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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 13 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 10 d'octubre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia tretze de
setembre de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la
Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la pre¬
sidència de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i
Mira. Hi concorren l'Il-lm. Sr. i les ll·lmes. Sres. Ti¬
nents 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, Antoni Santiburcio i Mo¬
reno, Francesc Xavier Casas i Masjoan, Enric Truñó i
Lagares, Albert Batlle i Bastardas, M. Carmen San
Miguel i Ruibal, Josep M. Vegara i Carrió, i Ernest
Maragall i Mira, assistits per la Secretària General Ac¬
cidental, 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-
bardó i Agustí Soler i Regàs.
Excusa la seva assistència la ll·lma. Sra. Teresa

Sandoval i Roig.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Pre¬

sidència obre la sessió a les deu hores i quinze mi¬
nuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬
lebrada el 28 de juny 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, 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. Aprovar modificacions de crèdit del Pressu¬
post de 1996, corresponents als reconeixements de
crèdit del present expedient de conformitat amb la do¬
cumentació que s'adjunta.
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. Aprovar modificacions de crèdit del Pressu¬
post de 1996, corresponents als reconeixements de

crèdit del present expedient, de conformitat amb la
documentació que s'adjunta.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de

1996, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1996, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta. Aprovar la creació de partides ampliables amb
les despeses vinculades que s'indiquen en la docu¬
mentació que s'adjunta.
Deixar sense efecte l'acord del Consell Plenari de

29 de novembre de 1995 pel qual es va adjudicar a
l'associació "Espeleo Club de Gràcia", la concessió
per a la remodelació i adequació de la masia Can
Travi Vell, al districte d'Horta-Guinardó, a fi de desti-
nar-la a centre d'activitats culturals científiques i d'es¬
barjo, pel termini de 30 anys i un cànon anual inicial
de 826.000 pessetes, en no haver-se constituït la
garantia definitiva pel concessionari i no haver con¬
corregut a la formalització del contracte administra¬
tiu de concessió, i Incautar la garantia provisional
de 200.000 pessetes, núm. de dipòsit 43.859, de 17
de febrer de 1995, de conformitat amb l'article 55 de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques.
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,
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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 con¬

cessió dels serveis del complex esportiu denominat
Piscina Municipal de Sant Sebastià, situat en el pas¬
seig 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 Con¬
sell Plenari d'aquesta Corporació municipal, en ses¬
sió celebrada el 17 de juliol de 1992, i el posterior
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

Aprovar el Pla d'Incentius a la jubilació voluntària
que consta en el document adjunt; i preveure la dota¬
ció aproximada de 325 milions de pessetes al capítol
1 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 preveu l'article 12 de la Llei d'In¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció 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 dedicació
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 ai 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
Catalunya, per al curs acadèmic 1995-96, d'acord
amb l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de no¬
vembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i amb les limitacions
previstes als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i de con¬
formitat amb els articles 327 i 328 del Reglament del
Personal 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
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 lo¬
cals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no
en resulta afectat l'interès públic, si bé la present au¬
torització 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; la seva dedicació professional privada, amb
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tot, 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'Incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de Generalitat,
i d'acord amb el que disposa el Reglament del Perso¬
nal 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 dels seus deures públics i a la mo¬
dificació de la normativa d'incompatibilitats.
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 per l'article 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 al
curs acadèmic 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 acti¬
vitat 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¬
tat 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¬
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 caràc¬
ter 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
Entitats locals, no s'aprecien causes objectives i
subjectives idònies i suficients per a la sol·licitada
suspensió de l'execució, havent adquirit fermesa en
via administrativa l'esmentada resolució municipal
sancionadora.
Denegar a la Sra. Mercedes Pallarès i Martí la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat mu¬
nicipal en aquesta Corporació com a Tècnic Mitjà
en Sanitat en el Centre de Primeres Atencions i
Centre de Dia (Sector d'Actuació de Serveis Perso¬
nals), i l'activitat de Diplomada en Infermeria en
l'Hospital de l'Esperança (Institut Municipal d'Assis¬
tència Sanitària), 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'Administració de la Generalitat, i l'arti¬
cle 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que
aprova el Reglament de Personal al servei de les
Entitats locals, en no determinar-se la concurrència
de circumstàncies subjectives i objectives idònies i
suficients que justifiquin l'existència d'un interès
públic en el desenvolupament de l'activitat secun¬
dària en el sector públic declarada per la sol·li¬
citant; de manera que ha de cessar en aquesta
activitat secundària declarada en un termini no su¬

perior 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
constatar-se la titularitat del referit funcionari munici¬
pal sobre 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 Citroen, model BX, matrícula B-1001-NH, en
dates 9, 11, 15 i 18 de gener de 1996, quan es tro¬
bava en situació 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
sengles infraccions disciplinàries de caràcter molt
greu respectivament tipificades en l'apartat r), com a
consum de drogues tòxiques, estupefaents o subs¬
tàncies psicotròpiques durant el servei o habitual¬
ment, i en l'apartat e), com a conducta constitutiva
de delicte dolós, ambdós de l'article 48 del referit
text legal, en apreciar-se que el mencionat funcio¬
nari municipal, segons pròpia confessió, resulta con¬
sumidor habitual d'haixix; i en constatar-se, segons
es declara provat en la sentència de 18 de maig de
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1995 dictada pel Jutjat Penal núm. 8, de Barcelona, i
que resulta vinculant per a l'Administració per apli¬
cació 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 troba a José Luis Cerezuela i Peruga, major
d'edat i sense antecedents penals, un tros d'haixix
d'uns 4 o 5 grs. 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 Bar¬
celona, es van trobar al maleter diversos trossos de
la mateixa substància amb un pes total de 105 grs.,
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 Llei 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 referi¬
da autorització de compatibilitats resulta vulneradora
d'allò previst en l'article 6.7 de la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Se¬
guretat -i el seu concordant article 37 de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Cata¬
lunya- que estableix que la pertinença a les Forces i
Cossos de Seguretat és causa d'incompatibilitat per
al desenvolupament de qualsevol altra activitat públi¬
ca o privada, la qual cosa determina la nul·litat de ple
dret del referit acord municipal, com a acte exprés
contrari a l'ordenament jurídic pel qual s'adquireix fa¬
cultat o dret quan manquen els requisits essencials
per a la seva adquisició, segons es determina en l'ar¬
ticle 62.1f) de la referida Llei 30/1992, de 26 de no¬
vembre; 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 retributius, 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.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I

OCUPACIÓ

Donar conformitat a la nova redacció dels articles
1 r, 4t i 5è, 13è, 15è i 16è dels Estatuts de l'Agrupa¬
ció 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'Obres, 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; autoritzaria 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 1997, per al pa¬
gament d'aquestes obres durant l'any 1997; convocar
concurs obert amb caràcter d'urgència per a l'adjudi¬
cació de l'esmentat contracte, d'acord amb els arti¬
cles 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·le¬
gacions en contra del projecte durant el període d'in¬
formació pública, se suspendran les actuacions men¬
tre aquelles no quedin resoltes.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Informe del Consell Municipal de Benestar Social:
Conclusions i Propostes.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Autoritzar la transmissió dels drets i obligacions
que es derivin de la concessió administrativa de
l'aparcament subterrani de la plaça de la Gardunya
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que va ser adjudicada per acord del Consell Plenari a
Aparcamientos Gardunya, SA (Agardusa), el 17 de
març de 1967 per un termini de cinquanta anys, a
l'empresa Contipark, SA, com a conseqüència de la
fusió de la primera amb la segona, segons el procedi¬
ment establert al Reial Decret Legislatiu 1564/1989,
de 22 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Societats Anònimes, i requerir la nova so¬
cietat que resulti del procés de fusió perquè, en el
termini de tres mesos, acrediti l'elevació a escriptura
pública i la inscripció en el Registre Mercantil de la fu¬
sió esmentada.

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,
pel fet que aquesta resolució no és imputable a la
concessionària; 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 deis 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 articu¬
lat se suprimeix tota referència al canvi d'ús de les
galeries, en concret els articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12 i 15, per tal que aquesta pugui gestionar directa¬
ment 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'adjunta, 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 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 garan¬
ties provisionals constituïdes pels licitadors per a

prendre part a l'esmentat concurs, llevat de la de l'ad¬
judicatària; i requerir l'adjudicatària perquè, en el ter¬
mini 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

Aprovar la proposta de conveni administratiu entre
l'Ajuntament de Barcelona i diversos gremis de la ciu¬
tat amb titulars de llicències d'accés de vehicles a lo¬
cals per fixar el període d'adaptació al nou model es¬
tablert a l'Ordenança municipal sobre llicències
d'accés de vehicles als locals (guals), de 9 de març
de 1990 amb la modificació aprovada definitivament
pel Consell Plenari el 17 de setembre de 1993; dele¬
gar la firma al Regidor ll·lm. Sr. Xavier Casas i
Masjoan, i donar-ne compte a la Comissió de Govern
per a la seva ratificació, així com al Consell Plenari,
de conformitat amb l'establert a l'article 35è de l'Or¬

denança que s'aplica.

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament el text de l'Ordenança d'Es¬
tabliments de restauració, financers i comercials rela¬
cionat amb el turisme a Ciutat Vella, com a Ordenan¬
ça de policia i bon govern prevista a l'article 59 del
Reglament d'Obres, activitats i serveis que pot ser
aprovada pel Municipi, dins el marc de llurs compe¬
tències determinades en els articles 25 de la Llei re¬

guladora de les Bases del Règim local i 63 de la Llei
Municipal i de Règim local de Catalunya; i aixecar la
suspensió de l'atorgament de llicències d'obres i acti¬
vitats acordada en la sessió del Consell Ple de 15 de
març de 1996.

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, en
nom i representació del Sr. Casimir Casas i Colo-
minas, amb la valoració que es realitza a l'informe de
la Unitat Operativa de Planejament I; i trametre l'ex¬
pedient al Conseller de Política Territorial i Obres Pú¬
bliques 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 Sant 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 pel termini d'un mes; i, per al cas que
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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.

El Sr. Alcalde demana que es porti a la Comissió
de Govern un informe sobre la situació actual del Pla
d'equipaments hospitalaris.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla
General 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
municipal de Convergència i Unió d'acord amb la
valoració efectuada en l'informe de la Unitat Operati¬
va de Planejament II de data 2 de setembre, en el
sentit de no requalificar com a zona verda l'espai
viari delimitat pel carrer d'Abd-el Kader, la plaça
d'Alfons X i el carrer de Praga; 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.

Es dóna compte que atesa l'existència d'una peti¬
ció del Sr. Ignasi Doñate i altres el precedent dicta¬
men s'hauria de sotmetre al Consell Plenari amb la
redacció següent:
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 li, de data 2 de setembre, en el sentit de no
requalificar 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 Nor¬
mes reguladores 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 Reguladora de les bases de Règim local, 162
de la Llei municipal de Règim local de Catalunya
i 60 i següents del Reglament d'Obres, activitats i
serveis.

La Comissió de Govern dóna la seva conformitat a
la precedent relació d'assumptes per al Consell Ple¬

nari, amb les modificacions següents, que s'han fet
constar després de cada punt:
a) Els dictàmens 2 i 3 queden refosos en un de sol

atès el seu contingut i es fa el mateix amb els dictà¬
mens 4 i 5.

b) Es posposa fins a la sessió següent del mes
d'octubre la presentació al Plenari del dictamen núm.
32, a fi de completar la informació que consta a l'ex¬
pedient.

c) El dictamen núm. 37.
d) El dictamen núm. 36, en ésser de competència

de la Comissió de Govern, i es traspassa al final de
l'apartat de propostes d'acord de la Comissió de Go¬
vern de l'ordre del dia de la present sessió amb la
nova redacció que allà es concretarà.

e) El dictamen núm. 40 s'incorpora a l'ordre del dia
amb la nova redacció que s'ha indicat.

f) S'incorpora a l'ordre del dia del Plenari el dicta¬
men següent:
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.

B) Informe a la Comissió de Govern

S'inicia, tot seguit, l'exposició de l'informe inclòs a
l'ordre del dia:
Del Primer Tinent d'Alcalde, sobre:
Projecte Picasso. Projecte de Mobilitat Sosteni¬

ble.
La Sra. San Miguel explica el document repartit,

que defineix com un pla estratègic, el qual anirà des¬
envolupant-se a diferents ritmes i es basa en quatre
línies d'actuació prioritàries: tecnologia, nova senya¬
lització, millora de les infraestructures i transport pú¬
blic. El Sr. Clos considera que cal obrir un nivell de
diàleg entre el Projecte Picasso, i els Districtes i Sec¬
tors, per a analitzar de forma conjunta projecte i in¬
versió. La Sra. Vintró deixa constància del gran tre¬
ball realitzat i pensa que caldria incidir en el Projecte
en el marc d'una ciutat sostenible i que de les quatre
línies d'actuació anunciades, prioritàries, cal posar
l'èmfasi en el desenvolupament del transport públic.
El Sr. Clos tanca el debat demanant que es completi
amb una presentació i explicitació prèvia dels objec¬
tius del projecte.

