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COMISSIONS INFORMATIVES

Comissions d'Hisenda i Infraestructuras i

de Comerç i Consum

Acta de la sessió celebrada el dia 19 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 17 d'octubre de 1996

A la Sala del President Lluís Companys de la Casa
de la Ciutat de Barcelona, el dia dinou de setembre
del mil nou-cents noranta-sis, es reuneix en sessió
conjunta la Comissió d'Hisenda i Infraestructures i la
de Comerç i Consum.
Sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Joan Clos i

Matheu i de la ll·lma. Sra. Pilar Rahola i Martínez, hi
assisteixen la ll·lma. Sra. i els ll·lms. Srs: Maria Car¬
me Servitje i Mauri, Emilio Álvarez i Pérez, Jordi Cor¬
net i Serra, Eugeni Forradelias i Bombardé, Ernest
Maragall i Mira, Joan Puigdollers i Fargas, Albert Fer¬
nández i Díaz, Antoni Miquel i Cerveró, Josep Puig i
Boix, i Albert Batlle i Bastardas.
Són assistits per la Sra. Irene Pagès i Perarnau,

Secretària General Accidental de l'Ajuntament de
Barcelona, que certifica.
Excusen la seva absència els ll·lms. Srs.: Joan

Fuster i Sobrepere, Pere Alcober i Solanas, i Enric
Truñó i Lagares.

Hi són presents els Srs./Sres.: Josep Marull i Gou,
Carme Valls i Cerulla, Alfredo J. Juan i Andrés, Ga¬
briel Colomé i García, Albert González, Ricard Boix i
Junqueras, Concepció Duran i Pagès, i Jaume Cas¬
tellví i Egea
S'obre la sessió a les deu hores i vint-i-cinc minuts.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Propostes d'acord del Consell Plenari.
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.

La Sra. Rahola dóna la paraula al Gerent de l'Insti¬
tut Municipal de Mercats, Sr. Alfredo Jorge Juan, per¬
què expliqui en quina fase es troba l'esmentada
remodelació del Mercat Municipal de la Concepció.

El Sr. Juan comença recordant que és compe¬
tència del Consell Plenari de l'Ajuntament aprovar
els projectes executius de remodelació dels mercats.
Resumeix el projecte dient que es pretén una re¬
modelació integral del mercat de la Concepció, trans¬
formant l'actual planta del mercat en una superfície
comercial i incorporant-hi una planta de serveis de
càrrega i descàrrega. El projecte també preveu la
construcció de dues plantes d'aparcaments, sempre i
quan la seva gestió es pugui adjudicar a través de
subhasta a clients privats. En cas de no ser així, no¬
més es construiria una de les plantes d'aparcament
previstes. Comenta que es produirà una reducció de

la superfície destinada a productes frescos per incor¬
porar un autoservei, entre d'altres superfícies comer¬
cials, combinació que s'ha demostrat eficaç en altres
mercats. També es destinarà un espai a usos admi¬
nistratius del Districte de l'Eixample i un altre per a
serveis d'atenció al públic.
Quant a la rehabilitació, s'ha optat per la restaura¬

ció de l'estructura metàl·lica i per la incorporació d'e¬
lements transparents.
També es refereix a l'emplaçament del mercat pro¬

visional que, després d'estudiar diferents opcions,
s'ha situat finalment al passeig de Sant Joan.

El Sr. Fernández expressa la preocupació del seu
Grup respecte a la viabilitat econòmica del projecte i
per les seves repercussions en els concessionaris i
demana que es detalli el cost que representa.

La Sra. Rahola diu que la negociació amb els con¬
cessionaris va ser molt satisfactòria, i dóna la paraula
al Gerent de l'Institut de Mercats, Sr. Juan, el qual,
respecte al cost del projecte, precisa que és de 1.040
milions de pessetes, als quals s'han d'afegir 260 mi¬
lions de despeses per amortització de llicències, 80
milions del mercat provisional, 40 milions del projecte
i direcció i 20 milions més d'un fons per a marge. Per
tant, el cost global puja a 1.440 milions de pessetes
que es finançaran amb aportacions del Pressupost de
l'Ajuntament (400 milions), del Ministeri de Foment
(uns 200 milions), dels concessionaris (233 milions),
de les adjudicacions dels aparcaments, etc. Els in¬
gressos previstos són 1.368 milions i la diferència
amb el cost (72 milions) serà assumida per l'Institut
Municipal de Mercats.

La Sra. Servitje pregunta pel pressupost i si s'incorpo¬
ra la construcció d'una tercera planta, i també demana
pels terminis de l'obra, incorporant-hi la tercera planta.

El Sr. Juan diu que el pressupost comprèn la totali¬
tat de les obres previstes, i respecte als terminis diu
que s'ha previst que les obres durin 18 mesos, més
dos mesos per a construir el mercat provisional.

La Sra. Rahola especifica, respecte al calendari,
que el trasllat al mercat provisional es produirà el no¬
vembre d'enguany; el començament de les obres del
nou mercat serà el febrer de 1997; l'acabament cap a
l'agost de 1998 i la inauguració es preveu que serà el
novembre de 1998.

La Sra. Servitje recorda que el Plec de condicions
també s'ha de portar al Ple.

El Sr. Juan diu que és preceptiva l'aprovació del
Projecte executiu pel Ple, però no la del plec de
condicions.

El Sr. Puigdollers considera que, pel cost d'aquest
projecte, és necessari que s'aprovi el plec de condi¬
cions pel Ple i que se sotmeti a informació pública.
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El Sr. Maragall respon que s'estudiarà aquest as¬
sumpte i s'elaborarà l'informe jurídic corresponent.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV i

ERC i amb la reserva de vot de CiU i del PP.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Informes

Debat entorn de les mesures organitzatives adop¬
tades en matèria de contractació administrativa.

El Sr. Clos dóna la paraula al Regidor Ponent de
Funció Pública perquè expliqui aquest punt.

El Sr. Maragall recorda la situació de la falta de di¬
pòsit d'aval per part de dues empreses contractades
per l'Ajuntament per a la construcció d'unes escoles
amb aparcament al seu subsòl i en les quals es va
produir una suspensió de pagaments. L'Ajuntament
ha dut a terme una sèrie d'actuacions, de les quals
s'ha informat en tot moment als Grups Municipals, di¬
rigides a resoldre aquest tema. S'han realitzat quatre
expedients informatius: l'inicial, destinat a esbrinar
per què mancava el dipòsit d'aval en la contractació
de la construcció del Col·legi Collblanc-Pisuerga;
posteriorment, es va fer un expedient de caràcter in¬
formatiu de revisió global del conjunt de les relacions
contractuals de l'Ajuntament de Barcelona amb les
dues societats Movilma; a conseqüència d'aquestes
actuacions inicials es van portar a terme dos expe¬
dients més, relatius a aquells casos més concrets en
què les irregularitats detectades justificaven un estudi
més detallat. La instrucció dels expedients va finalit¬
zar aquest mes de setembre i ja s'han pres les prime¬
res mesures disciplinàries.
Dit això, passa a comentar aquelles mesures que

l'Ajuntament de Barcelona ha començat a aplicar per
donar la millor resposta per assegurar que no es tor¬
naran a produir situacions com la que ha descrit al
començament. Relaciona cinc mesures concretes:

1. Instrucció a la Gerència dels Serveis Generals i
de l'Institut Municipal d'Educació dirigida a introduir
els canvis necessaris per assegurar el control i segui¬
ment i garantir la màxima correcció jurídica i adminis¬
trativa de les contractacions que realitza el mencionat
Institut.

2. Instrucció a les Gerències dels Sectors i dels
Districtes que recorda i reafirma les mesures que ja
s'havien començat a aplicar des de l'inici de la pre¬
sent legislatura i que configuren una nova concepció
dels Gerents de Sector i de Districte amb una capa¬
citat de gestió potenciada respecte a legislatures an¬
teriors.

3. Instrucció al Gerent dels Serveis Centrals per¬
què actualitzi i potenciï el Registre d'Empreses a l'ob¬
jecte de conèixer de forma immediata tots els ele¬
ments que han de configurar la possible relació
contractual d'aquestes empreses amb l'Ajuntament.
Es un instrument que ha de donar un nivell de con¬
fiança dels processos d'adjudicació i contractació.
S'hi han d'afegir també els instruments de seguiment
de qualitat que ja estan en marxa en el camp del se¬
guiment dels projectes, de l'execució de les inver¬
sions, en relació a l'ajust a les condicions dels projec¬
tes executius i quant a l'auditoria de la qualitat dels
projectes. Finalment, destaca que hi haurà accessibi¬
litat a aquest Registre d'Empreses.

4. Instrucció recordatoria del rigor i formalitat amb
què s'han de desenvolupar els processos contrac¬
tuals.

5. Instrucció a la Gerència dels Serveis Generals
perquè prepari les actuacions dirigides a liquidar les
relacions econòmiques pendents amb les societats
Movilma. Respecte als fluxos a favor de l'Ajuntament,
són d'uns 160 milions de pessetes; i a favor de les
empreses, 180 milions de pessetes.
Destaca la diligència de l'Ajuntament en la presa

de mesures cautelars per poder continuar les obres
contractades en el seu moment amb les empreses
Movilma i a resultes de les quals s'estan acabant
amb la col·laboració d'altres empreses i així poder co¬
mençar el nou curs escolar.
Quant al tema de la suspensió de pagaments de

les societats Movilma, l'Ajuntament està informat del
procés que s'està duent a terme.

Per finalitzar, fa referència a les mesures discipli¬
nàries. Sobre la situació creada per la manca de lliu¬
rament del cànon de l'aparcament de l'Escola
Collblanc-Pisuerga, s'ha obert un procediment disci¬
plinari a dos funcionaris. En relació als expedients per
a determinar la responsabilitat de la gestió dels Dis¬
trictes de Nou Barris i de Sant Andreu, es va prendre
la decisió de deixar sense efecte el nomenament dels
dos gerents d'aquests Districtes.

El Sr. Clos demana el posicionament de l'oposició.
El Sr. Fernández manifesta que és important que

tots els Grups municipals afrontin amb rotunditat els
plantejaments respecte al tema Movilma i creu que
s'havia d'haver tancat abans de l'estiu. Constata que
aquest cas tan negatiu té una vessant positiva, ja
que es tracta de la primera vegada, des de les prime¬
res eleccions democràtiques d'aquest Ajuntament, en
què la transparència de la gestió municipal ha estat
qüestionada. Explica seguidament les conclusions del
seu Grup respecte a aquest cas. Creu que en aques¬
tes contractacions hi ha hagut un tracte de favor res¬
pecte de les empreses Movilma, amb una conculcació
dels principis de publicitat i de lliure concurrència i frac¬
cionament dels contractes per poder portar a terme la
contractació directa. Posa de manifest que les irregula¬
ritats produïdes en el cas Movilma són extrapolables a
d'altres empreses amb les quals l'Ajuntament té rela¬
cions contractuals. Destaca que la major part de con¬
tractes realitzats amb les empreses Movilma s'han
efectuat per contractació directa. Considera preocu¬
pant la relació entre l'Ajuntament i aquestes empreses,
ja que alguns responsables municipals coneixien per¬
fectament aquestes empreses i havien d'haver-se abs¬
tingut a l'hora de les adjudicacions.
A continuació, en nom del Grup Popular formula

cinc propostes:
1. Responsabilitats polítiques
2. Revisió dels projectes
3. Pautes de comportament dels Regidors
4. Registre de Contractistes
5. Tutela de les adjudicacions
Respecte a l'exigència de responsabilitats políti¬

ques consideren que les mesures aplicades fins ara
són insuficients. Demanen la dimissió del Regidor Sr.
Antoni Santiburcio a qui reproven la seva actuació
davant les adjudicacions de Movilma. També s'hau¬
rien d'exigir responsabilitats en àmbits com el d'Edu¬
cació, Centres Cívics, Senyalització i Guàrdia Urba¬
na. Malgrat això, no demanen més dimissions.
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Demanen l'exigència, en les contractacions, d'una
clara adequació a la normativa legal i als principis de
concurrència i publicitat.
Proposen com a mesures organitzatives, a banda

de les esmentades pel Sr. Maragall:
1. constrènyer l'adjudicació directa al mínim d'obres

i contractes de manteniment
2. evitar el fraccionament de les adjudicacions
3. registrar totes les ofertes i crear un llibre de Re¬

gistre
4. fer constar en tots els expedients la relació de les

empreses convidades a cada concurrència
5. fer constar a cada expedient l'acreditació d'estar

al corrent de les obligacions tributàries i de la Se¬
guretat Social

6. evitar la discrecionalitat administrativa
7. fer constar les notificacions de les resolucions ad¬

ministratives de cada expedient
8. iniciar tots els expedients amb els corresponents

projecte i plec de condicions
El Grup Popular proposa la discussió i elaboració

d'un Codi Ètic dels Regidors de l'Ajuntament de
Barcelona, que reforci les incompatibilitats.
Quant a la creació del Registre de Contractistes

que ha comentat el Sr. Maragall, consideren que és
molt necessari i és important que sigui públic.
També proposen la creació d'un òrgan de tutela

davant del qual es pugui sol·licitar de l'Administració
municipal la revisió dels procediments d'adjudicació
de contractes.

