Al Sr. Manuel Jurado i Andújar, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.
Al Sr. Juan Bracero i Pérez, sobre l'embargament
del seu vehicle pel no pagament de multes de cir¬
culació.
A la Sra. Alicia Arque i Sánchez, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.
A la Sra. Teresa Solé i Alfonso, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.

A la Sra. Roser Torres i Coixer, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.
A la Sra. Cristina Martínez i Arredondo, sobre
l'embargament del seu vehicle pel no pagament
de multes de circulació.
Al Sr. José Pujadó i Vallès, sobre l'embargament
del seu vehicle pel no pagament de multes de cir¬
culació.
Al Sr. Celestino Canadas i Segura, sobre l'embar¬
gament del seu vehicle pel no pagament de mul¬
tes de circulació.
Al Sr. Sergio Gallifa i Aumatell, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.
Al Sr. Miguel Ibáñez i Hernández, sobre l'embar¬
gament del seu vehicle pel no pagament de mul¬
tes de circulació.
A la Sra. Dolores Solé i Valentines, sobre l'embar¬
gament del seu vehicle pel no pagament de mul¬
tes de circulació.
Al Sr. Sergio Delgado i Falcó, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle, pel no pagament de multes
de circulació.
Al Sr. Tomás Medina i Torres, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.
Al Sr. David Mora i Caballero, sobre l'embarga¬
ment del seu vehicle pel no pagament de multes
de circulació.
A la Sra. Rosa M. Barbará i Delclòs, sobre l'em¬
bargament del seu vehicle pel no pagament de
multes de circulació.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
(Dia 25)
Al Sr. Joan Peus i Serra, sobre l'embargament
dels béns que es relacionen pel no pagament dels
impostos següents: IBI, LF, AR i SL.
(Dia 28)
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