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

El Sr. Clos presenta els punts corresponents a
aquesta Comissió.
Ratificar el Conveni annex signat el 2 de setembre

de 1996 amb l'"lnstituto 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.
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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, deixant en quinze el
nombre de places convocades.
Aprovar les bases de la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-opo-
sició 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-opo-
sició restringit, d'acord amb allò que es preveu en
la disposició addicional segona del Pacte de Condi¬
cions Laborals per al personal de l'Ajuntament de
Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió de quaranta-una places de
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
Superior en Ciències, mitjançant concurs-oposició
restringit, d'acord amb allò que es preveu en la dispo¬
sició addicional segona del Pacte de Condicions La¬
borals per al personal de l'Ajuntament de Barcelona.
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-oposi¬
ció restringit, d'acord amb allò que es preveu en la
Disposició Addicional Segona del Pacte de Condi¬
cions 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 Subal¬
tern d'Administració General, mitjançant concurs-opo¬

sició 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
Barcelona.

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

què s'ha arribat amb la representació sindical.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

El Sr. Casas explica als reunits els punts de la Co¬
missió que presideix.

Districte de l'Eixample

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 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 prèvia acreditativa del resultat
de la informació pública, i 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.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, dels carrers de l'Energia, d'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'ad¬
junta; sotmetre l'expedient a informació pública du¬
rant el termini de vint dies; i per al cas que en aquest
termini no es 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; requerir l'indicat inte¬
ressat perquè, en el termini de deu dies a comptar
des de la data en què rebi la notificació del present
acord, ingressi la quantitat de 9.068.832 pessetes, en
concepte de garantia per a respondre de la bona exe¬
cució 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'or¬
denació de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús
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d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, promogut
per Fincas Solsona, SL; exposar-lo al públic per un ter¬
mini 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'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva, amb l'oportuna certi¬
ficació acreditativa prèvia del resultat de la informació
pública, i trametre un exemplar d'aquest Estudi de de¬
tall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efec¬
tes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del De¬
cret 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 per trobar-se la finca dins els dos termes
municipals; 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 Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Pla especial per a la concre¬
ció 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 natu¬
ral del Parc de Collserola, promogut pel Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya; 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 automàti¬
cament aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
provisional i trametre l'expedient a la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona per al tràmit de la seva apro¬
vació 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 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; 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 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 Pro-
venza 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
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.

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 acre¬
ditativa 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 esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret Le¬
gislatiu 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
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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, l'oportuna
certificació acreditativa prèvia del resultat de la infor¬
mació pública, i trametre un exemplar d'aquest Estudi
de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona las
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 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 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.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL 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 cor¬
responent notificació, puguin al·legar davant aquesta

Administració 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
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 Ro-
yuela", ubicada a la confluència dels carrers de l'Es¬
tany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67, d'aquesta Ciu¬
tat; atès que la parcel·la que conforma el seu l'àmbit
correspon a propietari únic i de conformitat amb les
consideracions exposades l'informe de la Unitat Ope¬
rativa de Gestió del Sòl de 10 de juliol de 1996, que
es tenen per reproduïdes. Publlcar-ho en el Butlletí
Oficial de la Província i en un diari dels de més circu¬
lació de la província. Notificar-ho als interessats. Ac¬
ceptar 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), 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, propia
de los Sres. Plans. Es parte y se segrega de la finca
34.828". Formalitzar-la mitjançant certificació d'a¬
quest acord i sol·licitar la corresponent inscripció de
la titularitat d'aquest terreny en el Registre de la Pro¬
pietat 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 ei 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-
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vació definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia
acreditativa del resultat d'aquest tràmit d'informació
pública. Advertir els propietaris de les finques situa¬
des dins els límits de la unitat d'actuació del carrer de
l'Estany, entre els carrers dels Alts Forns i del Mer¬
curi, "Promotora Europea de Inmuebles, SA" i "Gran¬
des Almacenes Tarragona, SA", del seu dret a pre¬
sentar el projecte de reparcel·lació dins els tres
mesos següents a la data d'iniciació de l'expedient de
reparcel·lació formulat pels propietaris que represen¬
tin les dues terceres parts del nombre total dels pro¬
pietaris 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'advertiment 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
comprèn la finca ubicada al carrer de l'Estany, entre
el del Foc i el del Mercuri, d'aquesta Ciutat; sotmetre'l
a informació pública durant el termini d'un mes, mit¬
jançant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia i a un diari dels de més circulació de la Provín¬
cia, així com notificar-ho individualment a cadascun
del propietaris i altres interessats afectats, perquè du¬
rant el termini d'un mes, comptador a partir del se¬
güent al de la recepció de la corresponent notificació,
puguin al·legar davant aquesta Administració allò que
estimin 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 urbanísti¬
ca, la innecessarietat de reparcel·lació per a l'execu¬
ció 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 propietari únic. Establir que les obligacions urbanís¬
tiques de la Unitat d'actuació són col·laborar en els
costos d'urbanització que els correspon, que han es¬
tat quantificats en 9.082.077 pessetes, tot això de
conformitat amb les consideracions exposades a l'in¬
forme de la Unitat Operativa de Gestió de Sòl de 12
de juliol de 1996, que es tenen per reproduïdes. Pu¬
blicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província i en un

diari dels de més circulació de la província. Notificar-
ho als interessats. Formalitzar-la mitjançant certifica¬
ció d'aquest acord.
Desestimar les al·legacions formulades en el tràmit

d'informació pública pel senyor 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 Na¬
varro, 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
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 Ajuntament,
en un diari dels de més circulació de la Província, i
notificar-ho individualment a tots els propietaris i al¬
tres 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'ar¬
ticle 155 de 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-1 del Pla
especial de reforma interior del sector Llobregós-Hor-
tal 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 car¬
rer de l'Hortal; sotmetre l'expedient a informació pú¬
blica 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 no¬
tificació individualitzada als propietaris 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 Ajun¬
tament 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 Barce¬
lona, com a domini del Municipi. Adjudicar l'esmen¬
tada parcel·la al sol·licitant Mesalles, SA, pel preu
d'1.549.152 pessetes, completament lliure de despe¬
ses per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscrip¬
ció a favor d'aquest i amb les condicions que s'asse¬
nyalen al document annex núm. 1 i que es tenen per
reproduïdes; i requerir l'adjudicatària perquè, en el
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termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al
de la notificació, ingressi l'esmentada quantitat en la
Tresoreria municipal a la partida corresponent, del ca¬
pítol 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 resultin 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
individualment a tots i cadascun dels interessats en

l'expedient, amb remissió d'una còpia a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona. FormalitzareI 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 corresponents inscrip¬
cions 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 resul¬
tants resultin únicament gravades amb les càrregues
que figuren de nova creació en el projecte.

COMISSIO DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar els 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.
Tal com s'ha convingut en debatre la relació d'as¬

sumptes per al Consell Plenari, s'incorpora com a
darrer punt de l'apartat de propostes d'acord de la
Comissió de Govern el dictamen següent:

COMISSIO D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Ratificar el 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'adaptació previst en l'article 35 de l'Ordenança en
un any, a partir del dia 7 de juny de 1996, per tal de
possibilitar 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.
S'aprova.
Justificada la urgència en la forma reglamentària,

es debaten les mocions següents:
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
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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·le¬
gacions pertinents. Obrir peça separada per tal d'ava¬
luar els danys i perjudicis que, eventualment, puguin
produir els acords ara adoptats.
S'aprova amb l'abstenció de la Sra. Rahola.
Dels ll·lms. Srs. Clos, Casas i Vegara:
Aprovar el Conveni de concreció de les condicions

de desenvolupament d'un equipament cultural i re¬
creatiu 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'equipaments Clau 7-a, amb la Societat "Kuma, SA",
propietària dels esmentats terrenys; delegar la seva
signatura al President de la Comissió d'Equilibri Terri¬
torial i Planejament Urbà, ll·lm. Sr. Xavier Casas i
Masjoan.
S'aprova per unanimitat.
Abans de cloure la sessió, el Sr. Alcalde informa

àmpliament de la creació a París de la Coordinadora
Mundial de Ciutats, la celebració a Barcelona del

Congrés de Metròpolis el març de 1999, esdeveni¬
ment que es miraria de fer coincidir amb la reunió de
la IULA.

Igualment informa sobre la seva estada a Sarajevo
tot comentant la problemàtica de les comunicacions
amb aquella ciutat, tant telefòniques com per avió,
que són molt dificultoses, o per tren, que són pràcti¬
cament inexistents; i sobre la presència a la nostra
ciutat del Primer Ministre bosnià i de l'Alcaldessa del
Cantó de Sarajevo. Comunica igualment la propera
signatura d'un conveni per a la reconstrucció, amb fi¬
nançament de la Unió Europea i del Banc Mundial, de
la Vila Olímpica d'aquella ciutat, i d'un altre per a la
reconstrucció del seu Poliesportiu Olímpic, en la qual
el Comitè Olímpic Internacional tindrà un especial
protagonisme i aquest Ajuntament col·laborarà en la
seva direcció tècnica mitjançant TUBSA. Anuncia
també la firma d'un altre conveni entre el Cantó de
Sarajevo i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona
en el terreny museístic i cultural.
Finalment el Sr. Alcalde fa un resum de la reunió

tinguda ahir a Madrid per la Delegació Espanyola del
Comitè de Regions.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

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

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 10 d'octubre
de 1996

Aprovar de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Adjudicar, com a resultat de la subhasta pública
celebrada, la finca de propietat municipal situada al
carrer del Doctor Trueta, núm. 9-19, a l'empresa
Dintrevila, SA, pel preu d'1.611.100.000 pessetes
més impost del valor afegit mitjançant pagament al
comptat, en el moment de la firma de l'escriptura pú¬
blica de compravenda.
Adjudicar, com a resultat de la subhasta pública

celebrada, la finca de propietat municipal situada a
carrer d'Elies Pagès, núm. 54, a l'empresa Fiticat, SL,
pel preu d'11.824.960 pessetes més impost del valor
afegit, d'acord amb la forma de pagament següent:
un 53% en el moment de la firma de l'escriptura de
compravenda i el 47% restant en el termini de tres
mesos des de la data anterior.
Alienar, mitjançant subhasta pública, les finques

municipals, de 2.859,44 m2 d'extensió conjunta, situa¬
des entre els carrers de Cristóbal de Mourà, de Sant

Ramon de Penyafort, de Lluís Borrassà i de Perpinyà,
grafiades en el plànol annex, per a la construcció
d'habitatges de protecció oficial; aprovar el 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, con¬
vocar la licitació per adjudicar el contracte de com¬
pravenda de les finques, a l'alça sobre el tipus mínim
de 66.000.000 de pessetes.
Alienar mitjançant subhasta pública, les finques

municipals següents que pertanyen a la Unitat d'ac¬
tuació núm. 2 del Pla especial de reforma interior Dia-
gonal-Poblenou: finca resultant de l'agrupació de les
finques 4A4, 4A5 i 4A6, amb una extensió de
1.638,16 m2; finca 4C6 amb una extensió de 709 m2;
finca 5B1 amb una extensió de 199,81 m2; finca 6A6
amb una extensió de 276,09 m2; finca 6B3 amb una
extensió de 204,0 m2; i finca resultant de l'agrupació
de les finques 6C3 i 6C4 amb una extensió de 627,12
m2, totes elles grafiades en el plànol annex; aprovar
el 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 adjudicar el con¬
tracte de compravenda de les finques, a l'alça sobre
els tipus mínims següents: finca resultant de l'agrupa¬
ció de les finques 4A4, 4A5 i 4A6 per 288.000.000 de
pessetes; finca 4C6 per 161.000.000 de pessetes,
finca 5B1 per 42.000.000 de pessetes; finca 6A6 per
77.000.000 de pessetes; finca 6B3 per 41.000.000 de
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pessetes i finca resultant de l'agrupació de les fin¬
ques 6C3 i 6C4 per 42.000.000 de pessetes

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Modificar l'apartat 5è de les bases del Premi Bar¬
celona Solidaritat, aprovades per la Comissió de Go¬
vern en sessió de data 1 de febrer de 1991 i ratifica¬
des pel Consell Plenari de 26 de febrer de 1991,
substituint el seu actual redactat pel següent: "L'Alcal¬
de de Barcelona designarà els membres del jurat,
que estarà format per membres del Consistori i per¬
sonalitats rellevants en la vida associativa de la ciu¬
tat. Així mateix designarà la persona que actuarà com
a secretari/a".