Per acabar, diu que el seu grup no dóna per acabat
el cas Movilma, sinó que el considera aparcat fins
que les actuacions judicials finalitzin, i desitgen que
un cas com aquest no es torni a repetir, per la qual
cosa donen el seu suport a l'hora de buscar la trans¬
parència en els procediments de contractació.

El Sr. Puigdollers diu que el lloc adient pel debat que
s'està portant a terme és el Consell Plenari, per dues
raons: una política, que és la necessitat de transparèn¬
cia en aquest tema, i una altra, jurídica, que és l'aval,
raó suficient per demanar-ho. Creu que el Govern mu¬
nicipal no es pot negar a fer aquest debat.
Explica que el seu Grup ha actuat amb prudència i

moderació per no realitzar afirmacions sense tenir la
informació que els calia per fer-ho. Vol recordar que
el seu Grup va ser el que va insistir que el cas
Movilma anava més enllà de les irregularitats, quant a
la falta del dipòsit de garantia en les contractacions a
les empreses Movilma, i que van demanar l'estudi de
cada un dels expedients. Reconeix que el Govern
municipal ha posat a disposició dels Grups una gran
quantitat d'informació, l'anàlisi de la qual va servir al
Grup convergent per presentar unes primeres conclu¬
sions a la Junta de Portaveus en les quals es consta¬
ta que s'ha produït un incompliment sistemàtic de la
llei. La rellevància política és que l'incompliment de
la llei, en el cas Movilma, ha beneficiat amics del Go¬
vern municipal. Entén que a aquesta mateixa conclu¬
sió han arribat tres grups municipals més, entre ells
els que formen part del Govern municipal juntament
amb el Partit Socialista. El seu Grup no ha demanat
la dimissió de cap Regidor ni tampoc ha demanat cap
actuació que la llei no permeti dur a terme, i entenen
que és el Grup Socialista qui s'ha de plantejar qui ha
de dimitir per assumir les responsabilitats polítiques.
Exigeixen el mateix rigor a l'hora de depurar aquestes
responsabilitats com el que s'ha aplicat, segons ha

explicat el Sr. Maragall, amb els expedients adminis¬
tratius que han comportat la dimissió de dos Coordi¬
nadors de Serveis. Ofereixen un pacte polític per
adaptar l'organització de l'Ajuntament de Barcelona a
les seves necessitats administratives i demanen que
les mesures organitzatives que s'han presentat siguin
retirades formalment i que siguin debatudes i adopta¬
des des d'una voluntat de consens.

La Sra. Rahola comença felicitant el Consistori per
la transparència que ha demostrat en la seva gestió.
També es congratula de la voluntat que ha demostrat
l'Ajuntament per facilitar la informació sol·licitada pel
seu Grup. Parlant del futur, creu que les mesures
organitzatives que es plantegen des de l'equip de go¬
vern són convenients i ajudaran que un cas com el
Movilma no es torni a repetir. Aclareix que és impor¬
tant el consens de tots en l'adopció d'aquestes me¬
sures i s'afegeix a la petició d'un pacte, alhora que
lamenta que les millores organitzatives siguin conse¬
qüència d'un escàndol polític.
L'opinió del Grup d'Esquerra respecte l'afer

Movilma és que es tracta d'un afer polític i, per tant,
no s'acaba amb la depuració de les irregularitats ad¬
ministratives. Creuen que hi va haver un ús i un abús
de la contractació directa, que hi va haver un excés
de promiscuïtat entre empresa, partit i Ajuntament;
pensen que s'ha produït una relació de privilegi i afir¬
men que això era conegut per alguns Regidors.
Les tres conclusions a què arriba el seu Grup són:

primera, no creuen necessari un altre debat sobre
aquest assumpte; segona, el pacte de govern no peri¬
lla, però demanen al Partit Socialista la dimissió d'un
Regidor per tancar bé aquest tema; tercera, respecte
al Codi Ètic, diu que ha de ser a nivell de partits, no a
nivell de Consistori.
Acaba demanant formalment al Partit Socialista

que analitzi la necessitat de tancar aquest cas amb
una dimissió.

El Sr. Forradellas vol situar l'afer Movilma en els
seus justos termes econòmics i polítics. Els ciutadans
reclamen l'establiment de criteris i conclusions. En el
procés d'investigació diu que hi ha hagut una voluntat
d'arribar al fons de la qüestió.
Quant a les mesures organitzatives adoptades, el

seu Grup les valora positivament i pensa que és im¬
portant aprovar-les ja, i en aquest sentit, hi dóna el
seu vot favorable.

En relació als expedients administratius expressa
el seu acord a la forma en què s'han portat a terme
però no li sembla suficient el nivell de responsabilitats
que s'han exigit. Reclamen l'establiment de respon¬
sabilitats polítiques.

El Sr. Batlle intervé dient que avui s'arriba a la con¬
clusió d'un debat dur i molt intens a la vegada que in¬
just en moltes ocasions. L'Ajuntament de Barcelona
ha demostrat, des de l'any 1979, un rigor exemplar
en la seva gestió i agraeix que el Grup Popular així
ho hagi reconegut. Destaca la transparència amb què
s'ha administrat els recursos de l'Ajuntament en la
transformació de la ciutat. Els Regidors han procurat
actuar sempre amb la major honestedat, per la qual
cosa rebutja les afirmacions de Convergència i Unió
quan diu que s'ha afavorit a amics. Vol salvar també
la presumpció de bona fe en la gestió dels responsa¬
bles gerencials.
Continua establint les qüestions que es poden for¬

mular en aquest debat: hi ha hagut tracte de favor a
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determinades empreses?, s'ha produït algun perjudici
a l'Ajuntament com a conseqüència de les irregulari¬
tats detectades?, hi ha hagut beneficis per a algun
responsable polític?, i hi ha hagut algun benefici a fa¬
vor d'algun col·lectiu? El Grup Socialista entén que la
resposta a totes aquestes preguntes és negativa.
Ha quedat constatada l'existència d'irregularitats

administratives davant les quals l'Ajuntament ha
d'adoptar les mesures oportunes que permetin la mi¬
llora dels procediments de contractació i evitar noves
situacions com la que s'està debatent. En relació a la
depuració de responsabilitats, diu que s'han determi¬
nat les responsabilitats polítiques i administratives
que consideren correctes.
Per acabar, fa referència al debat suscitat sobre la

relació entre empreses privades propietat de militants
de partits polítics i les Administracions Públiques. De¬
mana als Grups l'adopció de codis ètics.

El Sr. Clos finalitza el debat agraint la sinceritat i
claredat de tots els posicionaments i conclou reafir¬
mant que aquest és un debat polític que no pretén
jutjar ni les persones ni les empreses qüestionades.
Constata la diferència en els posicionaments relatius
a la depuració de responsabilitats. Afirma que no hi
ha hagut tracte de favor.
Projecte Picasso. Projecte de mobilitat sostenible.
Aquest informe es tractarà al final de la sessió de

manera conjunta amb la Comissió de Mobilitat i Se¬
guretat.

Propostes d'acord del Consell Plenari.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/90, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit, que
seran finançats amb càrrec al Pressupost de 1996.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de
1996, corresponents als reconeixements de crèdit del
present expedient de conformitat amb la documenta¬
ció que s'adjunta.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV i

ERC i la reserva de vot de CiU i PP.

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.

La Presidència retira aquest punt de l'ordre del dia.
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 des¬
tinar-la a centre d'activitats culturals científiques i
d'esbarjo, pel termini de 30 anys i un cànon anual ini¬
cial de 826.000 pessetes, en no haver-se constituït la
garantia definitiva pel concessionari i no haver con¬
corregut a la formalització del contracte administratiu
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.
Aquest punt passa a tenir el redactat següent:
Iniciar els tràmits per a la resolució del contracte de

concessió atorgat per acord del Consell Plenari de 29
de novembre de 1995 a l'Associació "Espeleo Club
de Gràcia" per a la remodelació i adequació de la Ma¬
sia Can Travi Vell, al Districte d'Horta-Guinardó, a fi

de destinar-la a centre d'activitats culturals, científi¬
ques i d'esbarjo, atès que l'esmentada Associació no
ha constituït la garantia definitiva ni ha comparegut a
la formalització d'aquest contracte, per a la qual cosa
havia estat citada; donar audiència a aquesta Asso¬
ciació durant el termini de 10 dies a fi que formuli les
al·legacions que estimi pertinents; i facultar l'Alcaldia
perquè adopti les mesures procedents per a l'efectivi¬
tat d'aquest acord.

Es dictamina amb el vot favorable de tots els

grups.
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.

El Sr. Puigdollers demana que consti en acta que
la Comissió de Govern va aprovar el 22 de setembre
de 1995 la transmissió d'aquest solar al Patronat Mu¬
nicipal de l'Habitatge per a construir habitatges i que
aquesta desafectació comportarà un retard de al¬
menys un any.
Es dictamina amb el vot favorable de tots els

grups.
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
pessetes a càrrec de la partida que es determini dels
Pressupostos municipals de 1997. Declarar la impro¬
cedència de la revisió de preus, atesa la durada con¬
tractual. Convocar la realització de subhasta pública,
mitjançant procediment i tramitació urgent per a la
seva adjudicació.

El Sr. Puigdollers demana que figuri a l'acord que
es passarà a informació pública.
Es dictamina amb el vot favorable de tots els

grups.
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 dels
Pressupostos municipals de 1997. Declarar la impro¬
cedència 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.

El Sr. Puigdollers demana que figuri a l'acord que
es passarà a informació pública.

El Sr. Álvarez constata que falta l'informe dels Ser¬
veis Jurídics en l'expedient i demanen que aquest in¬
forme estigui a disposició dels Grups abans del Ple
del dia 25.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU i reserva de vot del PP.
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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.

Ei Sr. Álvarez comenta respecte a aquest punt que
hi ha un aspecte positiu, que és la reducció del cost
financer del crèdit que es renova i un aspecte nega¬
tiu, que és l'augment d'aquest crèdit de 23 milions a
50 milions.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU i reserva de vot del PP.
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, sense número, d'aquesta ciu¬
tat, així com els béns de domini públic afectats per
aquest complex durant el termini de 27 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 posterior con¬
tracte subscrit amb l'Autoritat Portuària el 3 de març
de 1993, atès el nivell de cooperació entre Adminis¬
tracions Públiques, i que comporta aquesta mena de
servei, i autoritzar-ne la firma en els termes expres¬
sats en la proposta de conveni adjunt.
Es dictamina amb el vot favorable de tots els

grups.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Propostes d'acord del Consell Plenari.
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
I del pressupost per a 1997.
Els Srs. Puigdollers i Álvarez demanen algunes

precisions respecte a la dotació pressupostària. El Sr.
Maragall aclareix que es tracta d'una previsió.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV i

ERC i la reserva de vot de CiU i PP.
Autoritzar al senyor Juan Manzanares i Miñarro la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal en aquesta Corporació com a agent de la Guàr¬
dia Urbana en situació de segona activitat i l'exercici
lliure 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 hi tinguin relació,
i d'acord amb allò que preveu l'article 12 de la Llei
d'Incompatibilitats del Personal al servei de l'Adminis¬
tració de la Generalitat i l'article 329 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva dedica¬
ció professional privada no podrà superar la meitat de
la jornada laboral vigent a l'Administració Pública. La
present autorització queda condicionada, en tot cas,
a l'efectiu i estricte compliment dels seus deures pú¬
blics i a la modificació del règim d'incompatibilitat.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar al senyor Pere Munuera i Suriñach la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Director de Serveis d'Organització i la de
professor 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 novem¬

bre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de l'Ad¬
ministració de la Generalitat i amb les limitacions pre¬
vistes als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i de
conformitat amb el previst en els articles 327 i 328 del
Reglament del Personal al servei de les Entitats Lo¬
cals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar al senyor Juan Alamillo i Cuesta la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a encarregat i l'exercici per compte propi de l'ac¬
tivitat 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
Incompatibilitat 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
autorització està condicionada a l'estricte compliment
dels deures públics i al manteniment de la dedicació
a l'activitat privada dintre dels límits establerts pels
articles 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article 330 de
l'esmentat Reglament, i pot deixar-se sense efecte
per variació de les circumstàncies relatives als llocs
de treball, per modificació dels règims d'incompatibili¬
tats o per interès públic.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar al senyor Diego Jiménez i Rodríguez la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginye¬
ria i l'activitat privada d'Assessor d'Empreses (Gestió
i Finances), atès que aquesta activitat privada no fi¬
gura compresa en les causes d'incompatibilitat pre¬
vistes pels articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, sobre Incompatibilitats del Personal al
Servei 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'estric¬
te compliment dels deures públics i al manteniment
de la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits
establerts pels articles 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.

Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar al senyor Eladi Torres i González la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació com a Responsable del Pro¬
jecte de Comunicació Corporativa (Sector d'Actuació
de Serveis Generals) i la seva condició de Tinent
d'Alcalde en l'Ajuntament del Masnou, sense el ca¬
ràcter de dedicació exclusiva, d'acord amb allò pre¬
vist en l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novem¬
bre, d'incompatibilitats del Personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i el seu concordant
article 323 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que
aprova el Reglament del Personal al servei de les En¬
titats Locals, determinant-se que en l'activitat secun¬
dària que s'autoritza no podrà resultar retribuït pe¬
riòdicament -ni dedicar-se en exclusiva a aquesta
segona activitat- sense perjudici de les dietes, in¬
demnitzacions o assistències que li corresponguin
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per raó d'aquesta dedicació; i pot deixar-se sense
efecte la present autorització per variació de les cir¬
cumstàncies relatives al seu lloc de treball en aquest
Ajuntament, per modificació del règim legal d'in¬
compatibilitats o per apreciació de l'interès públic
concurrent.