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament el Projecte de compensació
elaborat i aprovat inicialment per la Junta de Compen¬
sació del Pla especial d'ordenació física de la finca
propietat dels senyors Batlle i Moragas, al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, de Barcelona, constituïda a l'efec¬
te; determinar que la formalització del Projecte de
compensació aprovat s'efectuï mitjançant document
administratiu en la forma establerta en l'article 174.3
en relació amb el 113.1, ambdós del Reglament de
Gestió urbanística, o bé mitjançant escriptura pública,
si així ho prefereixen els afectats per l'actuació i per
compte d'ells mateixos. En qualsevol cas, el document
en què es formalitzi el Projecte serà inscrit en el Regis¬
tre de la Propietat en la forma que estableix l'article
310 del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny,
pel qual s'aprova la Refosa de la llei sobre Règim del
sòl i ordenació urbana; incorporar al patrimoni munici¬
pal del sòl, perquè afecten els usos previstos en el Pla,
els terrenys que, pel fet d'ésser de cessió gratuïta i
obligatòria, queden cedits de dret al Municipi, con¬
forme als articles 159.3 del Reial Decret Legislatiu,
1/1992, de 26 de juny, i 179 del Reglament de Gestió
urbanística; requerir la Junta de Compensació perquè,
en el termini d'un mes a comptar des de la notificació
d'aquest acord, ingressi a la Tresoreria Municipal la
quantitat d'1.312.178 pessetes en concepte de taxes;
supeditar la publicació d'aquest acord a la inscripció de
la Junta de Compensació del Pla especial d'ordenació
física de la finca propietat dels senyors Batlle i Mo¬
ragas, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en el Regis¬
tre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Districte de Sant Martí

Requerir eIs titulars dels terrenys inclosos a la Uni¬
tat d'actuació núm. 5 de la "Modificació del Pla Gene¬
ral Metropolità al Front Marítim del Poblenou des del
Cementiri a rambla de Prim, que comprèn les finques
situades al carrer de Perelló, entre la rambla del
Poblenou i el carrer del Ferrocarril (excepte la finca
núm. 38-44 del carrer de Perelló), i les finques núm.
28 a 36 del carrer de Fernando Poo, amb una super¬
fície total de 7.504 m2, perquè en el termini de tres

mesos, a comptar des de la notificació d'aquest
acord, presentin projecte d'estatuts i bases d'actua¬
ció, amb el contingut establert, respectivament, en els
articles 166 i 167 del Reglament de Gestió urbanísti¬
ca, per a la constitució de la Junta de Compensació.
L'esmentat projecte haurà d'estar formulat per propie¬
taris que representin, almenys, el 60 % de la superfí¬
cie total de la unitat d'actuació. Si transcorregut
aquest termini els propietaris no haguessin presentat
els documents expressats, de conformitat amb l'arti¬
cle 158.2 del Reglament de Gestió urbanística, i a
l'empara de l'article 146.2 del Reial Decret Legislatiu
1/1992, de 26 de juny, pel qual s'aprova la Refosa de
la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana, en re¬
lació a l'article 149.1 del mateix text normatiu, en ha¬
ver transcorregut amb escreix el termini per a formu¬
lar estatuts i bases d'actuació atorgat als propietaris
sense que hagin fet ús del seu dret, tenir per aprovat
inicialment el canvi de sistema d'actuació fixat en l'es¬
mentat Ple pel sistema de cooperació, i sotmetre'l a
informació pública durant el termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
en un diari dels de més circulació de la Província i en
el tauler d'edictes de la Corporació, amb citació per¬
sonal a tots els propietaris afectats.

Districte Sant Martí

Estimar parcialment les al·legacions formulades en
el tràmit d'informació pública pels senyors i senyores
Josep i Montserrat Masdéu i Soler, Pere Comas i
Ciurana i Concepció Feliu i Climent, Pedro Melis i
Balasch, José López i Fernández, Jordi Abel i Fabré,
en nom de la senyora Consuelo Climent i Pardo,
Juan Antonio López i Rodríguez, Elvira Orts i Guiral,
Francisco Álvarez i Almecija i desestimar les al·le¬
gacions formulades pel senyor Javier Huarte i Terés
en el tràmit d'informació pública a la relació de béns i
drets aprovada inicialment per acord de la Comissió
de Govern en sessió del 23 de febrer de 1996 per la
qual s'inicia, a petició del President del Consell Rec¬
tor de la Junta de Compensació de la Unitat d'actua¬
ció núm. 2 del Pla especial de reforma interior Diago¬
nal Poblenou, l'expropiació de les finques núm. 108,
128, 132 LB, 138, 140, 142 i 144-146 del carrer de
la Llacuna, les entitats 1 r-1 a, 1r-2a, 2n-1a, 2n-2a, i
3r-2a de la finca núm. 126 del carrer de la Llacuna,
les entitats planta baixa 1, 2 i 3, 2n-2a, 3r-2a, 4t-2a A
i 4t 2a B de la finca núm. 114 del carrer de la Llacuna,
núm. 90, 94, 96, 98, 100 i les entitats baixos 1a, bai¬
xos 2a, 1r-2a, 2n-1a i 2n-2a de la finca núm. 120 del
carrer de Sant Joan de Malta, i núm. 148 del carrer
de Tánger de Barcelona, i s'aprova inicialment la rela¬
ció de béns i drets afectats, pels motius que figuren
en l'informe emès per la Unitat Operativa de Gestió
del Sòl de 25 de setembre de 1996 i que es tenen per
reproduïts. Aprovar definitivament la relació de béns i
drets afectats, introduint-hi les modificacions deriva¬
des del resultat de la informació pública, i les deri¬
vades de la correcció d'ofici d'errades materials de¬
tectades. Requerir els propietaris senyors i senyores
Pere Comas i Ciurana i Concepció Feliu i Climent,
Pedro Melis i Balasch, José López i Fernández, Jordi
Abel i Fabré, en nom de la senyores i senyors
Consuelo Climent i Pardo, Juan Antonio López i Ro¬
dríguez, Elvira Orts i Guiral, Francisco Álvarez i Aime-
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cija, i Cándido Rubí i Martínez, perquè, en el termini
de vint dies, proposin el preu en què estimin o valorin
el seu dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a l'article
24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i en el supòsit que
no hi hagi mutu acord, iniciar la peça separada d'a-
preuament de conformitat amb l'article 29 de l'esmentat
text legal; tenir per intentada sense efecte l'avinença,
prevista a l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa, pel
que es refereix a les propietats de les finques núm. 108,
132 LB, 138, 140, 142 i 144-146 del carrer de la Llacu¬
na, les entitats 1 r-1 a, 1r-2a, 2n-1a, 2n-2a, i 3r-2a de la
finca núm. 126 del carrer de la Llacuna, les entitats
planta baixa 1, 2 i 3, 2n-2a, 3r-2a, 4t-2a A i 4t 2a B de la
finca núm. 114 del carrer de la Llacuna, núm. 90, 94, 96,
98, 100 i les entitats baixos 1a, baixos 2a, 1r-2a, 2n-1a i
2n-2a de la finca núm. 120 del carrer de Sant Joan de
Malta, i núm. 148 del carrer de Tánger de Barcelona,
del carrer de la Llacuna, núm. 138, 140, 142-144; i
obrir peça separada d'apreuament de conformitat amb
l'article 29 del referenciat text legal.
Estimar parcialment les al·legacions formulades en

el termini d'informació pública per les companyies
mercantils Inmuebles Navarros, SA, i Kitira, SL, i el
Sr. Joaquín Vidal i Artés, i desestimar les al·legacions
formulades en el termini d'informació pública per la
Cooperativa de la Indústria del Taxi, Projectes Barce¬
lona, SL, Euroconstruc, SA, Rapit Paquet Trans, SL, i
els senyors i senyores Hipólito Clemente i Broto,
Arcadio Durán i Valls, Teresa Cuxart i Rodó, Juan
Raduá i Masjoan, Vicenç López i Solé, Mercedes i
Anna Molins i Porta, José Maria Gozálvez i Molins,
Isabel i Eugenia Girona i Villavecchia, Eugenio Castro
i Alcazar, Josefa Roig i Noguera, i Miquel Saumell i
Carles, a la relació de béns i drets aprovada inicial¬
ment i que forma part de l'acord de la Comissió
de Govern adoptat en sessió del dia 29 de març de
1996, ratificat pel Consell Plenari en sessió del 16
d'abril de 1996, que és del següent tenor literal: anti¬
cipar F obertura i corresponent urbanització de la traça
de l'Avinguda Diagonal i dels carrers de Bilbao, de
Lope de Vega i d'Espronceda, en els àmbits de les
Unitats d'actuació núm. 2, 3, 6 i 9 a executar pel sis¬
tema de compensació, i Unitats d'actuació núm. 10 i
aïllada B a executar pel sistema d'expropiació del Pla
especial de reforma interior Diagonal-Poblenou apro¬
vat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona el 28 d'abril de 1993, de conformitat amb
allò que preveu l'article 65.2 de les seves Normes ur¬
banístiques. Donar audiència a les Juntes de Com¬
pensació de les Unitats d'actuació núm. 2, 3 i 6 i a
tots els propietaris que tinguin terrenys afectats sobre
la traça referenciada, perquè en el termini de vint dies
compareguin davant el Sector d'Actuació d'Urbanis¬
me, Direcció de Gestió Urbanística, i manifestin si
volen procedir a anticipar la cessió dels terrenys afec¬
tats, procedint l'Administració, en cas afirmatiu, a l'ex¬
pedició del corresponent certificat d'aprofitament ur¬
banístic. I una vegada transcorregut el termini
d'audiència pública citat, aprovar inicialment la relació
de béns i drets afectats que s'adjunta, i sotmetre-la a
informació pública per un termini de vint dies a l'únic
efecte que es formulin, si escau, les al·legacions que
es considerin pertinents per tal d'esmenar possibles
errors en la relació aprovada, excloent-ne aquelles
parcel·les que hagin estat objecte de cessió anticipa¬
da. Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats, introduint les modificacions derivades del re¬

sultat de la informació pública, i les derivades de la
correcció d'ofici d'errades materials detectades. Ini¬
ciar l'expropiació de les finques incloses dins l'àmbit
de les Unitats d'actuació núm. 3, 6, 9, 10 i aïllada B
afectades per l'obertura de la traça de l'avinguda Dia¬
gonal i els carrers de Bilbao, de Lope de Vega i
d'Espronceda i que no han atorgat conveni de cessió
anticipada. Requerir els propietaris de la finca per¬
què, en el termini de vint dies proposin el preu en què
estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avinença
prevista a l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa;
i en el supòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la
peça separada d'apreuament de conformitat amb l'ar¬
ticle 29 de l'esmentat text legal.

Iniciar, a petició del President de la Junta de Com¬
pensació de la Unitat d'actuació núm. 6 del Pla espe¬
cial de reforma interior Diagonal-Poblenou, expedient
d'expropiació de les finques núm. 207, 209 del carrer
Pere IV i de les finques registráis núm. 2.919, 2.012 i
2.014, del tom 1.501, llibre 26, Secció 4a, folis 1, 5 i 9
respectivament, incloses dins l'àmbit de la Unitat
d'actuació núm. 6 del Pla especial de reforma interior
Diagonal-Poblenou, per no haver-se adherit els seus
propietaris a la Junta de Compensació. Declarar be¬
neficiària de l'expropiació la Junta de Compensació
de la Unitat d'actuació núm. 6 del Pla especial de re¬
forma interior Diagonal-Poblenou, la qual adquirirà
les finques, de conformitat amb allò que disposa l'arti¬
cle 178.1 del Decret Legislatiu 1/1990 que aprovà la
Refosa de les disposicions legals vigents a Catalunya
en matèria d'urbanisme. Aprovar inicialment la relació
de béns i drets que s'adjunta, i sotmetre-la a informa¬
ció pública per un termini de vint dies a l'únic efecte
que s'hi formulin, si escau, les al·legacions que es
considerin pertinents per tal d'esmenar possibles
errors en la relació aprovada; tenir per aprovada defi¬
nitivament la relació de béns i drets afectats en el cas
que no es presentin al·legacions que la modifiquin en
aspectes substancials, durant la informació pública;
sol·licitar als propietaris de la finca que en el termini
de vint dies proposin el preu en el qual estimin o va¬
lorin el seu dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a
l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa; i en el su¬
pòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la peça sepa¬
rada d'apreuament, de conformitat amb l'article 29 de
l'esmentat text legal.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Desestimar les al·legacions presentades en el pe¬
ríode d'informació pública de l'aprovació del projecte
del nou model de quiosc per a la venda de publica¬
cions periòdiques a la via pública, en base a les con¬
sideracions fetes en l'informe que s'adjunta; i en
conseqüència, aprovar definitivament el projecte ori¬
ginal aprovat inicialment per la Comissió de Govern,
en data 29 de març de 1996; i comunicar els acords
anteriors als interessats en el procediment amb oferi¬
ment dels recursos que procedeixin.

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla
especial de reforma interior del Sector Oriental per a
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la creació de noves operacions d'habitatge protegit al
carrer del Pou de la Figuera, núm. 14-20, i la plaça de
Sant Agustí Vell, núm. 5, els criteris, objectius i solu¬
cions generals de planejament de la qual han estat
exposats al públic, de conformitat amb els articles
147 i 125 del Reglament de Planejament segons allò
que determinava l'acord del Consell Plenari de 19 de
juny de 1996; sotmetre l'esmentada Modificació a in¬
formació pública pel termini d'un mes; i, per al cas
que no s'hi formulin al·legacions o informes desfavo¬
rables que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rec¬
tificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació provisional i tra¬
metre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Bar¬
celona per al tràmit de la seva aprovació definitiva;
prorrogar la suspensió de l'atorgament de llicències
que determinà l'acord anterior, de conformitat amb
l'article 42 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de ju¬
liol, fins al termini màxim de dos anys a comptar des
del dia 5 de juliol de 1996, data de publicació al But¬
lletí Oficial de la Província del referit acord.

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer d'Ausiàs Marc cantonada al carrer
de Sardenya, núm. 170-176, als efectes de l'ordena¬
ció de la ubicació en la planta baixa i Paltell de l'ús
d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, promogut
per Tres Torres, SA; exposar-lo al públic per un termi¬
ni 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, mitjançant
l'oportuna certificació prèvia acreditativa del resultat
de la informació pública, i 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.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Pla especial de l'Estació de
Sants, promogut per Renfe; 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 des¬
favorables que facin palesa la necessitat d'introduir-
hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació provi¬
sional i trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanis¬
me de Barcelona per al tràmit de la seva aprovació
definitiva.