El Sr. Álvarez demana que s'aclareixi si des del
punt de vista jurídic és correcte que es doni la com¬
patibilitat a un Tinent d'Alcalde, sense dedicació ex¬
clusiva.

El Sr. Maragall diu que això està previst a la llei.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar al senyor Àngel Manuel Mantilla i Fer¬

nández la compatibilitat sol·licitada entre la seva acti¬
vitat municipal en aquesta Corporació, amb la catego¬
ria de Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria, i
l'exercici lliure de la professió d'Enginyer Tècnic, ex¬
cloent del seu exercici qualsevol manifestació en el
terme municipal de Barcelona, per tal d'evitar possi¬
bles coincidències entre l'activitat pública i la privada i
garantir d'aquesta manera l'objectivitat, la imparciali¬
tat i la independència que ha de presidir la seva ac¬
tuació com a funcionari, i per salvaguardar l'interès
públic, que podria sortir perjudicat en cas de produir-
se coincidència; i la seva dedicació professional pri¬
vada, amb tot, no podrà superar la meitat de la jorna¬
da laboral setmanal vigent a l'Administració Pública,
tot de conformitat amb allò que disposen els articles
2,11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'In¬
compatibilitats del Personal al Servei de l'Administra¬
ció de Generalitat, i d'acord amb el que disposa el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Lo¬
cals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en
els seus articles 322, 329 i 330. La present autoritza¬
ció està condicionada a l'efectiu compliment dels
seus deures públics i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar a la senyora M. José Peris i Rodríguez la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Auxiliar d'Administració General i l'activi¬
tat privada d'Ofimàtica i Traduccions, atès que aques¬
ta activitat privada no figura compresa en les causes
d'incompatibilitats previstes pels articles 2, 11 i 12 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompati¬
bilitats del Personal al Servei de l'Administració de la
Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament
de Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afec¬
tat l'interès públic, si bé la present autorització està
condicionada a l'estricte compliment dels deures pú¬
blics i al manteniment de la dedicació a l'activitat pri¬
vada dintre dels límits establerts pels 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 mo¬
dificació del règim d'incompatibilitats o per interès
públic.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar als senyors Gabriel Colomer i García, i

Aleix Ripol i Millet la compatibilitat sol·licitada entre la
seva activitat municipal i la de Professor Associat de
la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs
acadèmic 1996, d'acord amb allò que preveu l'article
4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incom¬
patibilitats 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 conformitat amb el
previst en els articles 327 i 328 del Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

El Sr. Álvarez diu que s'està demanant la compati¬
bilitat d'un Curs que ja està acabat, el 1995-96.

La Sra. Valls aclareix aquest punt dient que aques¬
tes persones es van reincorporar a l'Ajuntament quan
ja havia començat el curs i va necessitar la compatibi¬
litat. El que s'ha produït és un endarreriment de l'ex¬
pedient.

Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Autoritzar al senyor Francesc Centrich i Escar-

penter la compatibilitat sol·licitada entre la seva activi¬
tat municipal com a Tècnic Superior en Ciències en el
lloc de treball de Cap de Servei de Química, en el
Sector d'Actuació de Serveis Personals, i l'activitat
privada d'Auditoria en l'Empresa ENAC, 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¬
compatibilitat del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del Re¬
glament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no re¬
sulta afectat l'interès públic, si bé, la present autorit¬
zació està condicionada a l'estricte compliment dels
deures públics i al manteniment de la dedicació a
l'activitat privada dintre dels límits establerts pels arti¬
cles 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article 330 de l'es¬
mentat Reglament, i pot deixar-se sense efecte per
variació de les circumstàncies relatives als llocs de

treball, per modificació dels règims d'incompatibilitats
o per interès públic.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Desestimar la sol·licitud formulada el 19 de juny de

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

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal en aquesta Corporació com a Tècnic Mitjà en
Sanitat en el Centre de Primeres Atencions i Centre
de Dia (Sector d'Actuació de Serveis Personals), i
l'activitat de Diplomada en Infermeria en l'Hospital de
l'Esperança (Institut Municipal d'Assistència Sanità¬
ria), d'acord amb allò previst en els apartats 1, 6, 7 i 9
de l'article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al Servei de l'Admi¬
nistració de la Generalitat, i l'article 324 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament
de Personal al servei de les Entitats Locals, en no de¬
terminar-se la concurrència de circumstàncies sub¬

jectives i objectives idònies i suficients que justifiquin
l'existència d'un interès públic en el desenvolupament
de l'activitat secundària en el sector públic declarada
per la sol·licitant; i ha de cessar en aquesta activitat



1152 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 10-XI-1996

secundària declarada en un termini no superior a
trenta dies.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
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
incompliment de les normes sobre incompatibilitats,
en l'article 48.n), així com d'una falta disciplinària de
caràcter greu, tipificada com a incompliment per ne¬
gligència greu dels deures derivats de la pròpia
funció, en l'article 49.o), ambdós del referit text le¬
gal, en constatar-se la titularitat del referit funcionari
municipal sobre la llicència núm. 805 de l'Institut Me¬
tropolità del Taxi, i comprovar-se que realitzava direc¬
tament i personalment la prestació del servei d'auto-
taxi amb el vehicle marca Citroen, model BX,
matrícula B-1001-NH, en dates 9, 11, 15 i 18 de ge¬
ner de 1996, quan es trobava en situació de baixa
medicolaboral d'aquest Ajuntament.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
Imposar al funcionari Agent de la Guàrdia Urbana

d'aquesta Corporació, senyor José Luis Cerezuela i
Peruga, la sanció de separació del servei, prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies Locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries de caràcter molt greu
respectivament tipificades en l'apartat r), com con¬
sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques durant el servei o habitualment; i en
l'apartat e), com conducta constitutiva de delicte do¬
los, ambdós de l'article 48 del referit text legal, en
apreciar-se que el mencionat funcionari municipal,
segons pròpia confessió, resulta consumidor habitual
de d'haixix; i en constatar-se, segons es declara pro¬
vat en la sentència de 18 de maig de 1995 dictada pel
Jutjat del Penal núm. 8, de Barcelona, i resultant vin¬
culant aquesta per a l'Administració per aplicació de
l'article 8.3 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de
març, de Forces i Cossos de Seguretat, que el dia 3
d'abril de 1993 cap a les 22.30 hores, va tenir lloc una
actuació policial en el bar "Capicúa", situat en el car¬
rer de Cardoner, de la localitat de Piera, i es troba a
José Luis Cerezuela i Peruga, major d'edat i sense
antecedents penals, un tros d'haixix de uns 4 o 5 grs.
de pes que aquell, client habitual del local, destinava
a la venda. Inspeccionat el vehicle de l'acusat per
membres de la Policia Municipal de Barcelona, que
es trobava estacionat davant del local, es van trobar
al maleter diversos trossos de la mateixa substància
amb un pes total de 105 grams, amb una destinació
que era el tràfic. A més li foren intervingudes 100.000
pessetes en efectiu, producte de vendes anteriors.
Es dictamina amb el vot favorable de tots el grups.
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, de Règim Jurídic de las Administracions
Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, de
l'acord d'aquest Consell Plenari de 22 d'abril de 1986
pel qual s'autoritzava al funcionari Caporal de la
Guàrdia Urbana d'aquesta Corporació, Sr. Andrés
Hernández i Plumed, la compatibilitat entre la seva
activitat municipal i l'activitat externa de docència en
el Col·legi "Daliana", atès que s'observa que la re¬

ferida autorització de compatibilitats resulta vulne-
radora d'allò previst en l'article 6.7 de la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Segu¬
retat -i el seu concordant article 37 de la Llei 16/1991,
de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya- que
estableix que la pertinença a les Forces i Cossos de
Seguretat és causa d'incompatibilitat per al desenvo¬
lupament de qualsevol altra activitat pública o priva¬
da, la qual cosa determina la nul·litat de ple dret del
referit acord municipal, quant a acte exprés contrari a
l'ordenament jurídic pel que s'adquireix facultat o dret
quan manquen els requisits essencials per a la seva
adquisició, segons es determina en l'article 62.1 f) de
la referida Llei 30/1992, de 26 de novembre; i dene¬
gar l'abonament de la indemnització econòmica al re¬
ferit funcionari municipal, amb motiu de la declaració
de nul·litat del mencionat acord municipal, segons
allò previst en l'article 102.3 d'aquesta Llei 30/1992,
de 26 de novembre, en no observar-se la concurrèn¬
cia de les circumstàncies en els articles 139.2 i 141.1
d'aquest text legal.

El Sr. Puigdollers diu que no entén aquest expe¬
dient i demana que abans del Ple li'n donin les ex¬
plicacions oportunes.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i PP i la reserva de vot de CiU.
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 2.188/1995, 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.

El Sr. Álvarez diu que falta l'informe jurídic i dema¬
na tenir-lo abans del Ple.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i PP i la reserva de vot de CiU.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Del Partit Popular
Petició d'informe sobre la situació del Poble Espa¬

nyol després de la suspensió de pagaments de l'em¬
presa PEMSA.

El Sr. Boix informa sobre aquest punt. Diu que la
societat que gestiona el Poble Espanyol ha presentat
la suspensió de pagaments causada pel volum d'en¬
deutament, principalment amb els bancs. La societat
ha garantit a l'Ajuntament la continuïtat dels serveis.

El Sr. Álvarez pregunta si existeix un pla d'inver¬
sions per part de l'empresa que asseguri la viabilitat
del Poble Espanyol.

El Sr. Clos diu que la preocupació de l'equip de go¬
vern coincideix amb la del Partit Popular.

El Sr. Boix diu que esperen una proposta de Pla de
viabilitat que s'ha de presentar en el procés de sus¬
pensió de pagaments i de la qual es donarà coneixe¬
ment als Grups municipals.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les dotze hores i quaranta-
cinc minuts.
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Comissió de Mobilitat i Seguretat

Acta de la sessió celebrada el dia 19 de setem¬
bre de 1996 i aprovada el dia 18 d'octubre de
1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
de la Ciutat de Barcelona, el dia dinou de setembre
del mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Comissió
de Mobilitat i Seguretat.
Sota la presidència de la ll·lma. Sra. Maria Car¬

men San Miguel i Ruibal i ril·lm. Sr. Joan Clos i
Matheu, hi assisteixen les ll·lmes. Sras. i els ll·lms.
Srs.: Carme Servitje i Mauri, Joana Ortega i Ale¬
many, José Alberto Fernández Díaz, Francesc
Narváez i Pazos, Josep Puig i Boix, Antoni Marcet i
Rocabert, Joan Puigdollers i Fargas, Jordi Cornet
i Serra, Emilio Alvárez i Pérez, i Eugeni Forradellas i
Bombardó.

Hi són presents les Sres/Srs: Carme Valls i
Cerulla, Teresa Llucià i Figueras, Jordi López i Be-
nassar, Josep Marull i Gou, Miquel Clavero i
Blanquet, Jesús Martínez, i José Antonio Acebillo
i Marín.
Són assistits per la Sra. Irene Pagès i Perarnau,

Secretària General Accidental de l'Ajuntament de
Barcelona, que certifica
Excusa la seva absència la ll·lma. Sra. Pilar

Rahola i Martínez.
S'obre la sessió a les dotze hores i quaranta-cinc

minuts.

Propostes d'acord del Consell Plenari.
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 administra¬
tiva, d'un aparcament públic subterrani per a vehi¬
cles a l'indret anomenat Grup La Pau; declarar resolt
l'esmentat contracte, per la causa que preveu l'apar¬
tat c) de l'article 112 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les Administracions Públi¬
ques; cancel·lar i retornar a la interessada la garan¬
tia definitiva de 38.500.000 pessetes amb núm. de
dipòsit 40.123, per no ser aquesta resolució imputa¬
ble a la concessionària; declarar definitiva la deduc¬
ció fixada en la resolució de l'Alcaldia de 14 de juliol
de 1995, de 17.898.400 pessetes de l'import de les
aportacions econòmiques que Ferrovial Aparca¬
mientos, SA, ha d'abonar a l'Ajuntament per la con¬
cessió de l'aparcament de la plaça de la Revolució;
i anul·lar de la comptabilitat municipal el dret de
30.800.000 pessetes corresponent a l'aportació eco¬
nòmica que havia de fer efectiva la interessada per
a la construcció i explotació, en règim de concessió
administrativa, de l'aparcament Grup La Pau.

La Sra. San Miguel explica breument la proposta
d'acord. Tot seguit, s'inicia un petit debat amb una
sèrie d'intervencions.

El Sr. Puigdollers demana a la Presidència uns
aclariments sobre les despeses que comportarà la
renúncia i sol·licita el compliment de l'informe de l'In¬
terventor.