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació de
l'illa delimitada pels carrers de Sants, de Munné i de
la Riera Blanca, d'iniciativa municipal; sotmetre l'es¬
mentat Pla a informació pública pel termini d'un mes;
i per al cas que no s'hi formulin al·legacions o infor¬
mes desfavorables que facin palesa la necessitat
d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàti¬
cament aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
provisional i trametre l'expedient a la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona per al tràmit de la seva apro¬
vació definitiva.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a la reha¬
bilitació i ampliació de l'edificació de la parcel·la ubi¬
cada al carrer del Doctor Carulla, núm. 55, promogut
per Assessors Coordinats, 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, 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 Gràcia

Aprovar definitivament l'Estudi de detall per a l'em¬
plaçament d'una benzinera al Nus de Collserola, que
modifica l'anterior Estudi de detall aprovat inicialment
i definitivament pel Consell Plenari de 26 de novem¬
bre de 1993, promogut per Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos, SA; desestimar l'al·legació
presentada pel Sr. Manuel Amado i Lancho, en repre¬
sentació de la Asociación Provincial de Estaciones de
Servicio de Barcelona, de conformitat amb l'informe
de la Unitat Operativa de Planejament I de 25 de se¬
tembre de 1996, annex a aquest acord; i trametre un
exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona als efectes establerts a

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

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització,
d'iniciativa privada, de la Unitat d'actuació núm. 2
del Pla especial de reforma interior Diagonal-Po-
blenou, per import de 926.948.110 pessetes formu¬
lat per Enrique Reyna i Martínez, en representació
de la Junta de Compensació de la Unitat d'actuació
núm. 2 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, que recull les prescripcions de l'Ajunta¬
ment determinades en l'acord d'aprovació inicial de
2 de maig de 1996; i refondre en un únic projecte
l'aprovació inicial i la definitiva, incorporant-hi les ga¬
leries de serveis i el sistema de recollida pneumàtica
d'escombraries en l'avinguda Diagonal, de conformi¬
tat amb les prescripcions tècniques que assenyala
la Direcció de Serveis de Projectes Urbans en infor¬
me annex.

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada del passatge de Ginecós i d'un vial de
cessió al passeig de Maragall i el carrer de Sant
Antoni Maria Claret, per un import de 9.774.368 pes¬
setes (impost del valor afegit inclòs), formulat per
l'Institut Català de la Salut, amb subjecció a les con¬
dicions que figuren a l'expedient; sotmetre l'expedient
a informació pública durant el termini de trenta 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
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elevat automàticament aquest acord d'aprovació ini¬
cial a aprovació definitiva, mitjançant l'oportuna certi¬
ficació prèvia acreditativa del resultat de la informació
pública; requerir l'indicat interessat perquè, en el ter¬
mini de deu dies a comptar des de la data en què rebi
la notificació del present acord, ingressi la quantitat
d'1.172.924 pessetes en concepte de garantia per a
respondre de la bona execució de les obres.

Moció

Dels ll·lms. Srs. Clos, Casas i Santiburcio:
1r. Aprovar definitivament el Projecte de repar-

cel·lació de la Unitat d'actuació núm. 2 del Pla espe¬
cial de reforma interior del Front marítim del Po¬
blenou i, en conseqüència: resoldre les al·legacions
formulades a l'aprovació inicial d'acord amb el que
es diu en les informes emesos en resposta, que es
tenen per reproduïts i es relacionen, juntament amb
les al·legacions, en llistat annex a aquest acord, pro¬
cedint a la rectificació de projecte quan pertoqui;
i, rectificar, d'acord amb l'article 111 de la Llei
30/1992, sobre el Règim jurídic de les Administra¬
cions públiques i el procediment administratiu comú,
els errors materials, de fet o aritmètics detectats en

la fase d'audiència de 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.
2n. Atribuir a aquest acord, de conformitat amb

l'article 125 del Reglament de Gestió urbanística, el
mateix efecte que l'acta d'ocupació a efectes expro-
piatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin
d'extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions,
instal·lacions i millores que hagin de destruir-se con¬
forme al Projecte de reparcel·lació aprovat.

3r. 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 Re¬
glament de Gestió urbanística; i sol·licitar al Registra¬
dor de la Propietat del Registre núm. 21 dels de Bar¬
celona que practiqui les corresponents inscripcions i
cancel·lacions, d'acord amb el que figura en el projec¬
te o document complementari amb sol·licitud de can¬
cel·lació de càrregues per tal que les finques resul¬
tants resultin únicament gravades amb les càrregues
de nova creació que figuren en el projecte.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996
(Transferències)

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 25 de setembre de 1996)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
41006 0201 61190 MC8 Reconeixement crèdit a IME despesa

CREDAC 1994 Sector 2 45.000.000
22719 9901 61190 MC7 Reconeixement crèdit a Institut Hisenda Barna

Compl. Exercici 95 Sector 1 125.000.000
41003 0101 61190 MC8 Reconeixement crèdit a Institut Hisenda Barna

Compl. Exercici 95 Sector 1 125.000.000
22719 9901 61190 MC7 Reconeixement crèdit a Institut Parcs i

Jardins-Parc Laberint Sector 3 58.000.000
43003 0301 61190 MC8 Reconeixement crèdit a Institut Parcs i

Jardins-Parc Laberint Sector 3 58.000.000
22719 9901 61190 MC7 Reconeixement crèdit a IME despesa

CREDAC 1994 Sector 2 45.000.000

228.000.000 228.000.000

Annex núm. 1

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22100 0201 45212 MC7 Reconeixement crèdit consum elèctric

instal·lació Direcció Esports Sector 2 390.620
22100 0201 61190 MC8 Reconeixement crèdit consum elèctric

instal·lació Direcció Esports Sector 2 390.620
22100 0201 45212 MC7 Reconeixement crèdit consum elèctric

instal·lació Direcció Esports Sector 2 2.734.335
22100 0201 61190 MC8 Reconeixement crèdit consum elèctric

instal·lació Direcció Esports Sector 2 2.734.335
22609 0501 12110 MC7 Reconeixement crèdit per atendre despeses

Sector 5 1.218.000
22603 0501 61190 MC8 Reconeixement crèdit per atendre despeses

Sector 5 1.218.000

4.342.955 4.342.955

Annex núm. 2

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22609 0101 12110 MC7 Reconeixement crèdit d'Antonio Lozano Domènech 1.792.200
22606 0101 61190 MC8 Reconeixement crèdit d'Antonio Lozano Domènech 1.792.200
22100 0201 45212 MC7 Reconeixement crèdit Fecsa (consums elèctrics

Esports) 7.291.562
22100 0201 61190 MC8 Reconeixement crèdit Fecsa (consums elèctrics

Esports) 7.291.562
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22109 0201 41533 MC7

22109 0201 61190 MC8

22609 0101 13110 MC7

21300 0101 61190 MC8

Bayer, SA 805.278
Reconeixement crèdit Química Farmacéutica
Bayer, SA 805.278
Reconeixement crèdit Digitek Micrologic, SA 2.163.347
Reconeixement crèdit Digitek Micrologic, SA 2.163.347

ionw w ionw w

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
31014 9901 01110 MC7 Transferència al Consorci de Comunicació Local 139.120.000
46710 0101 46321 MC8 Transferència al Consorci de Comunicació Local 139.120.000

139.120.000 139.120.000

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 12 de setembre de 1996)

Partida Tipus
74017 0601 51320 MC8

62710 9901 46910 MC7
62114 0301 44260 MC8
62115 0301 44260 MC8
62704 9901 51190 MC7

Descripció
Transferència Procivesa-Capella Sant Llàtzer
Districte 1
Construcció deixalleries Sector 3
Construcció deixalleries Sector 3
Construcció deixalleries Sector 3
Transferència Procivesa-Capella Sant Llàtzer
Districte 1

Altes

60.000.000

1.678
29.000

60.030.678

Baixes

30.678

60.000.000

60.030.678

Partida Tipus
22706 0101 46110 MC7

48900 0101 46110 MC8

46708 0101 46110 MC8

22000 0603 46361 MC7
22109 0603 46361 MC7
21200 0603 43230 MC7
43003 0603 45137 MC8
22610 0201 45212 MC7

13000 0201 45212 MC8

16000 0201 45212 MC8

22609 0201 41533 MC7

13000 0201 41533 MC8

13000 0201 41531 MC8

Descripció Altes Baixes
Transferència Cons. Turisme i l'Associació Int.
Revil. Quart 2.600.000
Transferència Cons. Turisme i l'Associació Int.
Revil. Quart 1.600.000
Transferència Cons. Turisme i l'Associació Int.
Revil. Quart 1.000.000
Transferència a l'IMPJ Serveis per al Districte 3 72.722
Transferència a l'IMPJ Serveis per al Districte 3 50.702
Transferència a l'IMPJ Serveis per al Districte 3 29.000
Transferència a l'IMPJ Serveis per al Districte 3 152.424
Contractació personal piscina estiu Llars Mundet
Sector 2 3.228.065
Contractació personal piscina estiu Llars Mundet
Sector 2 2.421.695
Contractació personal piscina estiu Llars Mundet
Sector 2 806.370
Contractació personal tècnic superior Veterinària
A. Salut Pública 9.335.541
Contractació personal tècnic superior Veterinària
A. Salut Pública 1.975.663
Contractació personal tècnic superior Veterinària
A. Salut Pública 2.044.362
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13000 0201 41532 MC8 Contractació personal tècnic superior
A. Salut Pública

Veterinària
2.141.433

16000 0201 41533 MC8 Contractació personal tècnic superior
A. Salut Pública

Veterinària
1.017.765

16000 0201 41531 MC8 Contractació personal tècnic superior
A. Salut Pública

Veterinària
1.053.155

16000 0201 41532 MC8 Contractació personal tècnic superior
A. Salut Pública

Veterinària
1.103.163

22609 0101 12320 MC7 Despeses personal Gabinet Alcaldia i
Municipal

Impremta

22609 0101 11120 MC7 Despeses personal Gabinet Alcaldia i
Municipal

Impremta

13100 0101 12320 MC8 Despeses personal Gabinet Alcaldia i
Municipal

Impremta
2.629.029

16000 0101 12320 MC8 Despeses personal Gabinet Alcaldia i
Municipal

Impremta
69.894

13100 0101 11120 MC8 Despeses personal Gabinet Alcaldia i
Municipal

impremta
4.799.204

16000 0101 11120 MC8 Despeses personal Gabinet Alcaldia i
Municipal

Impremta
1.525.667

24.339.824

2.698.923

6.324.871

24.339.824

Fe d'errades: A la pàgina 997 de la Gaseta Muni¬
cipal núm. 25, de 30 de setembre de 1996, s'ha ob¬
servat una errada material en la partida de despeses

d'import 14.700.000 pessetes: on diu "717904" ha de
dir "719.04".
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. L'Eixample

Sessió del 8 d'octubre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de l'adjudicació de les obres de

construcció del centre compactat de Serveis Perso¬
nals, Casal de Gent Gran i Casal Infantil de Sagrada
Família a l'edifici annex al Mercat de la Sagrada Fa¬
mília, a l'empresa SA de Proyectos de Ingeniería y
Construcciones, per un import de 97.164.429 pesse¬
tes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del servei

d'àpats a domicili dintre del programa d'Atenció Do¬
miciliària, a l'empresa Feines de Casa, SC, per un
import de 3.945.794 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del servei

d'infraestructura a l'empresa Serveis de l'Espectacle
Focus, SA, per un import de 9.604.000 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de serveis

d'ajut a la llar i de menjadors als Casals de Gent Gran
a l'empresa Empatia, SCCL, per un import de
17.275.000 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del servei

d'arranjaments d'habitatges del programa d'Atenció
Domiciliària a l'Associació per a la Promoció i In¬
serció Professional, per un import de 7.700.000
pessetes.

Quedar assabentat de l'adjudicació dels serveis de
neteges de manteniment dintre del programa d'Aten¬
ció Domiciliària a l'empresa Empatia, SCCL, per un
import de 3.028.000 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de les obres

d'ordenació del trànsit (semàfor) a la cruïlla dels car¬
rers de Sardenya i d'Alibei a l'empresa Sainco
Tráfico, SA, per un import de 6.624.736 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de les obres de

millora de la instal·lació elèctrica de la Casa Elizalde
a l'empresa IMES, SA, per un import de 4.876.660
pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de les obres de

modificació de les plantes 2a, noble i soterrani a la
Casa Elizalde a l'empresa Constraula, SA, per un im¬
port de 15.385.303 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del manteni¬

ment de l'enllumenat públic del Districte durant el pe¬
ríode comprès entre els mesos d'octubre i desembre
de 1996 a UTE Camunsa, SA-SIM Rubatec, SA, per
un import de 39.615.472 pessetes.

Proposta d'acord
Informar favorablement la proposta de la Ponència

del Nomenclàtor en el sentit de donar el nom de Jar¬
dins de Manuel de Pedrolo, al jardí de l'interior d'illa
delimitada pels carrers de la Marina, de la Diagonal,
de la Diputació i de Lepant.

Districte 4. Les Corts

Sessió del 3 d'octubre de 1996.

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat dels decrets aprovats pel Regi¬

dor i el Gerent del Districte segons facultats delega¬
des de l'Alcalde.

Secretaria Tècnica Administrativa
Incoar expedient sancionador contra Merces Cen¬

ter, SL, titular de l'activitat que s'exerceix al local ubi¬

cat al núm. 6 del carrer de Martí Julià, Bar Musical "El
Tunnel", per a l'aclariment i determinació de la res¬
ponsabilitat administrativa en què hagi pogut incórrer
per una presumpta infracció consistent a incomplir
reiteradament l'horari de tancament del local.
Incoar expedient sancionador contra l'empresa

Borbro, SL, titular de l'activitat de Carpes recreatives
que s'exerceix al sector de la finca Torre Melina de
Barcelona, terrenys qualificats de Parc Urbà, per a
l'aclariment i determinació de la responsabilitat ad-
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ministrativa en què hagi pogut incórrer per exercir
l'indicada activitat, ús del sòl, sense la preceptiva lli¬
cència.
Prorrogar el contracte de gestió de servei de la

instal·lació esportiva d'Arístides Maíllo!, adjudicat a
Foment Esportiu les Corts, pel termini d'un any, i
mantenir l'import del cànon anual en 250.000 pes¬
setes.
Quedar assabentat del conveni per a la donació del

monòlit dedicat a Josep M. Batista i Roca i instal·lació
en el carrer del mateix nom.