La Sra. San Miguel contesta que aquestes despe¬
ses estan quantificades i contrastades i l'Interventor
ja s'ha definit en el sentit que s'ha d'obrir una partida
pressupostària que les inclogui.
A continuació, el Sr. Marcet manifesta que el fet

que ens trobem amb oposicions veïnals a aparca¬
ments que ja hem adjudicat és conseqüència d'una
certa imprevisió.

Per acabar, el Sr. Narvàez explica que, com a Re¬
gidor del Districte on es troba el Grup La Pau, coneix
amb detall el problema. Afirma que l'oposició veïnal, i
especialment dels veïns de la plaça, ha estat contun¬
dent. La por que han demostrat en considerar que el
forat del pàrquing podia produir alteracions a la con¬
sistència dels seus blocs ha estat el punt de partida
de tota aquesta oposició, unit això al fet que en
aquells moments es van detectar problemes d'alumi-
nosi al barri de La Pau, el que ha motivat una actitud
absolutament negativa i totalment tancada a qualse¬
vol diàleg. Creu, i n'està convençut, que era el lloc
més adequat per fer el pàrquing, i que la solució a
què s'ha arribat per resoldre aquesta situació ha estat
la més intel·ligent.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV i
PP i reserva de vot de CiU.
CiU demana compliment de l'informe de l'Interven¬

tor.

Projecte Picasso. Projecte de mobilitat sostenible.*

El Sr. Clos presenta el Projecte de mobilitat soste¬
nible i dóna la paraula a la Presidenta de la Comissió
de Mobilitat i Seguretat, Sra. San Miguel.

La Sra. San Miguel explica a grans trets que és el
Projecte Picasso. Manifesta que és un conjunt de me¬
sures i polítiques globals referents a la mobilitat a la
ciutat. Tot seguit exposa breument el seu contingut.
Afirma que el Pla tindrà diverses precisions en dife¬
rents ordres, des de l'estructura física de la ciutat, al
funcionament de la intel·ligència en matèria de regu¬
lació del trànsit, normes disciplinàries i fins i tot nor¬
mes econòmiques que fan referència al cost de la
mobilitat dins de la ciutat. Fa esment a la coordinació
amb el transport públic i especialment al conjunt
d'obres que es realitzaran al carrer per col·laborar
amb aquest objectiu. Fa patent la necessitat d'establir
uns criteris i uns objectius de mobilitat a mitjà i llarg
termini en dues etapes, primer el 2002 i després el
2005, i que les diferents polítiques globals de l'Ajunta¬
ment s'encaminin cap a l'aplicació d'aquest pla.
Tot seguit descriu quina metodologia s'ha seguit i

què és el que es vol aconseguir. Explica que la ciutat
de Barcelona, a causa de les obres de remodelació
que es van fer pels Jocs Olímpics, ha viscut una "pax",
que si bé s'ha mantingut durant uns anys, ara estem
arribant al sostre. S'està estudiant la progressió natural
de la mobilitat de la ciutat en base a les dades estadís¬

tiques que tenim i s'estudia també la progressió de la
mobilitat en base a les obres infraestructurals i urba¬

nístiques que la ciutat té en perspectiva.

* Aquest punt es tracta de manera conjunta amb la Co¬
missió d'Hisenda i Infraestructures.
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A continuació les enumera: la zona del Congost, la
del Front marítim, la zona logística al voltant del port,
la del Camp de l'Espanyol i la de l'estació de l'AVE, a
la Sagrera, entre d'altres. Manifesta que aquests
grans plans urbanístics i residencials augmentaran
l'activitat i la residència a la ciutat i faran incrementar
de forma molt espectacular les necessitats de mobili¬
tat, la qual cosa comportarà una sèrie de mesures
tecnològiques i d'intel·ligència associades a la gestió
del trànsit per una banda i per altra, mesures
infraestructurals determinades per noves connectivi-
tats entre zones de la ciutat.

Per acabar dóna una sèrie d'explicacions, mitjan¬
çant transparències, i es refereix especialment a la
gestió del trànsit en el futur recalcant que per millorar-,,
lo, cal promocionar el transport públic. Sobre aquest
tema recorda que s'està a l'espera de la constitució
de l'Autoritat Única del Transport.
Tot seguit dóna la paraula al tècnic Sr. Jordi López

i Benasat, el qual explica per mitjà de transparències
quins són els projectes de tecnologia que hi ha pre¬
vistos d'aquí a l'any 2005. Fa especial referència als
nous sistemes d'imatge que donen més informació.
En detalla d'altres, com el de la centralització, el
d'emergències amb un impacte claríssim en els Bom¬
bers i la Guàrdia Urbana, i el de la senyalització, amb
la necessitat de readequar aquesta a la nova situació,
potenciant especialment els sistemes informàtics i de
telecomunicacions.
Finalment comenta el projecte de càrrega i descàr¬

rega. Explica que a Barcelona hi ha actualment
60.000 operacions diàries de càrrega i descàrrega i
que s'està generant un canvi radical en aquesta acti¬
vitat amb la desaparició dels magatzems dels locals
comercials originades pels nous sistemes de trans¬
port de mercaderies, de manera més ràpida i més so¬
vint. Manifesta que s'està engegant cinc proves pilot,
d'acord amb un estudi que s'ha realitzat, a fi de do-
nar-hi solucions.

La Sra. San Miguel agraeix les explicacions que de
forma molt sintètica ha fet el Sr. López Benasat, i tot
seguit dóna la paraula al tècnic Sr. Acebillo.

El Sr. Acebillo explica, mitjançant transparències,
el projecte de mobilitat, prenent com a punt de partida
la reforma de les infraestructures existents, de cara a

l'any 2005. Manifesta que el projecte de mobilitat té
diversos components, un el de la tecnologia específi¬
ca del trànsit, que es el que ja està en marxa i s'ha
explicat, i un altre la influència que pugui tenir sobre
les xarxes generals, les noves distribucions generals
de mobilitat, que podran condicionar, mobilitzar,
reduir o incrementar la infraestructura existent. Co¬
menta que Barcelona és una ciutat: a) densa, b) pràc¬
ticament de territori finit i c) amb unes grans perspec¬
tives de futur quant a nous usos i noves demandes
de residències, de terciari, d'equipaments i de qualse¬
vol tipus de programes que ens puguem imaginar,
que donen un marge de maniobra en matèria de
infraestructures relativament escàs.
Sobre aquest tema, posa de manifest que Bar¬

celona no és de goma, que per això no pot tenir més
rondes i no s'en poden fer més, perquè no hi caben, i
això no es pot oblidar.
Tot seguit diu que cal ésser prudents a l'hora de

promoure expansions infraestructurals i fa referència,
especialment, als estudis d'una cinquantena de modi¬
ficacions que han estat analitzades amb vista a l'any

2005. Insisteix que no seria prudent que les autoritats
estiguessin propiciant determinades operacions fun¬
cionals si no tinguessin la seguretat que, efectiva¬
ment, tindrien problemes de mobilitat.
A continuació, analitza la situació de les rondes.

Manifesta que efectivament s'hi produeix una davalla¬
da generalitzada en el trànsit central i una concentra¬
ció en la perifèria. Posa els exemples de com estan
resolent aquest problema les ciutats de Niça i Boston,
que explica.
Recalca la problemàtica que hi ha en la Ronda de

Dalt per la manca de laterals en una part del seu re¬
corregut. Aquesta, no està preparada per anar-hi de
100 en 100 metres, sinó que és per a distàncies mit¬
janes i llargues, fet que motiva que compleixi mis¬
sions de connectivitat local que no les hauria de com¬
plir. Manifesta que el Projecte Picasso resoldrà el
problema. Tot seguit passa a explicar breument el
projecte modificatiu del Cinturó del Litoral, amb una
sèrie de raonaments tècnics, i diu que si bé s'ha estu¬
diat el túnel de Montjuïc, el punt més important a re¬
soldre és la connectivitat nord del cinturó. Posa de
manifest la necessitat que l'Ajuntament actuï com a
impulsor d'aquestes actuacions infraestructurals,
però amb el consens d'altres administracions. No se¬
ria lògic que ho fes sol, perquè en tractar-se de siste¬
mes perifèrics de compromís metropolità i d'accessi¬
bilitat regional, nacional o internacional, requereixen
un context més ampli d'actuació. Sobre aquesta
qüestió esmenta la reunió d'ahir amb el Director Ge¬
neral de Carreteras, al qual li van ésser exposats al¬
guns dels punts abans explicats, i en especial el Cin¬
turó del Litoral. Esmenta tot seguit les infraestructures
que s'han de realitzar, lligades a operacions urbanís¬
tiques, i fa referència a la zona entre la Vila Olímpica i
el carrer de Prim, en especial, la construcció de 2.000
nous habitatges al Poblenou, quan la Diagonal arribi
fins al final i quan Diagonal Mar estigui fet. A més del
trasllat del Zoo, la plataforma marítima, el Palau de
Congressos i d'altres. També recalca el tema de la
nova estació de la Sagrera per als trens d'alta veloci¬
tat (TAV). Això comportarà una demanda de mobilitat
que cal preveure amb noves infraestructures viàries.

Per acabar resumeix en poques paraules la reunió
que es va celebrar fa uns dies a Estocolm sobre
grans ciutats europees amb aeroport. Explica que
l'aeroport de Barcelona, en aquests moments té una
accessibilitat que està comptabilitzada en un 77% en
cotxe privat i la resta en transport públic, de la qual el
10,9% és amb ferrocarril.

I finalment diu que en la mesura en què s'incre¬
mentin les infraestructures més intangibles, cable, fi¬
bres òptiques, etc., disminuirà la demanda de mobili¬
tat física.

La Sra. San Miguel agraeix al Sr. Acebillo les se¬
ves explicacions i seguidament s'obre el torn de pa¬
raules.

La Sra. Ortega i el Sr. Cornet els feliciten per la im¬
portància que té aquest Projecte per a la ciutat i agra¬
eixen les explicacions donades pels tècnics.

El Sr. Puig demana si el Projecte té en compte la
pacificació dels carrers i zones de Barcelona i, en es- ,

pecial, si s'hi preveu l'ús de la bicicleta.
A aquesta pregunta, contesta la Sra. San Miguel

que en el Projecte hi ha prioritat per als vianants i,
a més, s'hi preveu una xarxa viària per a les bici¬
cletes.
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Presentació del Pla Director del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament.

La Sra. San Miguel explica que els Bombers de
Barcelona tenen 150 anys d'història. En aquest
temps, el servei d'extinció d'incendis i salvaments ha
sofert un canvi extraordinari, i en els propers anys ha
d'enfrontar-se a una total renovació tecnològica.
Tot seguit exposa el Pla Director, que preveu una

nova distribució de les casernes de bombers. Les sis
actuals (més la dotació de Vallvidrera) es reduiran a

quatre: la de l'Eixample, zona portuària, Vall d'Hebron
i zona de la Sagrera.

La localització de les casernes es fonamenta en un

estudi de la Universitat Pompeu Fabra, de manera
que tota la ciutat serà accessible per els bombers en
una mitjana de 5 minuts i un màxim de 10. Els barris
de la Trinitat, Ciutat Meridiana i Carmel seran els que
quedaran més lluny de les casernes (a uns 8 minuts)
i en menor mesura Roquetes i Valldaura, les Planes i
Vallvidrera, l'extrem de Pedralbes, Montjuïc i la Bar-
celoneta (entre 6 i 8 minuts).
A continuació manifesta que la transformació de

les casernes serà progressiva. Properament s'obrirà
la del port i es tancarà la de la Zona Franca. Durant
l'any 1997 s'edificarà la de la Vall d'Hebron i es refor¬
marà la de l'Eixample, es tancaran les casernes del
Poble-sec i Drassanes. El tancament de les casenes

de Sant Andreu i Poblenou, que s'unificaran en una
de sola en l'àrea de la Sagrera, quedarà per a un al¬
tre mandat municipal, després de 1999.
També explica que l'evolució dels incendis a la

ciutat ha evolucionat i en l'actualitat el 60% dels in¬

cendis es produeixen a la via pública i la resta en
edificacions.
Sobre la plantilla dels bombers, manifesta que ac¬

tualment es compon de 768 persones i que no es
reduirà. Hi ha intenció de convocar 10 places cada
dos anys per mantenir-la. Es modernitzarà el material
amb nous vehicles i mitjans. A més, es prioritzarà la
rapidesa en els serveis, amb la millora dels carrers,
itineraris estudiats, sistemes automàtics per tenir
prioritat en els semàfors.
A continuació posa de manifest que l'Ajuntament

en aquest mandat invertirà 1.559 milions de pessetes
en la reforma del servei. Explica que el nombre d'in¬
cendis a la ciutat ha disminuït en aquests darrers
anys en un 25%. Es potenciarà especialment la pre¬
venció. Els bombers visitaran edificis, centres comer¬
cials i locals públics per conèixer-los i estar preparats
per a un possible sinistre.

Es crearan, entre d'altres, uns parcs potents i autò¬
noms, un tren de foc, elements que necessitaran una
bona formació dels seus efectius humans.
Per acabar, la Sra. San Miguel obre el torn de pa¬

raules
El Sr. Cornet es congratula del treball que s'està

portant en aquest tema i es posa a la disposició de la
Presidència per a ajudar a aportar noves idees.
La Sra. Ortega vol que també consti en acta la

seva felicitació per aquest Pla Director i està oberta a
l'aportació de noves iniciatives.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les catorze hores i trenta
minuts.

Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica

Acta de la sessió celebrada el dia 19 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 17 d'octubre de 1996

A la Sala del President Lluís Companys de la Casa
de la Ciutat de Barcelona, el dia dinou de setembre
de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Comissió
d'Ocupació i Promoció Econòmica.
Sota la presidència de la ll·lma. Sra. Maravillas

Rojo i Torrecilla, hi assisteixen els ll·lms. Srs. i les
ll·lmes. Sres.: Jordi Cornet i Serra, Eugeni Forra-
dellas i Bombardó, Antoni Miquel i Cerveró, Enric
Truñó i Lagarés, Joana Ortega i Alemany, i Carmen
San Miguel i Ruibal.
Excusen la seva absència l'Il·lm. Sr. i la ll·lma

Sra.: Albert Batlle i Bastardas, i Pilar Rahola i
Martínez.
Són assistits per la Tècnica d'Administració Gene¬

ral, Tecla Fort i Riera, que actua per delegació ex¬
pressa de la Secretària General Accidental i certifica.

Hi és present també el Sr. Xavier Muñoz, Comis¬
sionat de Cooperació Empresarial.
S'obre la sessió a les setze hores i trenta minuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i
s'aprova.

Informe

Balanç de les accions d'informació, prevenció i
sensibilització en el sector de distribució de menjar
preparat a domicili.

La Sra. Rojo explica que l'informe és per a donar
compte del balanç de les accions d'informació, pre¬
venció i sensibilització en el sector de la distribució de
menjar preparat a domicili que es va anunciar en el
Plenari del mes de juny i que s'han desenvolupat du¬
rant els mesos de juliol, agost i setembre.

A continuació diu que s'ha convidat a la sessió a la
ll·lma. Sra. Carmen San Miguel per la importància
que en aquesta campanya ha tingut la intervenció de
la Guàrdia Urbana i per la incidència que la campa¬
nya té al carrer. Afegeix que també hi ha estat convi¬
dat el Sr. Xavier Muñoz, Comissionat de Cooperació
Empresarial, per a donar compte de les relacions
amb el sector.

Explica que s'ha distribuït un breu informe que re¬
sum la situació d'aquesta campanya, del qual desta¬
ca tres punts:

La campanya d'informació, sensibilització i preven¬
ció adreçada al sector de distribució de menjar prepa-
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rat a domicili volia ser un conjunt d'actuacions coordi¬
nades per a ampliar la sensibilitat ciutadana, per a la
seva ordenació i per a la seva adequació a l'entorn
ciutadà. Va néixer com a resultat d'una sensibilitat
que s'expressava des de diferents àmbits i des de di¬
ferents col·lectius ciutadans i que ens va portar a
pensar que la cooperació empresarial és també un
espai per a relacionar empreses d'un sector amb els
diferents interlocutors.

La campanya s'ha desenvolupat mitjançant l'acció
coordinada dels serveis de Cooperació Empresarial,
Mobilitat i Seguretat i Salut Pública, així com de la
inspecció del Ministeri de Treball.
S'ha contactât amb representants de Predelivery,

que agrupa les principals empreses del sector, altres
representants d'empreses importants i representants
de l'organització empresarial PIMEC, d'UGT, i de
CCOO.

La campanya, que ha estat coordinada des de la
Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica, ha tin¬
gut dues fases:

La primera, desenvolupada fonamentalment durant
els mesos de juliol i agost, de contactes amb les em¬
preses i d'actuacions al carrer.

La segona persegueix un conjunt d'accions formati¬
ves de la empresa i els treballadors en el sentit
d'avançar en l'ordenació del sector des del punt de
vista laboral i professional.
S'han mantingut tres reunions àmplies amb el con¬

junt del sector: al juny per a la presentació dels objec¬
tius, al juliol per al plantejament dels possibles projec¬
tes de formació; i la darrera ha tingut lloc avui per a
concretar fonamentalment aquests projectes.

El conjunt d'accions de la campanya ha incidit en
trenta empreses, en un centenar de centres i en uns
mil treballadors del sector. El nombre d'infraccions
sancionades per la Guàrdia Urbana en el període
d'un mes ha estat de 1.337.

Pel que fa la formació dels treballadors, etapa que
s'inicia ara, s'han plantejat accions relacionades amb
la seguretat, la vialitat i també amb la salut i amb el
comportament cívic. S'estan preparant, a més, alguns
temes de contingut professional, servei al client, etc.
L'estudi que s'ha realitzat sobre la situació laboral

dels treballadors ha donat resultats positius, perquè
només en quatre ocasions s'ha detectat una irregula¬
ritat greu, com és no estar donat d'alta en la segure¬
tat social. Tot i això, la majoria de treballadors tenen
un contracte a temps parcial inferior a 12 hores, del
qual la Inspecció de Treball està estudiant l'adequa¬
ció legal, si bé actualment aquests tipus de contracte
des del punt de vista administratiu són correctes.
Finalitza aquí el resum d'aquest informe i passa la

paraula a la ll·lma. Sra. Carme San Miguel, a la qual
agraeix les actuacions que per a aquesta campanya
ha realitzat la Guàrdia Urbana.

Pren la paraula la Sra. San Miguel, la qual explica
que la Guàrdia Urbana realitza habitualment campa¬
nyes per a la vigilància dels elements de risc i situa¬
cions de perillositat de conductors, especialment de
motocicletes.
L'actuació de la Guàrdia Urbana en aquesta cam¬

panya a més de ser un element de disciplina, ha ser¬
vit per a conèixer la realitat d'aquests treballadors i
ajudar a connectar amb les empreses.

De les infraccions detectades per la Guàrdia Urba¬
na durant la campanya, un 44% corresponen a infrac¬

cions vinculades a la mobilitat, un 14% per falta d'ele¬
ments de seguretat (no utilitzar casc, no utilitzar-lo
homologat o no utilitzar-lo adequadament), un 36%
per falta de documentació i un 6% per excessos de
soroll i fums. Un 50% del total d'infraccions corres¬

pondrien a aquesta categoria d'especial perillositat
(circular per la vorera, no respectar un semàfor en
vermell, no obeir una senyal de circulació prohibida,
envair la calçada contrària amb perill i no utilitzar el
casc).
Manifesta que s'ha contactât amb les empreses, fet

que farà que la situació millori, ja que moltes vegades
la infracció es produeix a causa de la necessitat de
servir els àpats en el temps demanat. Per part de la
Guàrdia Urbana, la campanya ha tingut la màxima in¬
cidència durant el mes de juliol.

La Sra. Rojo dóna la paraula al Sr. Xavier Muñoz.
El Sr. Muñoz precisa que ens trobem davant d'un

sector empresarial molt peculiar; és, a més, un col-
lectiu que creix i que té, com ja hem vist, molta inci¬
dència al carrer.

La campanya s'ha de basar no sols en una acció
punitiva, sinó que ha de buscar un camí de formació
que faci que aquests treballadors siguin més profes¬
sionals. S'ha contactât amb sindicats i associacions
d'empreses i tothom està d'acord amb la dificultat de
trobar elements per professionalitzar-la.

La possibilitat que ara es posa en estudi es basa
en dues accions: sensibilitzar el mateix treballador,
mitjançant butlletins, programes de ràdio o la televisió
perquè s'adonin de la importància i perillositat del seu
treball i portar les empreses cap a un camí de quali¬
tat, intentar que la competitivitat entre elles es basi en
la qualitat, que el bon servei i la poca perillositat per
als seus missatgers siguin un signe de distinció.

La Sra. Rojo explica que la campanya que, sobre¬
tot, perseguia prevenir i sensibilitzar, ha aconseguit
en part els seus objectius perquè el contacte amb els
sectors i les actuacions que s'han fet al carrer han
millorat l'actuació dels treballadors i del mateix sector.

La Sra. Ortega manifesta que en relació amb les
activitats al carrer seria molt convenient incidir sobre
la venda ambulant.

El Sr. Cornet explica que, com a Grup Popular, han
fet un petit sondeig entre les empreses i s'han trobat
amb uns criteris que en algun punt discrepen dels re¬
flectits a l'informe.

Les empreses grans de repartiment de pizzes ja te¬
nen programes de formació per als seus motoristes.
En algunes ciutats, com Girona, han començat cam¬
panyes en vídeos sobre temes com soroll, casc, do¬
cumentació, circulació per les voreres. En altres, com
Manresa, per exemple, hi ha hagut empreses que
han esponsoritzat campanyes.
Demana que s'intenti donar a la campanya valor

positiu, que s'ajudi a les empreses petites i que
s'aprofiti la experiència de les empreses grans que
actuen en l'àmbit estatal i que ja han realitzat campa¬
nyes d'aquest tipus. En alguns casos poden estar dis¬
posades a esponsoritzar les accions de l'Ajuntament.
Pren la paraula la Sra. Rojo per fer dos comentaris.

La primera vegada que es va anunciar aquesta cam¬
panya es va posar molt èmfasi en el fet que era una
campanya positiva que no persegueix un objectiu de
control, sinó de sensibilització. La campanya es va
iniciar convocant totes les grans empreses i totes hi
han estat representades. Diu que vol fer ressaltar fo-
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namentalment la voluntat d'incloure totes les propos¬
tes positives que sorgeixin.
Quant al tema de la venda ambulant, diu que ja

s'hi ha començat a treballar, que estan oberts i que
agrairan qualsevol suggeriment que sobre aquest
assumpte es pugui aportar.

La Sra. San Miguel comenta que per remarcar el
caràcter positiu de la campanya ella era reàcia a par¬
lar a la Comissió de les sancions imposades.

La Sra. Rojo dóna en aquest punt el tema per in¬
format.

Propostes d'acord del Consell Plenari

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

La Sra. Rojo comenta la proposta d'acord que es
presenta al Consell Plenari i que és la nova redacció
dels articles 1 r, 4t i 5è, 13è, 15è i 16è dels Estatuts
de l'Agrupació Europea d'Interès Econòmic "Xarxa de
Ciutats C-6" i indica que aprofita aquest tràmit admi¬
nistratiu per fer un petit resum del que és la xarxa.

La xarxa C-6 va començar fa 6 anys, formada per
les ciutats de Barcelona, Saragossa, Palma de
Mallorca, Tolosa de Llenguadoc, Montpeller i Valèn¬
cia, però per a existir jurídicament necessita l'últim
pas, que és l'aprovació d'aquestes modificacions pel
Consell Plenari, condició que permetrà la seva ins¬
cripció registral.
Aquesta xarxa de C-6 va néixer amb un objectiu

molt específic, que és fer un treball al voltant dels 15
milions de persones que viuen en aquesta part del

sud d'Europa i que ens permet tenir unes dimensions
específiques quant a infraestructures, turisme i rela¬
cions culturals que poden potenciar conjuntament
l'activitat de totes elles.

L'any 90 es parlà de xarxa específica; l'any 93 es
redactà la normativa; el 94 es pensà a dotar-la de
personalitat jurídica i el 95 se signaren els estatuts i
ara es comprova que cal adequar alguns dels seus
articles per poder-la registrar. Aquests articles afec¬
ten qüestions formals i de tràmit com el nom dels
membres del Comitè Executiu, seu, organigrama, etc.

El Plenari de totes les ciutats de la xarxa, excepte
Barcelona i València, ja han aprovat l'adequació.
La xarxa disposa de les comissions següents: Cul¬

tura (Montpeller), Transports (Tolosa) Medi Ambient
(Saragossa), Hàbitat i Urbanisme en procés de defini¬
ció, Esports (Palma) i Turisme (Barcelona).

Pren la paraula el Sr. Cornet, el qual es congratula
que la modificació dels Estatuts inclogui que la seu
de la xarxa serà a Barcelona.
La Sra. Rojo respon que aquest és un fet positiu tot

i que puntualitza que la denominació de la seu només
és per dos anys. L'equilibri d'interessos entre les ciu¬
tats és complex. A tothom l'interessa tenir la seu,
però confia que Barcelona es pugui convertir en la
definitiva.

El dictamen s'aprova amb el vot favorable de PSC,
PP, IC-EV i reserva de vot de CiU fins la reunió de la
Junta de Portaveus.

Fora de l'ordre del dia s'entrega als presents un
quadre sobre l'evolució de l'atur registrat durant el
mes d'agost i que la Sra. Maravillas Rojo comenta
breument.
Sense més temes per tractar, s'aixeca la sessió a

les disset hores i quaranta minuts.

Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans

Acta de ia sessió celebrada el dia 19 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 18 d'octubre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat de Barcelona, el dia dinou de setembre
del mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Comis¬
sió de Medi Ambient i Serveis Urbans.
Sota la presidència de Nl·lm. Sr. Josep M. Vegara i

Carrió, hi assisteixen els ll·lms. Srs.: Francesc
Narváez i Pazos, Josep Puig i Boix, Joan Puigdollers
i Fargas, Josep Maria Samaranch i Kirner, i Jordi Cor¬
net i Serra.
Són assistits pel Tècnic de l'Administració General,

Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa de la Secretària General Accidental i certifica.
Excusen la seva absència la ll·lma. Sra. i Nl·lm. Sr.:

Pilar Rahola i Martínez, quarta Tinenta d'Alcalde, i
José Alberto Fernández i Díaz
També hi és present el Sr. Robert Marsan, Director

de Serveis de Coordinació i Control d'Operacions del
Sector d'Actuació de Manteniment i Serveis.
S'obre la sessió a les dinou hores cinc minuts. Es

dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova.