Departament dAdmlnistració
Aprovar el Plec de clàusules economicoadminis-

tratives, particulars i tècniques que ha de regir la
contractació de les obres d'instal·lació d'enllumenat

públic a diversos indrets del Districte per la quantitat
de 6.589.000 pessetes; convocareI concurs de l'es¬
mentada contractació; autoritzar la reserva de dita
quantitat amb càrrec a la partida 601.55 del pressu¬
post de 1996 i requerir les empreses licitadores per
tal de constituir la garantia provisional de 131.742
pessetes.
Aprovar el Plec de clàusules economicoadminis-

tratives, particulars i tècniques que han de regir la
contractació de les obres d'arranjament de l'avinguda
de Joan XXIII (adequació entorn CF Barcelona,
Tanatori, Cementiri i Universitat), per la quantitat de
190.909.010 pessetes; convocareI concurs de l'es¬
mentada contractació; autoritzar la reserva de la
quantitat de 115.813.000 pessetes amb càrrec a la
partida 611.61 del pressupost de 1996; i la quantitat
de 75.096.010 pessetes a càrrec de la mateixa parti¬
da del pressupost de 1997, i requerir les empreses li¬
citadores per tal de constituir la garantia provisional
de 3.818.180 pessetes.
Aprovar el Plec de clàusules economicoadminis-

tratives, particulars i tècniques que han de regir la
contractació de les obres d'arranjament del carrer de
la Maternitat per la quantitat de 133.693.425 pesse¬
tes; convocareI concurs de l'esmentada contractació;
autoritzar la reserva de la quantitat de 82.508.000
pessetes amb càrrec a la partida 611.66 del pressu¬
post de 1996; i la quantitat de 51.185.425 pessetes a
càrrec de la mateixa partida del pressupost de 1997, i
requerir les empreses licitadores per tal de constituir
la garantia provisional de 2.673.868 pessetes.
Aprovar el Plec de clàusules economicoadminis-

tratives, particulars i tècniques que han de regir la
contractació de les obres d'arranjament del carrer del
Cardenal Reig (3a fase) entre l'avinguda de Sant
Ramon Nonat i el carrer de Collblanc per la quantitat
de 99.968.896 pessetes; convocareI concurs de l'es¬

mentada contractació; autoritzar la reserva de la
quantitat de 60.000.000 de pessetes amb càrrec a la
partida 611.60 del pressupost de 1996; i la quantitat
de 39.968.896 pessetes a càrrec de la mateixa parti¬
da del pressupost de 1997, i requerir les empreses li¬
citadores per tal de constituir la garantia provisional
d'1.999.378 pessetes.

Serveis Personals
Quedar assabentat de les subvencions atorgades

amb càrrec al pressupost de 1996, segons document
adjunt.
Imports globals relatius a cada sector d'activitat:

Activitat Import Nombre
d'Entitats

Dinamització juvenil 2.080.000 15
Dinamització gent gran 1.122.000 9
Acció cultural 2.203.000 16

Suport escoles públiques 1.267.000 30
Esport per a tothom 1.970.000 26
Festa major de les Corts 2.447.021 8

Serveis Tècnics
Acceptar l'Estudi de detall de planta baixa amb en-

tresolat al carrer de Novell, núm. 34, redactat per l'ar¬
quitecte Carlos Bosch i Claret, el qual estudi queda
supeditat al compliment de la "Condició" relacionada.
Acceptar e\ Pla especial d'Equipaments i Regulació

de "Partions" dels terrenys situats al carrer de Santa
Rosa, núm. 39-57, d'Esplugues de Llobregat, presen¬
tat per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Quedar assabentat de les activitats industrials, lli¬

cències d'obres i guals, inspecció industrial i d'obres i
permisos de la via pública.
Aprovar la proposta dels preus públics d'utilització

de les instal·lacions del Districte de les Corts per a
l'any 1997, segons document adjunt.

Fe d'errades: Advertit error material en els acords
del Districte de les Corts del dia 11 de juliol de 1996 i
publicats a la Gaseta Municipal núm. 23, d'agost i 10
de setembre, es procedeix a rectificar-lo en el sentit
que on diu, en relació a la proposta d'acord relativa a
la Llei Helms Burton: "Rebutjar, com a conseqüència
del vot en contra del Partit Popular i l'abstenció del
Grup Municipal de Convergència i Unió, la proposta
d'acord següent:" ha de dir: "Aprovar amb el vot en
contra del Partit Popular i l'abstenció del Grup Munici¬
pal de Convergència i Unió, la proposta d'acord se¬
güent:".

P
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Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 8 d'octubre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar les autoritzacions i disposicions de despesa en expedients de contractació se¬
güents:

Entitat Concepte Import
Neteva, SA Neteja extraordinària escoles casals estiu 445.041
Servicios Catalanes Saneamiento, SL Neteja extraordinària escoles casals estiu 964.432
Renet, SL Neteja extraordinària escola Mare Nostrum casals estiu 149.640
Renet, SL Neteja extraordinària CP M Déu Montserrat construcció

gimnàs 64.960
Manuel Najar Gallardo Subministrament material neteja CC Districte 415.400

? Transports Barcelona, SA Subministrament targetes T1 252.000
Canon España, SA Subministrament fax Regidoría Districte 161.820
Ediciones, SCP Publicació anuncis activitats Districte 400.200
Màrius Quintana Creus Projecte obres entorn biblioteca Font Castellana 1.540.643
Fomento Construcciones y
Contratas, SA Obres acabat i desplaçament carrer de Cànoves 9.816.318
Constraula, SA Obres pistes de petanca i serveis Vall d'Hebron 4.058.011
Constraula, SA Obres eixamplament voreres Baixada La Plana 6.300.514
Constraula, SA Obres millora paleta escoles Districte 4.516.945
Constraula, SA Obres programades paleta escoles Districte 2.057.205
Constraula, SA Obres millora paleta CC Guinardó 7.779.314
Auxiliar de Obra Civil, SA Obres urbanització plaça Carles Cardó II fase 11.516.796
Ravsa Instal·lació semàfor cruïlla Baixada Plana 4.722.210
Cristóbal Planet Moya Obres programades pintura escoles Districte 10.933.018
Aplicación de pinturas API, SA Obres pintura CC Guinardó 4.043.312
Instalaciones Eléctricas Campos, SA Obres instal·lació aire condicionat CC Guinardó 7.817.334
Trànsit Projectes, SL Gestió CC Guinardó dinamització sala de lectura 5.844.771
Trànsit Projectes, SL Gestió/animació Casal Infantil Guinardó 7.067.615

Alliberament i retorn baixa adjudicació neteja grup I 428.232
Alliberament i retorn baixa adjudicació neteja grup IV ... 1.575.420
Alliberament i retorn baixa adjudicació neteja grup V .... 335.764
Alliberament i retorn despeses salaris adeudats respon¬
sabilitat subsidiària 281.806

S Sael, SL Neteja extraordinària escoles casals estiu 414.809
Renet, SL Neteja ordinària setembre/desembre gimnàs escola

CP Mare Déu de Montserrat 210.000
Neca, SA Pagament salaris responsabilitat subsidiària personal

neteja 593.705
Constraula, SA Obres construcció nuclis accessos Torre Jussana 15.191.774
Ebanistería GHG, SL Obres programades ram fuster escoles Districte 5.934.819
SA, Proyectos Ingeniería y Construc¬
ción. SAPIC Obres remodelació edifici Casernes carrer de Lepant... 62.348.601
Mora Garcés i Associats Servei infraestructura cicle música 494.000
Mora Garcés i Associats Serveis infraestructura premis Horta-Guinardó 498.000
Mora Garcés i Associats Serveis actes protocol·laris Presidència 250.000
Fomento Construcciones y Contratas Retorn partida 5% adjudicació, conservació i pavimen¬

tació Districte 3.537.357
Abacus, SCCL Subministrament material tallers CC Casa Groga 102.315
Canal de Editoriales, SA Subministrament obsequis concurs poemes i narracions 46.290
Metalúrgica Diroca, SA Subministrament plaques i trofeus activitats esportives. 723.240

Alliberament i retorn baixa adjudicació obres pistes pe¬
tanca i serveis Vall d'Hebron 838.146
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres d'urbanit-

* zació plaça de Carles Cardó II fase 2.631.602
Alliberament i retorn baixa adjudicació instal·lació semà¬
for cruïlla carrer de la Baixada de la Plana 274.838
Alliberament i retorn baixa adjudicació pista poliesporti-
va Taxonera 6.863.143
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres d'acabat i
desplaçament serveis carrer de Cànoves 1.208.459
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Alliberament i retorn baixa adjudicació obres eixampla¬
ment voreres Baixada de la Plana 1.571.406
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres instal·la¬
ció hidrants a Collserola 162.864
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres remodelació
edifici casernes del carrer de Lepant, núm. 387 9.316.458
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres millores pa¬
leta escoles Districte 1.282.686
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres construcció
nuclis accessos Torre Jussana 3.797.944
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres instal-
lació aire condicionat CC Guinardó 2.468.632
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres paleta
CC Guinardó 1.763.116
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres pintura
CC Guinardó 1.575.889
Alliberament i retorn baixa adjudicació obres vestidors
CF Penitents 948.172

Auxiliar de Obra Civil, SA Obres construcció clavegueró CP Pau Casals 3.105.516
Auxiliar de Obra Civil, SA Obres arranjaments accés carrer de Joan Cortada 1.874.953
Auxiliar de Obra Civil, SA Obres vorera carrer de Castellbisbal, 5-15 749.633
Imes, SA Obres petit manteniment electricitat escoles Districte.... 2.840.230

Alliberament i retorn baixa adjudicació obres millora elec¬
tricitat escoles Districte 996.819

Informàtica el Corte Inglés, SA Subministrament material informàtic Serveis Personals
Districte 1.426.442

Decoresport, SA Subministrament/instal·lació equip esportiu pavelló
Guinardó 16.987.320

Industrias Gama, SA Subministrament carret Arxiu Districte 74.808
Sather, SA Instal·lació tanques mòbils pista pavelló Guinardó 31.142.768
Antonio Abella Cuberes Petit manteniment edificis ram vidrier 531.753
Instalaciones Eléctricas Campos Petit manteniment edificis ram calefacció 598.692
Pelegrín Rioja, SCP Subministrament material elèctric CC Taxonera 150.486
Payma, SA Control qualitat obres arranjament plaça Guinardó 215.000

Quedar assabentat de les subvencions següents:
Entitat Concepte Import
Agrupació Cultural Saudade Activitats culturals 400.000
Club de Bitlles Siuranenc d'Horta Organització activitats esportives barri 100.000
Club petanca Coimbra Organització activitats esportives barri 75.000
Futbol Club Castic Activitats esportives al barri 50.000
Associació Esclat Activitats esportives paralítics 100.000
Centre Juvenil Martí Codolar Activitats anuals temps lliure 290.000
AAVV Carmel Projecte Casal Infantil Can Baró 2.000.000
Coop. Cultural Rocaguinarda Activitats culturals 100.000
APA Mare Nostrum Escuela Estatal Activitats culturals barri 50.000
Assoc. Padres alumnos Escola Pit-Roig Foment de l'ensenyament 50.000
APA CP Coves d'en Cimany Realització activitats culturals 60.000
APA Escola Parroquial Especial Mare
Déu de Montserrat Activitats generals curs 50.000
APA Escuela FP Patronato Ribas Potenciació llengües estrangeres a l'Institut 100.000
APA Colegio Nacional Francisco Goya Activitats culturals 50.000
Unió Botiguers Pare Claret Activitats culturals 25.000
Espeleo Club de Gràcia Activitats al club 300.000
Unió Botiguers Cor d'Horta Activitats any 1996 100.000
Assoc. Pares alumnes Heura Activitats culturals àrea música 50.000
APA Centro Integración Plurisenso-
rial El Niu Realització activitats culturals 50.000
APA Escola Municipal Parc Guinardó Realització activitats culturals 50.000
Assoc. Administrativa Concessionaris
Mercat d'Horta Activitats culturals 75.000
Escola Font d'en Fargues Activitats culturals 50.000
APA Escola Baloo Activitats extraescolars 50.000
APA Centre Públic Doctor Folch i
Camarasa 2n Casal Especial d'estiu 100.000
Assoc. Dones Taxonera-Penitents Activitats formació de la dona 230.000
Associació Pares Àngels Garriga Activitats culturals al barri 50.000
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Associació de comerciants Centre
Comercial d'Horta Activitats carrer 75.000
CP Sardà i Salvany Activitats d'educació en el lleure 40.000
Assoc. Botiguers Feliu i Codina Festes nadalenques al barri 25.000
Assoc. Pares alumnes Graziel·la Activitats culturals 50.000
Unió botiguers Dante i Carmel Diverses activitats cara públic 25.000
Assoc. Botiguers i Veïns Baix Carmel Programa contra la drogaaddicció 75.000
APA Eduard Fontseré Taxonera Activitats culturals 50.000
Assoc. Dones d'Horta Activitats formació de la dona 120.000
Scouts de Catalunya (Grup Scouts
Makarenko) Activitats culturals i formatives 75.000
Minyons Escoles Guies Sant Jordi
(AE Perot Guinarda) Activitats d'educació en el lleure 120.000
Asde Scouts Catalunya (AE Mas
Guinardó) Conveni any 1996 130.000
Centre Vacances Sant Joan d'Horta 5a trobada d'infants 50.000
Centre Juvenil Adolescents Carmel

(Cejac) Activitats anuals temps lliure 140.000
Centre d'Esplai Drach II i Montbau Conveni anual 1996 125.000
Diables del Carmel Activitats educació en el lleure 160.000
Asde Scouts de Catalunya
(AE Mafeking) Activitats educació en el lleure 220.000
Instituto Neuropsicopedagògica Guru Activitats educatives per a psicòtics 75.000
Joventut parroquial Montbau Conveni anual 130.000
Grup Joves Sant Genis Agudells Activitats culturals 145.000
Parròquia Sant Marcel (Esplai
trencaclosques) Activitats educació en el lleure 75.000
Parròquia Sant Cebrià Activitats educació en el lleure 55.000
Minyons Guies Sant Jordi
(AE Salvador Espriu) Activitats educació en el lleure 145.000
Minyons Guies Sant Jordi
(AE Prat de la Riba) Activitats educació en el lleure 174.000
Minyons Guies Sant Jordi
(AE Sir Alexander Fleming) Activitats educació en el lleure 120.000
Minyons Guies Sant Jordi
(AE Can Baró) Activitats educació en el lleure 150.000
Parròquia Mare Déu Mont Carmel Colònies nens Centre 70.000
Assoc. Serveis Iniciativa Social (ADSIS) Programa anual voluntariat 250.000
Club de Polo Ygdrasil Activitats club 50.000
Agrupament Escola Sant F. Xavier Activitats educació en el lleure 150.000
Assoc. Pares Grupdem Activitats culturals 100.000
Agrupament Escolta Roland Philipps Activitats educació en el lleure 140.000
Agrupament Escolta Maputxes Activitats educació en el lleure 100.000
Agrupament Escolta Azimut Conveni any 1996 217.000
Agrupació Cultural Social (ACIS) Promoció joves i adults 115.000
Assoc. Pares alumnes Carrilet Programa iniciació natació autistes 100.000
Assoc. Juvenil el Caliu del Foc Activitats anuals temps lliure 180.000
Assoc. Juvenils Amics de la Ràdio Programes ràdio 100.000
Assoc. Pares Alumnes Torrent Melis Activitats esportives any 1996 50.000
Esplai Isard Flor de Neu Programa anual curs 172.000
Centre Parroquial Sant Joan Horta activitats promoció de la dona 100.000
Comissió Cavalcada Reis Taxonera Activitats culturals 100.000
Amics Jardins del Laberint Educació en el lleure 100.000
Grup Dones de la Font del Gos Activitats promoció de la dona 75.000
Unió Excursionista Catalunya d'Horta II marxa itinerari Parc de Collserola 100.000
Centre Cultural Popular Montserrat Activitats culturals 230.000
AAVV Can Baró Activitats formació de la dona 145.000
AAVV Carmel Activitats culturals 100.000
Club Deportivo Hebron Activitats esportives 150.000
AAVV Carmel (Mesa Cívica Defensa
Social-Atur Carmel) Activitats culturals 75.000
Club petanca Font Castellana Activitats esportives al barri 70.000
Club Dep. Minusvàlidos Trauma-68 Difusió i pràctica d'esport a minusvàlids 200.000
Club ciclista Horta Activitats esportives al barri 100.000
Club de Bolos Leoneses Horta Activitats esportives al barri 100.000
Club BMX Guineueta Organització prova bicicros 100.000
Club petanca Armonía Montbau Activitats esportives al barri 75.000
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Club de bitlles Cop Dinamització club bitlles al barri 100.000
Penya Blaugrana d'Horta Activitats esportives al barri 75.000
Centre Parroquial Sant Joan d'Horta Activitats esportives 100.000
CD Virgen del Camino Competicions esportives 75.000
Assoc. Rítmica Vall d'Hebron Activitats esportives 100.000
Assoc. Exalumnes Torrent Melis Activitats esportives 50.000
Assoc. Alumnes Santa Catalina Siena Activitats esportives al barri 50.000
Gresol Ajuda Solidaritat Guinardó Ajut material famílies barri 75.000
Grup Torxa Barcelona Activitats culturals 100.000
Associació Xerrac Dinamització art i cultura popular 100.000
Ateneu Cultural Hortenc Activitats culturals 200.000
Grup Coral d'Horta Activitats culturals 80.000
Club Basket Bosco Barcelona Activitats culturals 75.000
Parròquia Sant Jeroni Celebració centenari 180.000
Foment Hortenc Activitats culturals 200.000
Centre Parroquial Sant Joan Horta Activitats culturals 200.000
Comissió Festes Sant Genis Agudells Activitats culturals 100.000
AAVV Font Castellana Difusió cultural barri Can Baró 200.000
Sense Traves Assoc. Disc. Carmel Participació social persones amb disminucions 100.000
Casal Parroquial Montbau-Sant Geroni Difusió cultural barri Montbau 150.000
Agrupación Deportiva San Cipriano XI setmana esportiva i cultural 400.000
UD 77 de Barcelona Activitats esportives al barri 225.000
Treballem per Cuba, Treballem per
Boyeros Activitats solidaritat 100.000
AAVV Carmel (Com. Herm.
Horta-Guinardó M. Boyeros-La Habana) Activitats solidaritat 100.000

Quedar assabentat de les devolucions de dipòsits següents:
Entitat Concepte Import
QSL Serveis Culturals Gestió CC Taxonera 177.639
QSL Serveis Culturals Gestió CC Carmel 248.425
Cotesa Obres enllumenat carrer de Fastenrath-Castellbisbal.... 124.259
Construcciones Visa, SA Obres adequació local cultural Vall d'Hebron 189.000
Mecatubs, SL Lloguer infraestructures actes populars Districte 80.000

Quedar assabentat de la interposició, per la Sra.
Adela Sierra i Fernández, d'un recurs contenciós ad¬
ministratiu.
Quedar assabentat de la interposició, per la Sra.

Adela Sierra i Fernández, d'un recurs contenciós ad¬
ministratiu.
Quedar assabentat de la interposició, pel Sr. Fran¬

cisco Javier Medina i Ortiz, d'un recurs contenciós
administratiu.
Quedar assabentat de la desestimació d'un recurs

d'alçada (Biblioteca), interposat pel Sr. Ignasi Doñate
i Sanglas (i 24 més).
Aprovar el plec de condicions de la concessió del

camp de futbol municipal d'Horta.
Aprovar el plec de condicions de la concessió del

camp de futbol municipal Vall d'Hebron.
Aprovar el plec de condicions de la concessió del

complex esportiu municipal Guinardó.
Aprovar el plec de condicions de la concessió del

complex esportiu municipal Carmel.
Aprovar el plec de condicions de la concessió de la

pista poliesportiva municipal Montbau.
Aprovar el plec de condicions de la concessió del

camp de futbol municipal la Clota.
Aprovar el plec de condicions de la concessió de la

pista poliesportiva municipal Can Baró.

Aprovar el plec de condicions de la concessió del
camp de futbol municipal Sant Genis.
Informar favorablement l'aprovació provisional de

la modificació del PGM al Parc de les Aigües i boca
sud del túnel de la Rovira.
Informar favorablement l'Estudi de detall de la finca

núm. 31 del carrer del Agudells.
Informar favorablement el canvi del sistema d'actua¬

ció de compensació pel d'expropiació, per a l'execució
de la Unitat d'actuació V-1 del PERI del Carmel.
Informar favorablement el canvi del sistema d'actua¬

ció de compensació pel d'expropiació, per a l'execució
de la Unitat d'actuació V-3 del PERI del Carmel.
Aprovar la moció demanant la declaració -amb ca¬

ràcter únic a la ciutat de Barcelona- del Parc com a Jar-
dí-museu del Laberint; la necessitat d'una ordenança
específica per a fer una hipotètica declaració similar per
altres espais de la ciutat, i que en cap cas les condi¬
cions d'accés al Jardí-museu del Laberint seran objecte
de restriccions en relació a les actualment existents.
Aprovar la moció encomanant al Regidor del Dis¬

tricte d'Horta-Guinardó la realització dels tràmits
adients davant la Conselleria d'Ensenyament de la
Generalitat, per tal que es possibiliti l'obertura al
públic de la Biblioteca de l'Institut Carles Riba en
hores no lectives.
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Districte 9. Sant Andreu

Sessió de l'11 de juliol de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de les contractacions aprovades per la Gerència del Districte a càrrec del Fons d'In¬

versions del Districte de l'any 1996 següents:

Concepte Import
Compra i reposició de material informàtic 800.000
Compra i reposició d'equips informàtics 5.362.953
Compra i reposició d'equips informàtics 1.914.280
Substitució de filtres de piscina club natació 4.893.843
Reposició voreres i nou enllumenat del carrer de Malats 7.600.000
Rehabilitació façana del CEIP Emili Juncadella 7.102.333
Ordenació del carrer del Pacífic 75.000.000
Conversió en zona de vianants del carrer de Monlau 27.500.000
Projecte connexió Sant Antoni M. ClaretA/allès i Ribot 16.799.996
Projecte de dignificació del Passadís de la Trinitat 8.499.252
Projecte de rehabilitació de l'Escola d'Adults Bon Pastor 6.453.657
Projecte de reconstrucció de la coberta de l'aulari nord del CEIP Príncep de Viana 11.867.624
Rehabilitació de la pintura interior del CEIP Dr. Ferran i Clua 10.897.924
Pintura interior dels espais comuns del CEIP Joan XXIII 4.925.633
Reparació del fals sostre del CEIP El Sagrer 2.066.912
Envernissat de la fusteria exterior del CEIP El Sagrer 1.717.727
Rehabilitació de la tanca del CEIP Ramon Berenguer III 2.888.939
Rehabilitació de la tanca del CEIP Príncep de Viana 2.505.907
Compra de mobiliari Casal de Joves Baró Viver/AAVV 2.492.893
Compra de 10 telealarmes per serveis socials 822.602
Rehabilitació de la coberta del parvulari del CEIP El Sagrer 2.704.603
Rehabilitació de l'interior de l'aulari del CEIP Pompeu Fabra 3.699.185
Projecte de rehabilitació de les cobertes del Poliesportiu Sant Andreu 15.998.379
Supressió línies aèries elèctriques Futur Camp Futbol 16.637.241
Compra de cinc bicicletes 118.000
Adequació edifici Josep Pallach 49.988.367
Adequació i reforma dels despatxos de la 1a planta de la Seu del Districte 7.949.708
Supressió línies aèries elèctriques Camp futbol 2.503.052
Rehabilitació interior de l'aulari del CEIP Pompeu Fabra 3.699.185

Quedar assabentat de les subvencions aprovades per la Comissió de Subvencions en sessió de data 2 de
juliol de 1996 i que a continuació es relacionen:
Comissió Educació i Esports 1.465.000
Comissió d'Esports 2.410.000
Comissió de Participació Ciutadana 2.204.400
Comissió de Cultura 1.525.000

Quedar assabentat de les devolucions i cancel·la¬
cions de garantia següents: a Servicios Catalanes
de Saneamiento, SL, (SERSA) per a respondre del
contracte de servei de neteja, grup 2, per un import
d'1.188.778 pessetes.
Modificar les Bases del Premi "Sant Andreu" apro¬

vades per la Comissió de Govern en data 14 d'octu¬
bre de 1992 i de les quals es va assabentar el Ple del
Consell en data 29 d'octubre de 1992, en el sentit de:
5a. Presentació de candidats. Modificar en aquesta

Base sols: "La data límit per a la presentació de can¬
didats a optar al premi finalitzarà el dia 30 de setem¬
bre de cada any".
7a. De les reunions I deliberacions. Una vegada rebu¬

des les propostes de candidatures al Premi, se n'elabo¬

rarà una llista que es farà pública en la sessió del Ple
del Consell del mes d'octubre, per a general coneixe¬
ment. El Jurat es reunirà en una primera sessió, a la
que hi haurà de concórrer un representant de les enti¬
tats proponents, per exposar el currículum i els mèrits
de la persona o entitat proposta. Posteriorment, el Jurat
es reunirà en nova sessió per tal d'efectuar les delibera¬
cions i valoracions i fallarà el Consell del mes de no¬

vembre els noms dels premiats en la corrent edició. El
Jurat a proposta del President podrà realitzar quantes
sessions estimi necessàries, podent-se reunir a la Seu
del Districte o en altre lloc que consideri oportú.
Mantenir la resta de bases i procedir a la nova re¬

dacció de les Bases incorporant les presents modifi¬
cacions.
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S'acorda instal·lar la Creu de Terme en la seu de
l'Arxiu Municipal del Districte, al carrer d'Ignasi
Iglesias i una rèplica fidel i exacta a la confluència de
l'Avinguda de la Meridiana-Carretera de Ribes al lloc
on hi havia el Coll de Finestrelles.
S'acorda per unanimitat la proposta de moció se¬

güent:
1. Instar al Govern de la Generalitat perquè el més

ràpidament possible estableixi les mesures adequa¬
des per la prolongació de la línia IV, des de La Pau,
pel Triangle Ferroviari, Sant Andreu, fins al Bon Pas¬
tor o de la línia II des de La Pau, Onze de Setembre,
Bon Pastor o qualsevol alternativa que signifiqui l'arri¬
bada del Metro al Bon Pastor.
2. Instar al Govern de la Generalitat que la futura

estació de l'AVE contempli la seva connexió amb la
parada del Metro de la Sagrera.