Propostes d'acord del Consell Plenari.
Modificar la redacció dels Estatuts de la Comunitat

d'Usuaris de les Galeries de Serveis de les rondes de
Barcelona, aprovats pel Consell Plenari en sessió de
28 d'octubre de 1994, en el sentit que del seu 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 Comunitat pugui gestio¬
nar directament la seva administració mitjançant un
sistema de tresoreria propi i, en conseqüència, apro¬
var-ne la nova redacció refosa segons termes redac¬
tats en l'annex que s'adjunta i publicar-la en el Butlletí
Oficial de la Província.
Inicia la sessió el Sr. Vegara explicant que es tracta

d'un canvi organitzatiu per a dotar la Comunitat d'Usu¬
aris d'una fórmula d'administració que agiliti la gestió i
eviti el retard en les seves gestions econòmiques.

El Sr. Puigdollers demana informació sobre el con¬
trol municipal sobre les despeses i sobre si hi ha
aportació de fons a aquesta Comunitat, a la qual cosa
respon el Sr. Vegara que l'Ajuntament tindrà la inter¬
venció derivada dels seus drets i deures com a mem¬

bre de la Comunitat i que aquesta modificació d'Esta-
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tuts no suposarà cap aportació econòmica addicional.
Per la seva banda, el Sr. Cornet pregunta si la res¬

ta d'usuaris i, especialment, la Companyia Telefòni¬
ca, hi estan d'acord.

El Sr. Vegara assenyala que la modificació d'Esta¬
tuts té el suport unànime del conjunt d'usuaris de les
galeries de serveis.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC i IC-EV i

la reserva de vot de CiU i PP.
Declarar vàlid eI concurs celebrat per la contractació

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 esmentades obres
a l'empresa UTE 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 (cinc-cents setanta-quatre mili¬
ons nou-centes vint-i-quatre mil dues-centes cinquanta
nou pessetes); aplicar la despesa amb càrrec a la cor¬
responent partida del pressupost municipal; cancel·lar i
retornar, llevat de l'adjudicatari, les garanties provisio¬
nals constituïdes pels licitadors per a prendre part a
l'esmentat concurs; i requerir l'adjudicatària perquè en
el termini dels deu dies següents de 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 legal
representant el dia i hora que se li indiqui per tal de for¬
malitzar el contracte.

El Sr. Vegara, després de resumir el contingut
d'aquest punt de l'ordre del dia, anuncia les proposi¬
cions econòmiques ofertes per les cinc empreses que
es van presentar al concurs i detalla l'esponsorització
que cadascuna ofereix i també les raons tècniques
que motiven la proposta d'adjudicació a l'empresa
UTE Auxiliar de Canalizaciones, SA, Dumez Copisa,
que són, entre d'altres, la quantitat dedicada a
l'esponsorització, l'interès aplicat (MIBOR+O), la re¬
baixa de dos mesos i mig en el termini d'execució, el
termini de garantia que supera el legalment establert,
l'oferta d'un període de manteniment de dos anys, un
sistema per comprovar la qualitat dels elements cons¬
tructius, el funcionament de la Font durant els mesos
d'estiu mentre s'executin les obres, i l'experiència de
l'adjudicatària, especialment de l'empresa ACSA.

El Sr. Puigdollers demana alguns aclariments res¬
pecte a l'oferta econòmica de la plica número 3, i el
Sr. Marsan comenta el marc en què es formulen les
ofertes i les quanties que resulten un cop deduïdes
les quantitats vinculades a l'esponsorització.
A continuació sol·licita que es vetlli perquè es man¬

tinguin els criteris de funcionament hidràulic de la
Font, que considera el fet que la fa singular.

El Sr. Vegara assenyala que ell també té la matei¬
xa preocupació, i que el projecte preveu que el fun¬
cionament hidràulic i la imatge externa siguin les ma¬
teixes i afegeix que el control podrà ser electrònic,
però que sempre es mantindrà la tipologia que resulta
familiar i compartida per tothom.

El Sr. Cornet s'adhereix a la defensa de la imatge
tradicional de la Font.

Informe
Sobre la situació del procés d'adjudicació del pro¬

jecte per a la depuració de gasos de la planta
incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs.

Inicia el Sr. Vegara l'exposició d'aquest informe ex¬
plicant el perquè de la presentació d'aquest informe i
assenyala que, atès que des del mes de juliol s'està
analitzant les cinc alternatives presentades al con¬
curs, ha considerat procedent fer avinent els antece¬
dents i facilitar informació prèvia a la proposta d'adju¬
dicació que preveu poder presentar al Consell Plenari
del proper mes d'octubre.

En parlar d'aquests antecedents, comença fent
referència a les diverses normes que regulen la ma¬
tèria: la Directiva Europea de l'any 1989 -que entrarà
en vigor l'1 de desembre d'enguany-, el Reial De¬
cret 1088/92 i el Decret del Govern de la Generalitat
323/94 que adapten la normativa comunitària a la le¬
gislació estatal i autonòmica -els quals marquen, en
paraules del Sr. Vegara, la data a partir de la qual es
van poder iniciar els treballs de manera definitiva- i
l'Ordre de l'11 de novembre de 1994 que regula les
subvencions de la Junta de Residus, per la qual cosa
l'Ajuntament aprovà l'avantprojecte i la corresponent
sol·licitud. A continuació, recorda que el febrer de
1995 es va demanar a la Unió Europea una sub¬
venció del 80% dels 1.600 milions que costava el pro¬
jecte, alhora que es continuava treballant amb l'Ajun¬
tament de Sant Adrià per tal d'obtenir la llicència
d'obres i activitats, atorgada el març de 1996 després
de ser informada per la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona.

En relació als antecedents, comenta, finalment, el
Sr. Vegara que la Junta de Residus ha tramitat una
proposta de subvenció de 331 milions i que la Unió
Europea ha atorgat una subvenció del 80% del pres¬
supost i que, el 1996, la Generalitat ha aprovat la Llei
6/1996 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric que pre¬
veu la possibilitat de redactar programes per a l'adap¬
tació d'instal·lacions a allò previst a la normativa vi¬
gent.
Posteriorment, el Sr. Vegara es refereix al procés

de licitació assenyalant que es va optar per plantejar
el concurs amb la modalitat claus en mà, exigint que
l'oferta estigués dirigida per un tècnic amb expe¬
riència demostrada i que el termini de garantia fos
de 2 anys. Indica que el pressupost és ara de 2.100
milions, ja que s'han incrementat les prestacions
contractuals millorant els estàndards per sobre del
que exigeixen les diferents normatives, la qual cosa
significa que un futur augment d'aquests estàndards
per part de la Unió Europea no ens obligarà a realit¬
zar cap esforç d'adaptació. Situa el cost del projecte
per a l'Ajuntament en uns 500 milions de pessetes,
ateses les subvencions de la Junta de Residus (331
milions) i de la Unió Europea (1.310 milions).
Comenta que, per a l'avaluació de les ofertes, s'ha

seguit una metodologia basada en la valoració dels
criteris recollits al plec de clàusules i que són: l'expe¬
riència en instal·lacions similars, l'oferta econòmica,
els aspectes tècnics, funcionals i econòmics de l'ope¬
ració de manteniment, el període de garantia i el
d'execució.

El Sr. Puigdollers pregunta per què aquest procés
no s'ha realitzat abans de l'any 1994 per evitar l'in¬
compliment de la normativa comunitària que entrarà
en vigor l'1 de desembre de 1996, per què es va reti¬
rar una de les empreses presentades i, finalment,
respecte als criteris d'avaluació, per què hi ha una
valoració de 0 a 19 respecte a l'experiència en ins¬
tal·lacions similars, mentre que els aspectes tècnics,
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funcionals i econòmics de l'operació només es valo¬
ren de 0 a 10, i per què no es tenen en compte altres
criteris com l'estalvi d'aigua, d'energia i altres.

El Sr. Vegara, respecte a la durada del procés, ex¬
plica que els treballs no s'han pogut començar fins
l'aprovació de les normes d'adequació a la normativa
comunitària i fins l'obtenció dels permisos i llicències,
i detalla les fites que determinen l'estat actual, que
fan que el termini de desembre de 1996 no es pugui
complir, fent referència al fet que el procés d'adequa¬
ció normativa gairebé ja ha esgotat el període transi¬
tori per al compliment de la Directiva.

El Sr. Puigdollers recorda que la incineradora del
Besòs funciona des de la seva constitució al 1979
sense llicència municipal de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, i fa esment de la inactivitat de l'Ajun¬
tament de Barcelona sobre aquesta qüestió. Asse¬
nyala també que no calia esperar l'adequació a la
normativa comunitària, ja que la Directiva europea es

coneixia des de l'any 1989 i, per tant, també el termini
per a adequar les instal·lacions.

El Sr. Vegara insisteix en el fet que des de l'apro¬
vació de l'esmentada Directiva ja es va treballar en
l'avantprojecte i rebutja fer autocrítica en aquest
punt i per no haver demanat abans llicència, ja que
considera que aleshores aquesta era una possibilitat
inviable.

Finalment, el Sr. Marsan informa sobre els motius
de la retirada d'una de les empreses i sobre els crite¬
ris d'avaluació de les ofertes i, concretament, indica
que es prima l'experiència per sobre dels aspectes
tècnics de l'operació de manteniment pel fet que l'ob¬
jecte del contracte són uns treballs sobre una planta
d'una antiguitat de 20 anys que ha de continuar fun¬
cionant.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les vint hores i deu
minuts.

Comissions d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà i
de Política de Sòl i Habitatge

Acta de la sessió celebrada el dia 20 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 17 d'octubre de 1996.

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat de Barcelona, el dia vint de setembre del mil
nou-cents noranta-sis, es reuneixen en sessió con¬

junta la Comissió de Política de Sòl i Habitatge i la
d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà.
Sota la presidència de l'IMm. Sr. Xavier Casas i

Masjoan, hi assisteixen els ll·lms. Srs.: Pere Alcober i
Solanas, Albert Batlle i Bastardas, Francesc Narvàez
i Pazos, Eugeni Forradellas i Bombardó, Agustí Soler
i Regàs, Jaume Ciurana i Llevadot, Daniel Fabregat i
Llorente, Vicenç Gavaldà i Casat, Miquel Llongueres
i Campahà, Antoni Marcet i Rocabert, i Joan Puig¬
dollers i Fargas.
Excusa la seva absència la ll·lma. Sra.: Teresa

Sandoval i Roig.
Són assistits pel Tècnic de l'Administració General,

Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa de la Secretària General Accidental i certifica.

Hi és present també el Sr. Borja Carreras-Moysi i
Carles-Tolrà
S'obre la sessió a les dotze i vint minuts. Es dóna

per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Propostes d'acord del Consell Plenari

Districte de les Corts

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità del límit de la zona clau 18
en l'àmbit comprès per la carretera de Collblanc, el

camí de la Torre Melina i l'avinguda de Xile, d'iniciati¬
va 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
Colominas, amb la valoració que es realitza a l'infor¬
me de la Unitat Operativa de Planejament I, i trametre
l'expedient al Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per al trà¬
mit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi assenyala que es tracta
d'una segona versió d'un expedient que va ser rebut¬
jat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que no
va acceptar el plantejament de la proposta com una
correcció d'errades del Pla General Metropolità, per
la qual cosa ara es planteja com a una modificació
puntual d'aquest Pla.

El Sr. Fabregat pregunta, respecte a la tramitació
de l'expedient, per què no s'ha començat amb l'expo¬
sició pública de criteris que regula l'article 125 del
Reglament de Planejament Urbanístic, atès que es
tracta d'una modificació del Pla General Metropolità.

Respon a aquesta qüestió el Sr. Carreras-Moysi
adduint que aquesta exposició pública s'ha d'enten¬
dre realitzada quan es va fer el tràmit d'audiència pú¬
blica amb motiu de la proposta de correcció d'errades
anteriorment esmentada.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla

General Metropolità en la zona delimitada pels car¬
rers de Santa Rosa i la Ronda de Dalt, promoguda
per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i tramita¬
da coordinadament amb l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, atès que la finca es troba dins els dos ter¬
mes municipals; sotmetre l'esmentada modificació a
informació pública pel termini d'un mes i, en cas que
no s'hi formulin al·legacions o informes desfavorables
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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 trà¬
mit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi, amb l'ajut de diapositives,
situa físicament la proposta i assenyala que es tracta
de reordenar les qualificacions urbanístiques de la
zona i que l'equipament, la zona viària i la de serveis
quedin perfectament delimitades ai planejament.

El Sr. Fabregat es refereix també a la conveniència
que consti l'acord de l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat sobre aquest punt, de la mateixa manera
que s'ha incorporat en el cas de l'expedient correspo¬
nent al punt núm. 7 de l'ordre del dia.