3. Instar al Govern de la Generalitat que la prolon¬
gació de la Línia III des de Montbau fins Llars Mun-
det, Valldaura, Canyelles, Roquetes i Trinitat Nova,
continuï fins a Trinitat Vella.

4. Instar al Govern de la Generalitat per tal que es¬
tableixi un calendari dels projectes executius i l'exe¬
cució de les obres d'ampliació de les línies de metro
abans esmentades.

5. Instar al Govern de la Generalitat i de l'Estat, de
la dotació pressupostària per a dur a terme les am¬
pliacions de la xarxa de metros.

6. Instar al Govern de la Generalitat a la creació
de l'autoritat única del transport i de la integració
tarifària.

7. Instar a l'Entitat Metropolitana del Transport
(EMT) a la prolongació de l'horari de funcionament
del metro fins a l'una de la matinada, tots els dies de
la setmana.

8. Instar a l'Entitat Metropolitana del Transport
(EMT) a reforçar les línies d'autobusos del Distric¬
te amb especial incidència en aquells sectors i bar¬
ris que no gaudeixin en l'actualitat del servei del
Metro.

Sessió de l'1 d'octubre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les incautacions de garantia

següents:
1. Per les obres de condicionament de la sala d'as¬

saig i camerinos al SAT Sant Andreu Teatre, del Dis¬
tricte de Sant Andreu, adjudicades a Mobles i Fustes
Sant Cugat, SA, per un import de 114.575 pessetes,
constituïda mitjançant aval del Banc Mercantil de
Tarragona, perquè aparegueren defectes de cons¬
trucció de l'empostissat flotant que varen obligar a
substituir-lo.

2. Per les obres de condicionament de la sala d'as¬
saig i camerinos del SAT Sant Andreu Teatre, per de¬
fectes constructius.

3. Per les obres del Saló de Plens del Consell Mu¬
nicipal del Districte de Sant Andreu, adjudicades a
Forçat, SA, per un import de 447.821 pessetes, cons¬
tituïda en metàl·lic, per existir defectes en el sistema
d'aire condicionat.

4. Per les obres complementàries al Saló de Plens
del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu,
adjudicat a Forçat, SA, per un import de 89.564 pes¬
setes, constituïda en metàl·lic.

5. Per les obres de senyalització de la Seu del Dis¬
tricte de Sant Andreu, adjudicades a Grammatech,
SA, per un import de 55.194 pessetes, constituïda en
metàl·lic, per existit defectes de fabricació que impe¬
deixen en molts dels casos la intercanviabilitat.
Quedar assabentat de les concessions de les sub¬

vencions següents:
- Comissió d'Esports 330.000 pessetes
- Comissió de Participació

Ciutadana 450.000 pessetes.
Quedar assabentat de la remissió dels Plecs de

Condicions de les instal·lacions esportives següents
a l'aprovació del Consell Plenari:
1. Pista Municipal esportiva Capella.
2. Piscina Municipal Sant Andreu.
3. Pavelló poliesportiu municipal de Sant Andreu.
Quedar assabentat i ratificar el Decret del Regidor

de Districte de nomenament del Jurat Premi Sant
Andreu Edició 1996.
Nomenar membres del Jurat del Premi Sant An¬

dreu Edició 1996 els Srs. i les entitats, les quals pre¬
sentaran un representant següents:

1. Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE).

2. Convergència i Unió.
3. Partit Popular.
4. Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
5. Sr. Roberto Cano i Merino.
6. Sr. Ramon Serra.
7. Sr. Lluís Iglesias i Compte.
8. Sr. Josep Moratalla i Martínez.
9. Associació Caliu Congrés.
10. Associació Gent Gran Congrés.
11. Casal Catòlic de Sant Andreu.
12. Centro Castellano Leonés.
13. La Lira Societat Coral.
14. Grup Teatre l'Ou Nou.
15. Grup Taca.
Secretari del Jurat: Sr. Jesús M. Prades i

Guivernau, Cap de la Secretaria Tècnica Administra¬
tiva del Districte de Sant Andreu. Delegar en el Sr.
Eduard Puig i Comellas, Conseller del Districte, la
Presidència del Jurat i donar compte de la present re¬
solució al Ple del Consell del Districte per a la seva
ratificació.

f
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PERSONAL

Concursos

Bases generals que han de regir la convocatò¬
ria de 2 concursos per a la provisió de 2 llocs
de treball
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 28 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.

MERITS 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 treball
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 valo¬
raran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació direc¬
ta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si es¬
cau, 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.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè 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 podrà
utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a l'Ofici¬
na d'Informació de Personal i a les seus dels Districtes.

En els concursos convocats per a la provisió de
més d'un lloc de treball, s'haurà d'especificar en la
sol·licitud l'ordre de preferència de cadascun d'ells, i
la prioritat per a la seva adjudicació es farà segons la
puntuació obtinguda. En cas d'empat en la puntuació,
per dirimir-ho s'atendrà l'antiguitat de serveis prestats
a la 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 curriculum 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 següents al
de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de
Personal de la proposta de la Junta de Valoració de l'úl¬
tim concurs en què hagi obtingut la plaça.

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

Annex
Concurs 674. Tècnic/a d'Educació de Districte,

adscrit/a al Districte de Sants-Montjuïc (Nivell 20).
Concurs 675. Cap del Programa de la Plataforma

d'Atenció Telefònica (Nivell 26)

Tècnic/a d'Educació de Districte, adscrit/a al Dis¬
tricte de Sants-Montjuïc
Concurs 674

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Per¬
sonals del Districte de Sants-Montjuïc, i situat a la
seva seu.

Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de
43.485 pessetes, segons catàleg vigent (2078X).

Funcions principals
- Coordinació de les actuacions, programes i treball

dels representants i les representants municipals
als centres docents públics (matriculació, associa¬
cions de mares, pares i alumnes, directors/es
d'escoles, aspectes legals, etc.).

- Secretaria del Consell Escolar del Districte.
- Assistència tècnica a la Prefectura de la Divisió de

Serveis Personals, Caps de Zona i responsables
de Centres i Serveis de la Divisió en matèria
d'educació.

- Assistència tècnica a la Secretaria del Consell Es¬
colar Municipal a efectes de coordinació de les
actuacions dels representants i les representants
municipals i de les funcions assignades a la Se¬
cretaria del Consell Escolar del Districte.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

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

barem següent:
Tècnic/a Superior d'Educació i Psicologia
o Professor/a d'Ensenyament Secundari . 1 punt
Tècnic/a Mitjà/na d'Educació o Mestre/a.. 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 2 punts. Això
no obstant, si la titulació aportada per ingressar a la
categoria valorada a l'apartat anterior, és superior a
la mínima exigida, això constituirà un mèrit que es va¬
lorarà dintre d'aquest apartat.

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Coordinació de programes i actuacions
adreçats als representants i a les repre¬
sentants municipals dels centres docents,
i/o experiència professional en el Districte,
en serveis educatius: CPR, EAP, fins a ... 2,50 punts
Com a membre d'un Consell Escolar,
fins a 2 punts
Com a membre de l'equip directiu d'un
centre docent, fins a 1,50 punts
En participació ciutadana, fins a 1 punt

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

5. Informe sobre les activitats realitzades, raonant
la contribució d'aquestes al lloc de treball del concurs
(extensió màxima de 5 pàgines), fins a 3 punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat d'interrelació i
comunicació oral i escrita, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 11 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris/es:
Sr. Ramon Barnusell i Lloverás, Gerent del Distric¬

te de Sants-Montjuïc, o persona en qui delegui.
Sra. Glòria Figuerola i Anguera, Cap de la Divisió

de Serveis Personals del Districte de Sants-Montjuïc,
o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Cap del Programa de la Plataforma d'Atenció
Telefónica
Concurs 675

Lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis de
Barcelona Informació, i situat a l'Edifici Colom, Av. de
les Drassanes, núm. 6-8.
Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de

94.504 pessetes segons el catàleg vigent (2619X).
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Funcions principals
- Planificació, organització, gestió i avaluació del

conjunt de tasques i serveis ofertats als ciutadans
i ciutadanes mitjançant l'atenció telefònica.

- Direcció de persones i/o equips, propis o externs,
necessaris per a la consecució dels objectius pro¬
posats.

- Participar conjuntament amb les persones res¬
ponsables d'informació i atenció ciutadana del
projecte global d'atenció als ciutadans i ciutada¬
nes.

- Analitzar i proposar plans d'actuació per a la millo¬
ra de l'eficàcia en l'atenció telefònica.

- Gestió i optimització de la Plataforma Telefònica.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 7 punts, segons

el barem següent:
Tecnologies de la Informació, fins a 2 punts

Comandament de personal, especialment
d'equips de producció, fins a 2 punts
Serveis d'atenció ciutadà/na-client/a, fins a 2 punts
Control, Supervisió de processos de pro¬
ducció externs, fins a 2 punts

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

3. Característiques personals requerides per al lloc
de treball especialment la capacitat de comandament
i interrelació, fins a 4 punts.

Puntuació mínima-. 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris/àries:
Sr. Enric Casas i Gironella, Gerent d'imatge i Co¬

municació o persona en qui delegui.
Sra. Mercè Massa i Gironella, Directora de Ser¬

veis de Barcelona Informació, o persona en qui de¬
legui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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ANUNCIS

Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona.

Gener-juliol 1996

Conciliacions

Reclamació: Demana la devolució dels diners pa¬
gats per la compra d'un matalàs de làtex que va re¬
sultar ser d'escuma.

Es concilien les parts i el reclamat torna al recla¬
mant l'import del matalàs.

(Ref. 27/96)

Reclamació: Demana la devolució dels diners pa¬
gats per un anorac de pell de "nobuk" que va portar a
la tintoreria i que va quedar malament.

Es concilien les parts i la tintoreria reclamada tor¬
narà al reclamant l'import de la peça.

(Ref. 29/96)

Reclamació: Demana que li tornin els diners de la
compra d'un penjoll d'or que presenta defectes impor¬
tants.

Es concilien les parts i la joieria reclamada tornarà
al reclamant l'import del penjoll d'or.

(Ref. 37/96)

Reclamació: No està d'acord amb l'import de la
factura del telèfon corresponent al període comprès
entre el 30 d'octubre i l'1 de desembre de 1995. De¬
mana que li tornin aquest import per un total de 6.412
pessetes.
Es concilien les parts i la companyia reclamada tor¬

na al reclamant l'import de l'esmentada factura.
(Réf. 72/96)

Reclamació: Va lliurar unes bambes a fàbrica per¬
què tenien un defecte i no les hi han retornat. Dema¬
na la devolució de les bambes o el seu import.
Es concilien les parts i la part reclamada torna al

reclamant els diners pagats per les bambes.
(Réf. 73/96)

Reclamació: Demana que li tornin l'import de la
factura que va pagar a conseqüència de la reparació

de la maneta de la moto, la qual es va trencar durant
un transport amb la companyia ferroviària.
Es concilien les parts i la companyia reclamada

paga al reclamant la quantitat de 3.380 pessetes, cor¬
responent a l'esmentada factura.
(Réf. 110/96)

Reclamació: Demana la devolució dels diners pa¬
gats per la segona reparació d'una rentadora, ja que
la primera vegada la hi van reparar malament.

Es concilien les parts i el reclamat torna al recla¬
mant l'import de la segona reparació.

(Ref. 116/96)

Reclamació: Va portar una jaqueta a la tintoreria
perquè la tenyissin i va quedar arrugada i amb ratlles.
Es concilien les parts i la tintoreria reclamada tor¬

narà a tenyir la jaqueta del reclamant.
(Ref. 118/96)

Reclamació: Demana que li tornin un televisor que
va portar per reparar el novembre de 1995 i que el 3
de gener de 1996 encara no l'hi havien tornat.

Es concilien les parts i la botiga reclamada tornarà
al reclamant el televisor degudament reparat.

(Ref. 120/96)

Reclamació: Demana que la companyia d'assegu¬
rances li aboni la factura pagada per la reparació del
seu vehicle quan estava de viatge per Granada.
Es concilien les parts i la part reclamada paga al

reclamant l'import de l'esmentada factura.
(Ref. 134/96)

Reclamació: Demana que li tapin les goteres que
provenen del pis de dalt i que estan creant una forta
humitat que pot afectar el cablejat elèctric.
Es concilien les parts i l'administració de finques

reclamada es farà càrrec de la reparació i de l'abona¬
ment de l'avaria.