El Sr. Carreras-Moysi explica la conformitat de
l'Ajuntament d'Esplugues al Pla especial, objecte del
punt 7è, implica la conformitat a aquesta modificació
puntual del Pla General Metropolità.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Ge¬
neral Metropolità en el Parc de les Aigües, i en la
boca del túnel de la Rovira, d'iniciativa municipal; es-
timar parcialment l'al·legació presentada pel Grup
municipal de Convergència i Unió d'acord amb la va¬
loració efectuada en l'Informe de la Unitat Operativa
de Planejament II de data 2 de setembre, en el sentit
de no requalificar com a zona verda l'espai viari deli¬
mitat pel carrer d'Abd-el Kader, la Plaça d'Alfons X i
el carrer de Praga; desestimar la petició formulada en
l'escrit del senyor 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.

El Sr. Carreras-Moysi indica l'àmbit físic d'aquesta
modificació i explica que es tracta d'adequar la quali¬
ficació urbanística que figura al Pla General Metropo¬
lità a la realitat física, ja que el parc urbà existent és
més extens del que va preveure aquest Pla ja fa vint
anys. Aquesta adequació consistirà, segons comen¬
ta, a atribuir la qualificació d'equipament a la seu del
Districte i a la Biblioteca i definir la superfície real
ocupada pel parc.

El Sr. Casas afegeix que amb aquesta proposta
l'espai destinat a viari, uns 10.000 m2, es transforma
en zona verda que s'incrementa en 5.000 m2 fins els
48.000 m2, en 4.000 m2 d'equipament (seu del Distric¬
te i Biblioteca) i en 1.000 m2 que es destinen a l'edifici
de serveis tècnics situat a la boca del Túnel de la Ro¬
vira.

El Sr. Fabregat demana quina expectativa d'incre¬
ment d'edificabilitat li queda a la seu del Districte. Hi
respon el Sr. Batlle assenyalant que no hi ha de mo¬
ment cap voluntat de creixement, el qual, si és pro¬
duís, s'hauria de sotmetre a l'aprovació prèvia d'un
Pla especial a tramitar davant els òrgans competents
del Consistori, moment en què es plantejaria el debat
corresponent.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV i

ERC i la reserva de vot de CiU.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment el text de l'Ordenança regula¬
dora de les autoritzacions de terrasses al Districte de
Sant Andreu, aprovat per la Comissió de Govern del
Districte en sessió de data 12 de març de 1996 i pel
Ple del Consell del Districte en sessió de 26 de març
de 1996, d'acord amb l'article 8.1. de les Normes Re¬
guladores de les activitats desenvolupades a la via
pública. Sotmetre'l a informació pública pel termini
d'un mes, i en cas de no presentar-se cap al·legació
o reclamació, aprovar-lo definitivament, d'acord amb
el procediment previst als articles 49 de la LRBRL,
162 de la LMRLC i 60 i següents del ROAS.

El Sr. Casas comenta que aquesta Ordenança des¬
envolupa la normativa municipal general en aquesta
matèria establint els criteris per a la instal·lació de vet¬
lladors i els tipus de mobiliari a utilitzar.

El Sr. Fabregat pregunta com es relaciona aquesta
proposta d'un Districte amb la regulació a la resta de
la ciutat per evitar situacions contradictòries i diferèn¬
cies de criteri entre un Districte i un altre.

El Sr. Narváez assenyala que amb aquesta pro¬
posta s'avança en la concreció de la normativa gene¬
ral i en l'homologació dels colors i materials que s'han
de fer servir.

El Sr. Casas recorda que, amb l'aprovació de l'orde¬
nança de la via pública, es va recollir que cada Distric¬
te comptés amb la seva normativa específica amb l'ob-
jectiu de concretar al Districte les qüestions generals.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.

Ratificacions d'acord a la Comissió de Govern

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Castillejos, núm. 267, als efectes
de l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell
de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes,
promogut per Promociones y Construcciones Inmobi¬
liarias Cubias Miró, SA; exposar-lo al públic per un
termini de vint dies i, en cas que en aquest termini no
s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest d'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva, amb l'oportuna
certificació prèvia acreditativa del resultat de la infor¬
mació pública, i trametre un exemplar d'aquest Estudi
de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als
efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

El Sr. Carreras-Moysi indica que es tracta d'un Estudi
de detall que es tramita per facilitar l'ocupació com a ha¬
bitatge en planta baixa i altell i que, en aquest cas, con¬
formaran dues unitats d'habitatge d'un total de 250 m2.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Novell, núm. 34, 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 Fincas Solsona, SL; exposar-lo al públic
per un termini de vint dies i, en cas que en aquest ter¬
mini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o in¬
formes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
l'oportuna certificació prèvia acreditativa del resultat
de la informació pública, i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

El Sr. Carreras-Moysi explica aquest punt conjunta¬
ment amb l'anterior i indica que en aquest cas es
tracta d'un únic habitatge de 149 m2 de sostre i situa
en ambdós casos la zona no edificable.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.
Aprovar inicialment el Pla especial d'equipaments

del solar situat al carrer de Santa Rosa, núm. 39 al
57, promogut per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de
Déu, concretant el tipus d'equipament i la definició de
les seves condicions edificatòries i que es tramita
coordinadament amb l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat atès que la finca es troba dins els dos ter¬
mes municipals; sotmetre l'esmentat Pla a informació
pública pel termini d'un mes i, en 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.

El Sr. Carreras-Moysi comenta que es tracta d'una
proposta complementària de la número 2 i que el seu
objectiu és ordenar els volums i concretar el tipus
d'equipament, ampliant l'Hospital de Sant Joan de
Déu.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.

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 Ctra. de Vallvidrera a Barcelona per a la ubi¬
cació de l'Escola Judicial, en desenvolupament del
Pla especial d'ordenació i de protecció del medi natu¬
ral del Parc de Coliserola, promogut pel Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sotmetre
l'esmentat Pla a informació pública pel termini d'un
mes, i en 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.

El Sr. Carreras-Moysi explica el contingut d'aques¬
ta proposta d'aprovació inicial de Pla especial, que té
com a objectiu l'ordenació i concreció dels usos per
tal de poder atorgar la llicència d'activitat, i comenta
que l'ampliació de l'edificabilitat prevista se situa dins
els límits permesos pel planejament.

El Sr. Ciurana manifesta la necessitat de ser curo¬

sos amb els accessos, l'impacte ambiental i les me¬
sures de prevenció d'incendis i seguretat necessàries
a causa de la situació dins els límits del Parc de
Coliserola d'aquest ús dotacional.
Per la seva banda, el Sr. Casas indica que els ac¬

cessos no són a través de la carretera de les Aigües,
sinó a través d'altres vies complementàries ja dispo¬
nibles, i que cal millorar per evitar que resulti afectada
l'esmentada ruta paisatgística i d'esbarjo. Respecte a
l'entorn de l'edifici, assenyala que s'han mantingut i
es mantenen converses amb el Patronat del Parc de
Coliserola i que el nivell d'exigència serà molt elevat
per evitar que es malmeti aquest espai natural. Final¬
ment, respecte a les mesures de prevenció, diu que
es tindrà especial cura que l'empresa que hi treballi
adopti les mesures necessàries per tal que no es pro¬
dueixin perjudicis.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.

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; 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.

El Sr. Carreras-Moysi explica de manera conjunta i
resumida els emplaçaments i objectius de la resta de
propostes de l'ordre del dia d'aquesta Comissió.

El Sr. Fabregat assenyala que aquest tema no
s'ha tractat als òrgans corresponents del Districte i
que no hi ha hagut coneixement per part dels pos¬
sibles interessats, comentari que és rebutjat pel Sr.
Casas, el qual manifesta que ara se'n proposa
l'aprovació definitiva, perquè considera que hi ha
hagut suficients ocasions per pronunciar-se des de
l'aprovació inicial.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV i

ERC i la reserva de vot de CiU.
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 en cas que en aquest ter-
mini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o in¬
formes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
l'oportuna certificació prèvia acreditativa del resultat
de la informació pública, i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.
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Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a la regula¬
ció volumètrica de l'edificació en zona 20a/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 PGM; exposar-lo al públic per
un termini de vint dies i, en cas que en aquest termini
no s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb l'oportu¬
na certificació prèvia acreditativa del resultat de la in¬
formació pública, i trametre un exemplar d'aquest Es¬
tudi 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.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.

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 en 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.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Rogent, núm. 13, als efectes de
l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell de
l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, pro¬
mogut per Cota 10, SA; exposar-lo al públic per un
termini de vint dies, i en cas que en aquest termini no
s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial, a aprovació definitiva, amb l'opor¬
tuna certificació prèvia acreditativa del resultat de la
informació pública, i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e) en
relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.
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 en cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial, a aprovació definitiva, amb
l'oportuna certificació prèvia acreditativa del resultat
de la informació pública i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.
Després de tractar tots els punts de l'ordre del dia

d'aquesta Comissió, el Sr. Casas fa referència a la
tramitació d'estudis de detall per tal d'ordenar la plan¬
ta baixa i altell de diferents solars per facilitar la cons¬
trucció d'habitatge vinculat i situar la zona verda al
pati interior. Assenyala que aquest tipus d'expedient
es ve reiterant durant l'últim any i que s'està estudiant
la possibilitat d'establir i seguir un procediment més
àgil sense reduir les garanties que comporten els Es¬
tudis de detall, possibilitat que passaria per una modi¬
ficació que fes innecessària la tramitació expedient a
expedient.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Ratificació d'acords de la Comissió de Govern

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 dels Alts Forns, del
passeig de la Zona Franca, del Plom, de l'Acer, dels
Motors i de la Metal·lúrgia, 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
Consell 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¬
què no són objecte d'aquest expedient, les altres
al·legacions presentades.

El Sr. Carreras explica de manera conjunta aques¬
ta proposta i les tres següents. Primerament, es refe¬
reix als antecedents de la proposta que deixa sense
efecte la delimitació aprovada fa set anys. En aquest
moment, segons comenta, es tramiten tres propos¬
tes, que situa físicament, per les quals s'aprova la de¬
limitació de les respectives zones d'actuació.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.

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
vigents a Catalunya en matèria urbanística i dels ar¬
ticles 38, 77 i 81 del Reglament de Gestió Urbanísti¬
ca, el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació que
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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 termini
d'un mes, mitjançant inserció d'anuncis ai Butlletí Ofi¬
cial de la Província i a un diari dels de major circula¬
ció de la Província, així com notificar-ho individual¬
ment a cadascun dels propietaris i altres interessats
afectats, perquè durant un termini d'un mes, compta¬
dor a partir del següent al de la recepció de la corres¬
ponent notificació, puguin al·legar davant aquesta Ad¬
ministració allò que estimin convenient. Finalitzada la
informació pública, si no es produïssin al·legacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació definitiva amb l'oportuna cer¬
tificació prèvia acreditativa del resultat d'aquest tràmit
d'informació pública. Declarar, a l'empara dels arti¬
cles 182.2 del DL 1/1990, de 12 de juliol, de reforma
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 UA que comprèn la finca, propietat de "Hijo y
Nieto de P. García Royuela", ubicada a la confluència
dels carrers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm.
67, d'aquesta ciutat, atès que la parcel·la que con¬
forma el seu l'àmbit correspon a propietari únic i de
conformitat amb les consideracions exposades a l'in¬
forme de la Unitat Operativa de Gestió del Sòl de 10
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. Acceptar la transmissió de ple dret
dels terrenys de cessió gratuïta produïda per ministeri
de la llei, lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris
i ocupants, d'una porció de terreny qualificada de vial
(5), situat 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 descripció registrat 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 an¬
terior, 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 se¬
grega; al Este, derecha en línea de 32,44 metros, con
mayor finca de la que se segrega, y por el Norte, fon¬
do 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 mitjan¬
çant certificació d'aquest acord i sol·licitar la corres¬
ponent inscripció de la titularitat d'aquest terreny en el
Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.
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
vigents a Catalunya en matèria urbanística i dels arti¬
cles 38, 77 i 81 del Reglament de Gestió Urbanística,
el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació que
comprèn les finques ubicades al carrer de l'Estany
entre els carrers dels Alts Forns i del Mercuri, propie¬
tat de "Promotora Europea de Inmuebles, SA" i
"Grandes Almacenes Tarragona, SA"; sotmetre'l a in¬

formació pública durant el termini d'un mes, mit¬
jançant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia i a un diari dels de major circulació de la
Província, així com notificar-ho individualment a ca¬
dascun dels propietaris i altres interessats afectats,
perquè durant un termini d'un mes, comptador a partir
del següent al de la recepció de la corresponent noti¬
ficació, puguin al·legar davant aquesta Administració
allò que estimin convenient. Finalitzada la informació
pública, si no es produïssin al·legacions, tenir per ele¬
vat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
aprovació 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 Mercu¬
ri, "Promotora Europea de Inmuebles, SA", i "Grandes
Almacenes Tarragona, SA", del seu dret a presentar
el Projecte de reparcel·lació dins els tres mesos se¬
güents a la data d'iniciació de l'expedient de repar¬
cel·lació formulat pels propietaris que representin les
dues terceres parts del nombre total dels propietaris
interessats i, com a mínim, el vuitanta per cent de la
superfície reparcel·lable, amb subjecció als criteris i el
contingut mínim legalment establerts, amb l'adverti¬
ment que, en el supòsit de no fer ús d'aquest dret en
el termini fixat, el Projecte serà redactat d'ofici per
aquest Ajuntament, a cost i càrrec dels propietaris i
sense perjudici, en tot cas, de la facultat dels propie¬
taris afectats de manifestar expressament, en el ter¬
mini assenyalat, la intenció de no fer ús del citat dret
de presentació del Projecte de reparcel·lació.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.
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
vigents 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
Província i a un diari dels de major circulació de
la Província, així com notificar-ho individualment a ca¬
dascun del propietaris i altres interessats afectats,
perquè durant un termini d'un mes, comptador a partir
del següent al de la recepció de la corresponent noti¬
ficació, puguin al·legar davant aquesta Administració
allò que estimin convenient. Finalitzada la informació
pública, si no es produïssin al·legacions, tenir per ele¬
vat automàticament aquest acord d'aprovació 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
DL 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos le¬
gals vigents a Catalunya en matèria urbanística i
73.a) del Reglament de Gestió Urbanística, la
innecessarietat de reparcel·lació per a l'execució de
la UA que comprèn la finca ubicada al carrer de l'Es¬
tany, 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 urbanístiques de la Unitat
d'actuació són col·laborar en els costos d'urbanitza¬
ció que els correspon, que han estat quantificats en
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9.082.077 pessetes, tot això de conformitat amb les
consideracions exposades a l'informe de la Unitat
Operativa de Gestió de Sòl de 12 de juliol de 1996,
que es tenen per reproduïdes. Publicar-ho en el But¬
lletí Oficial de la Província i en un diari dels de més
circulació de la província. Notificar-ho als interessats.
Formalitzar-la mitjançant certificació d'aquest acord.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