(Ref. 138/96)
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Reclamació: Demana que li tornin una catifa que
va portar a rentar a la bugaderia i que la botiga recla¬
mada diu que ha perdut.
Es concilien les parts i, un cop trobada la catifa, la

part reclamada la torna a la reclamant degudament
netejada.
(fíef. 169/96)

Reclamació: Va adquirir una vinoteca que no
funcionava bé. Demana que la hi canviïn per una
altra.
Es concilien les parts i la part reclamada canvia

l'aparell per un altre que funciona correctament.
(Ref. 246/96)

Reclamació: Demana que li tornin la paga i senyal
que va donar per la compra d'un cotxe, amb el com¬
promís que l'hi lliurarien en un termini de 30 dies i ja
n'han passat 60 sense que li hagin entregat el cotxe.
Es concilien les parts i el reclamant ja té el cotxe en

el seu poder.
(Ref. 181/96)

Reclamació: No està d'acord amb un rebut de la

companyia telefònica, corresponent al període de
gener-febrer de 1996, de 12.305 pessetes, perquè
es tracta d'un domicili que solament fan servir a
l'estiu.
Es concilien les parts i la companyia reclamada

modifica el rebut, el qual queda en 6.465 pessetes.
(Ref. 254/96)

Reclamació: Demana que, a les obres que li han
fet a la cambra de bany, li posin les rajoles totes
iguals i no diferents les unes de les altres.
Es concilien les parts i el reclamat buscarà rajoles

que siguin iguals que les d'abans i les hi col·locarà.
(Ref. 188/96)

Reclamació: Demana la devolució de l'import que
va pagar per un telèfon mòbil que no funcionava bé i
que, a més, no estava homologat.
Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al

reclamant els diners que havia pagat.
(Ref. 259/96)

Reclamació: Reclama per la tardança a recuperar
un telèfon mòbil que va portar perquè li carreguessin
la bateria.
Es concilien les parts i la part reclamada torna al

reclamant el telèfon degudament reparat.
(Ref. 192/96)

Reclamació: Demana que li canviïn unes sabates
que va comprar perquè eren defectuoses i es van
trencar de seguida.
Es concilien les parts i la botiga reclamada li canvia

les sabates per un altre parell.
(Ref. 267/96)

Reclamació: Demana que li tornin a canviar el nou
regulador del butà per l'antic, perquè no hi havia ne¬
cessitat de canviar-lo i, també, que li tornin la quanti¬
tat que ha pagat pel servei.

Es concilien les parts i la part reclamada torna a
instal·lar l'antic regulador i també li torna els diners
que ha pagat.

(Ref. 203/96)

Reclamació: Va comprar una casaca-brusa i va
rentar-la a mà, tal com deien les instruccions. Així i
tot, la peça se li va encongir i, en planxar-la, es va
esfiligarçar. Demana la devolució de l'import de la
factura: 15.000 pessetes.

Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al
reclamant l'import de la peça.
(Ref. 303/96)

Reclamació: Li van instal·lar malament un sistema
autònom de generació d'energia elèctrica en diverses
granges. Demana que li instal·lin els aparells neces¬
saris per al seu correcte funcionament

Es concilien les parts, la part reclamada fa els can¬
vis necessaris en la instal·lació i ara funciona correc¬

tament.

(Ref. 223/96)

Reclamació: Va comprar un equip de música,
el qual va tenir una avaria important durant el pe¬
ríode de garantia. La botiga vol fer-li pagar la re¬
paració.
Es concilien les parts i la botiga reclamada es fa

càrrec de l'esmentada reparació.
(Ref. 342/96)

Reclamació: Després d'un accident de trànsit, li
van reparar malament el vehicle. Demana que l'hi tor¬
nin a reparar i li abonin la factura que va pagar.
Es concilien les parts i la part reclamada torna a re¬

parar el cotxe, que queda en perfectes condicions, i
sense cap càrrec.
(Ref. 229/96)

Reclamació: Es va matricular en un curs d'an¬
glès i, com que va tenir problemes amb el material
d'estudi, va comunicar al centre que ja no estava
interessat a seguir el curs. Demana l'anul·lació de
la matrícula.
Es concilien les parts i el centre d'estudis reclamat

procedeix a anul·lar la matrícula.
(Ref. 397/96)
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Reclamació: Va portar una emissora de ràdio per¬
què li fessin unes modificacions. En anar a recollir-la,
li van dir que no es podia fer la modificació però que
havia de pagar 4.000 pessetes per la reparació d'una
avaria del comandament del volum. Demana que li
tornin l'aparell en perfectes condicions i no pagar la
factura.
Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al

reclamant l'aparell en perfectes condicions i sense
cap càrrec.
(fíef. 403/96)

k k k

Reclamació: Va comprar un aparell de rebobinació
de cintes de vídeo per un import de 3.490 pessetes.
L'aparell no ha funcionat mai bé i demana que li tor¬
nin la quantitat que va pagar.
Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al

reclamant l'import de 3.490 pessetes.
(Ref. 414/96)

k k k

Reclamació: Va firmar un contracte sota pressió i,
com a conseqüència, va pagar una lletra per a una
multipropietat. Demana que es rescindeixin el con¬
tracte i la lletra.

Es concilien les parts i l'empresa reclamada rescin¬
deix el contracte i la lletra.

(Ref. 425/96)
k k k

Reclamació: Va comprar una porta que estava
d'oferta i va deixar 2.000 pessetes com a paga i senyal.
En anar a recollir-la no li van mantenir el preu de l'oferta.
Demana que se li respecti el preu i la paga i senyal.
Es concilien les parts i la botiga reclamada es com¬

promet a mantenir el preu d'oferta.
(Ref. 429/96)

k k k

Reclamació: Va comprar unes sabates, però esta¬
ven trencades i per aquest motiu demana la devolu¬
ció dels diners o un val pel seu import.

Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al
reclamant els diners de les sabates.

(Réf. 431/96)
k k k

Reclamació: Demana el lliurament d'una catifa
que va portar a netejar i cosir el 19 de gener de 1996.
La botiga no vol tornar-la-hi si el reclamant no paga la
quantitat estipulada.
Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al

reclamant la catifa en perfectes condicions.
(Ref. 433/96)

k k k

Reclamació: Va donar una paga i senyal de 5.000
pessetes per una jaqueta que li feien a mida. Dema¬
na la devolució de les 5.000 pessetes perquè la hi
van fer molt petita.

Es concilien les parts i la botiga reclamada torna a
la reclamant l'import de la paga i senyal.

(Ref. 436/96)
k k k

Reclamació: Va signar una prematrícula, sense
compromís, per fer un curs d'anglès i, amb les dades
de la seva Visa, li van cobrar 19.000 pessetes. Dos
dies més tard va telefonar per dir que no li enviessin
el material perquè ja no estava interessat en el curs.
Demana la devolució de les 19.000 pessetes.

Es concilien les parts i l'escola reclamada torna al
reclamant la quantitat pagada.

(Ref. 485/96)
k k k

Reclamació: Va comprar un moneder defectuós.
Demana que li tornin els diners o el moneder deguda¬
ment arranjat.

Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al
reclamant l'import del moneder.
(Ref. 518/96)

k k k

Reclamació: Va signar amb una empresa un con¬
tracte de multipropietat, però després de llegir-lo va
veure que no l'interessava ni podia fer-se'n càrrec
econòmicament. En demana la rescissió.

Es concilien les parts i l'empresa reclamada està
d'acord amb la rescissió del contracte.

(Ref. 520/96)
k k k

Reclamació: Va donar una paga i senyal de 5.000
pessetes per la compra d'un aparell d'informàtica,
però no li n'han facilitat cap mena d'informació. De¬
mana la devolució de la paga i senyal i informació so¬
bre allò que vol comprar.
Es concilien les parts i la botiga reclamada tornarà

al reclamant la paga i senyal.
(Ref. 521/96)

k k k

Reclamació: Va signar un contracte de mul¬
tipropietat i, 48 hores després, va veure que no po¬
dia fer-se càrrec de les despeses econòmiques ja
que el banc li denegà un crèdit. Demana la res¬
cissió del contracte i la devolució del que havia
avançat.
Es concilien les parts i l'empresa reclamada torna

al reclamant la quantitat de 50.000 pessetes, import
lliurat a compte per la firma del contracte.

(Ref. 542/96)
k k k

Reclamació: Va comprar unes sabates per un im¬
port de 5.000 pessetes i, després de mitja hora
d'usar-les, se'n desprengué un llaç. Les va portar a la
botiga, però ei despreniment es produí unes quantes
vegades més. Demana la devolució de l'import o
unes altres sabates similars.
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Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al Es concilien les parts i el concessionari reclamat
reclamant l'import de 5.000 pessetes. torna al reclamant la bonificació dels pneumàtics.
(Ref. 543/96) (Ret 595/96)

Reclamació: Va concertar un viatge de set dies
però va tornar un dia abans del previst. Demana l'im¬
port pagat corresponent al setè dia.
Es concilien les parts i l'empresa reclamada paga

al reclamant l'import sol·licitat.
(Ref. 548/96)

Reclamació: Li han cobrat un preu excessiu per
canviar-hi unes peces de la rentadora. Demana que li
tornin la diferència entre el preu cobrat i el preu de
mercat.

Es concilien les parts i el servei tècnic reclamant
torna la diferència al reclamant.
(Ret 559/96)

Reclamació: Va comprar un armari, però li van
servir un armari d'unes mides diferents de les que ha¬
via triat i que ja havia pagat. Demana que li tornin la
diferència o que li portin l'armari amb les mides de¬
manades.
Es concilien les parts i la botiga reclamada torna la

diferència al reclamant.

(Ret 564/96)

Reclamació: Va comprar un walkman que, des¬
prés de quinze dies, feia un soroll estrany. El va por¬
tar a reparar, però la botiga encara no l'hi ha tornat.
Demana la devolució de l'aparell reparat o un altre
d'igual.

Es concilien les parts i la botiga reclamada torna al
reclamant l'aparell degudament reparat.
(Ret 606/96)

Reclamació: Va encarregar uns mobles de cuina
però, quan els hi van portar, les mides no es corres¬
ponien amb les que ella volia. Demana que li ajustin
les mides.
Es concilien les parts i s'ajusten les mides dels mo¬

bles.

(Ret 2258/95)

Reclamació: Va comprar una tauleta per a la tele¬
visió. Quan van portar-la-hi estava trencada d'una
banda. Demana que la hi canviïn per una de nova.
Es concilien les parts i la botiga reclamada canvia

la tauleta per una altra de nova.
(Ret 2430/95)

Reclamació: Va comprar uns pneumàtics per al
cotxe i, desprès de 13.000 kms., van aparèixer-hi
unes deformacions laterals que feien vibrar el vehicle.
Els hi van canviar però, després de fer més quilòme¬
tres, va tornar a passar-li. Demana que li tornin el que
va pagar.

Reclamació: Va comprar una cadena de música
amb el finançament que li va oferir la botiga, però els in¬
teressos eren excessius. Demana que els hi rebaixin.
Es concilien les parts i la botiga reclamada està

d'acord a rebaixar al reclamant el tipus d'interès.
(Ret 2416/95)

Concursos

Concurs per a la Redacció del projecte executiu
d'urbanització del PERI del Front Marítim de
Poblenou mitjançant l'adaptació del projecte redactat
per el Servei de Projectes Urbans de l'Ajuntament de
Barcelona.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96H0505.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte:

Redacció del projecte executiu d'urbanització
del PERI del Front Marítim de Poblenou mit¬

jançant l'adaptació del projecte redactat per el
Servei de Projectes Urbans de l'Ajuntament de
Barcelona.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: serà d'un màxim de 6 set¬

manes a comptar des de la formalització del
contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació.
Import total: 27.039.940 pessetes (16% IVA in¬
clòs).

5. Garanties.
Provisional: 540.799 pessetes.
Definitiva: 1.081.598 pessetes.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: PI. Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291 43 08.
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e) Telefax: 291 43 30.
f) Data límit per a l'obtenció de documents i in¬

formació: fins el dia anterior a la presentació
de pliques.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Grup II Subgrup 3 Categoria B.
b) Altres requisits: Els que s'especifiquen al Plec

de Clàusules Administratives Particulars.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació:
a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores

del dia en que es compleixin vint-i-sis dies na¬
turals des de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: PI. Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: PI. Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: Al següent dia hàbil de la data límit de

presentació d'ofertes.
e) Hora: 9 hores.

10. Despeses d'anuncis.
El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'ad¬
judicatari.

Barcelona, 8 d'octubre de 1996. La Secretària De¬
legada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme de 30 de setembre de 1996, es va
resoldre aprovar el Plec de Condicions Particulars del
concurs per a l'adjudicació de la contracta de les obres
d'enderroc i treballs complementaris de les finques:
carrer de Sant Joan de Malta, núm. 189, 191, 193-195,
197-207; carrer de Castella, núm. 15-21; i carrer de
Castella, núm. 23 i 29, de propietat municipal.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats a
informació pública, en la Direcció de Gestió Urbanísti¬
ca (Av. Príncep d'Astúries, núm. 63, planta 4), durant
15 dies, a comptar del següent de la publicació d'a¬
quest anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini
en el qual es podran presentar reclamacions que es
fonamentin en infraccions determinants d'anul·labilitat
del Plec o d'alguna de les seves clàusules.
Al mateix temps, s'anuncia concurs per a l'adju¬

dicació de l'esmentada obra, d'acord amb les condi¬
cions següents:
1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Gestió Urbanística.

c) Número d'expedient: 745/96.
2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Realització de les
obres d'enderroc de les finques següents: car¬
rer de Sant Joan de Malta, núm. 189, 191,
193-195, 197-207; carrer de Castella, núm.
15-21; i carrer de Castella, núm. 23 i 29, ex¬
propiades per l'Ajuntament de Barcelona.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Un mes a comptar des del

dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació.
Import total: 15.000.000 de pessetes (16% IVA
inclòs).

5. Garanties.
Provisional: 300.000 pessetes.
Definitiva: 600.000 pessetes.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: PI. Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291 43 08.
e) Telefax: 291 43 30.
f) Data límit d'obtenció de documents i informa¬

ció: fins el dia anterior a la presentació de pli¬
ques.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

Clàusules Particulars Administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores

del dia en què es compleixin vint-i-sis dies na¬
turals des de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de Clàusules Particulars Administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: PI. Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: PI. Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: Al següent dia hàbil de la presentació

d'ofertes, si no s'estimen reclamacions en
contra del Plec.

e) Hora: 9 hores.
10. Despeses d'anuncis.

A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.
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