ERC i CiU.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 38 del
RGU, en relació amb l'article 155 del propi text nor¬
matiu, el canvi de sistema d'actuació de compensació
pel sistema d'expropiació, per a l'execució de la Uni¬
tat d'actuació V-3 del Pla especial de reforma interior
de Millora del Medi Urbà del Carmel, que comprèn
una superfície de 559,17 m2 i que està integrada per
les finques núm. 139-141 i 143-145 del carrer del
Llobregós, i núm. 21 del 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 circu¬
lació a la província, amb notificació individualitzada
als propietaris afectats.

El Sr. Carreras-Moysi presenta aquest punt mani¬
festant que es canvia el sistema d'actuació perquè
l'edificabilitat que es genera en aquesta operació no
fa viable l'execució pel sistema de compensació.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.
Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 38 del

RGU, en relació amb l'article 155 de propi text norma¬
tiu, el canvi de sistema d'actuació de compensació
pel sistema d'expropiació, per a l'execució de la Uni¬
tat d'actuació V-1 del Pla especial de reforma interior
del sector Llobregós-Hortal al Barri del Carmel, que
comprèn una superfície de 780 m2 i que està integra¬
da per les finques núm. 219-221 del carrer del
Llobregós i núm. 53-55 del carrer de l'Hortal; sotme¬
tre l'expedient a informació pública per un termini de
vint dies, mitjançant anunci que es publicarà al Butlle¬
tí Oficial de la Província i en un diari dels de més cir¬
culació a la província, amb notificació individualitzada
als propietaris afectats.

El Sr. Carreras-Moysi assenyala que és una pro¬
posta similar a l'anterior, en la qual també es tracta
de canviar el sistema d'actuació i de concentrar
l'edificabilitat.

El Sr. Fabregat comenta la necessitat de garantir la
disponibilitat pressupostària per a assumir l'expropia¬
ció. Al respecte, el Sr. Casas recorda que al pressu¬
post del Districte existeix una partida destinada a
aquesta despesa, per la qual cosa si els costos no
s'incrementen desmesuradament, la disponibilitat
pressupostària està assegurada.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
ERC i CiU.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les deu hores i cinc minuts.

Comissions de Benestar Social i Educació, de Política Cultural i
Presidència i de Ciutat Amiga i Joventut.

Acta de la sessió celebrada el dia 20 de setembre
del 1996 i aprovada el dia 18 d'octubre de 1996.

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat, el dia vint de setembre de mil nou-cents no-
ranta-sis es reuneixen en sessió conjunta la Comissió
de Benestar Social i Educació, Política Cultural i Pre¬
sidència i Ciutat Amiga i Joventut.
Sota la presidència de l'Il·lma. Sra. Eulàlia Vintró i

Castells i l'Il·lm. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, hi as¬
sisteixen les ll·lmes. Sres. i ll·lms. Srs.: Immaculada
Moraleda i Pérez, Anna Maria Paredes i Rodríguez,
Marta Vila i Florensa, Enric Truñó i Lagares, Vicens
Gavaldà i Casat, José Ramón Tobía i Galilea, Agustí
Soler i Regàs, Joan Fuster i Sobrepere, Miquel Maria
Llongueras i Campahà, Ernest Maragall i Mira, Xavier
Casas i Masjoan, Pere Alcober i Solanas, Jaume
Ciurana i Llevadot, Jordi Cornet i Serra, i Antoni Mi¬
quel i Cerveró
Excusen la seva assistència la ll·lma. Sra. Teresa

Sandoval Roig i l'Il·lm. Sr. Albert Batlle i Bastardas.
Són assistits per la Secretària General Accidental.

Irene Pagès i Perarnau, que certifica.

Hi són presents també els Srs. Ferran Mascarell i
Canalda, i Francesc Fabregat.
S'obre la sessió a les setze hores i quaranta minuts

i s'aprova l'acta de la sessió anterior amb la matisa¬
ció, de l'Il·lm. Sr. Miquel Maria Llongueras i Campa¬
hà, respecte al punt 2n relatiu a la concessió de la
Medalla de la Ciutat al professor Pierre Vilar, en el
sentit de mostrar la seva adhesió a l'atorgament de la
medalla al professor Vilar.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Propostes d'acord del Consell Plenari.
Aprovar inicialment el projecte corresponent a la

primera fase de les obres de construcció de la piscina
coberta al Bon Pastor, d'acord amb el que determi¬
nen 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
15 dies a partir del següent al de la publicació,
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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 locals;
aprovar simultàniament el plec de clàusules adminis¬
tratives particulars que ha de regir el concurs obert
per a l'adjudicació del contracte per a l'execució de la
primera fase de les obres de construcció de la piscina
coberta al Bon Pastor, per un import màxim de
118.000.000 de pessetes; autoritzar la despesa de
28.000.000 de pessetes contra la partida 622.16
432.30 0201 del pressupost de 1996, pel pagament
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, pel pagament
d'aquestes obres durant l'any 1997; convocar con¬
curs obert amb caràcter d'urgència per a l'adjudicació
de l'esmentat contracte, d'acord amb els articles 72 i
86 de la llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les Administracions públiques; ordenar la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de l'aprovació inicial
del Projecte i de la convocatòria de concurs, tenint en
compte que si es formulen al·legacions en contra del
projecte durant el període d'informació pública, se
suspendran les actuacions mentre aquelles no que¬
din resoltes.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, CiU,
IC-Els Verds, ERC i PP.

Informe

Sobre el Consell Municipal de Benestar Social:
Conclusions i Propostes.

La Sra. Vintró fa una presentació de l'informe sobre
el Consell Municipal de Benestar Social, amb les rea¬
litzacions i propostes que inclou. Destaca, respecte al
funcionament del Plenari del Consell, que aquest any
s'hi han incorporat quatre nous organismes: el Con¬
sell Municipal d'Associacions de Voluntariat de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el Col·legi
de Periodistes i el Col·legi d'Infermeres i ATS de
Barcelona. Manifesta que actualment són trenta-sis
les Institucions i Entitats que, juntament amb els re¬
presentants del grups polítics presents a l'Ajuntament
i quinze experts, formen aquest Consell.
Informa, també, que s'ha produït, respecte a la Co¬

missió Permanent, una important renovació de la
composició dels seus membres, i pel que fa referèn¬
cia als grups de treball, manifesta que s'han aplegat
un total de tres-centes trenta persones vinculades a
vuitanta-set entitats ciutadanes, les quals han col·la¬
borat a l'assessorament, la reflexió i la redacció de
noves propostes per millorar la qualitat de vida dels
barcelonins, i que enguany els grups de treball han
estat els següents: Dona, Drogodependències, Gent
Gran, Habitatge Social, Infants i Famílies, Pobresa,
Prevenció, Refugiats i Estrangers, Sida i Voluntariat.
Destaca la creació dels grups de treball de la Sida,

que ha començat a funcionar molt avançat el curs i
no ha pogut fer encara propostes, sinó objectius de

treball per al proper any, i de la recreació del grup
de treball d'Habitatge Social, donat que aquesta pro¬
blemàtica afecta els col·lectius més desfavorits.

Afegeix que, un any més, cal agrair als coordina¬
dors i a tots els participants dels diferents grups, com
també als invitats experts, el rigor i l'interès de les se¬
ves aportacions en aquest vuitè període de funciona¬
ment del Consell, ja que és satisfactori constatar l'alta
participació, dedicació, riquesa i aprofundiment dels
debats realitzats pel conjunt de participants represen¬
tants de les entitats. Seguidament fa un balanç del
compliment municipal i grau de realització de les pro¬
postes i assoliment dels objectius del Consell, segons
la documentació lliurada, on es dóna compte de les
diferents gestions fetes en compliment del compro¬
mís adquirit per l'Ajuntament en relació amb recoma¬
nacions del Consell de l'any passat, destacant com
les recomanacions del Consell han anat impregnant
les polítiques municipals, de tal manera que ja és ha¬
bitual que les propostes realitzades es vagin incorpo¬
rant de manera molt natural en les programacions
anuals.

En la seva intervenció, fa una petita presentació de
les actuacions específiques i relacionades amb les
propostes dels diferents grups de treball i algunes ac¬
tuacions en les matèries següents:

Dona: Informa que des de l'Àrea d'Afers Socials
s'ha visualitzat la situació de les dones grans en set
espais regulars a la ràdio i també en quatre espais
radiofònics puntuals i un a la televisió, i en aquests
espais s'han difós els serveis i recursos a l'abast del
col·lectiu i s'ha sensibilitzat la societat en relació amb
aquests temes, i que a més a més s'han fet a cinc
Districtes projectes singulars per fer visibles els va¬
lors de les dones grans.
Drogodependència: Informa que s'han incorporat

en el Pla de Drogues 1996/1999, com una de les es¬
tratègies claus de desenvolupament, els plans de
drogues als Districtes, i que ja s'han desenvolupat
dos plans de drogues, un al Districte de Nou Barris i
l'altre al Districte de Sant Martí. Que aquests plans
s'han formulat a través de la formació de diverses co¬

missions constituïdes pels representants de les enti¬
tats del barri, del districte, dels serveis sanitaris i so¬
cials, etc., i que són aquestes comissions les que
discuteixen, elaboren i proposen, el pla d'actuació so¬
bre drogues al districte.
Gent Gran: A fi de promoure intercanvi d'experièn¬

cies, informació i contrast, es realitza una reunió bi¬
mensual amb els representants dels deu districtes al
Plenari del Consell Assessor de la Gent Gran, ja que,
com és sabut, tots els districtes de la ciutat tenen una
Comissió de Gent Gran. Destaca, entre les actua¬
cions realitzades als districtes, l'experiència de les
Corts, que està potenciant trobades entre les dife¬
rents associacions amb l'objectiu de cercar serveis
que apropin les diverses entitats, trobin objectius co¬
muns de treballs i puguin gestionar-los, la qual cosa
ha cristal·litzat en la programació de la setmana de la
Gent Gran, on han participat unes 610 persones.
Habitatge Social: S'han fet reunions amb entitats i

institucions que estaven disposades a col·laborar en
el projecte d'habitatges d'inserció social per infor-
mar-les que s'ha elaborat un informe tècnic que pro¬
posa modificar alguns aspectes del projecte conser¬
vant alhora l'objectiu bàsic que es pretenia, que no
és altre que el de proporcionar habitatges de forma
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temporal a unitats familiars en procés de reinserció
social o laboral que ho necessitin; que hi ha uns
quants punts febles que s'han de reforçar, tant del
punt de vista del disseny tècnic, com des del model
de gestió, per la qual cosa l'informe que actualment
s'està discutint farà una nova proposta tècnica i
organitzativa, proposta que s'estructurarà al voltant
d'un conveni de cooperació signat per diferents insti¬
tucions i entitats promotores que compondran la co¬
missió de direcció del programa, i que està previst
proposar que l'òrgan gestor sigui un departament
específic dins del Patronat Municipal de l'Habitatge.
L'informe plantejarà també com s'hauria de fer el se¬
guiment, i coordinació del treball professional i el
tractament social, que elaboraria una proposta de fi¬
nançament i un pla de treball, amb l'objectiu de po¬
der iniciar el servei a principis de desembre de 1996,
o a primers de gener de 1997.
Infants i Famílies: Respecte a aquest tema, fa un

petit aclariment sobre les polítiques educatives que
es proposa impulsar, es fa ressò de l'experiència que
es du a terme en el Districte de Sants-Montjuïc, en el
qual es pretén apropar els escolars als mitjans de co¬
municacions audiovisuals i fomentar una participació
activa. També informa que aquest Districte ha creat
la taula tècnica d'infància per tal de promoure noves
activitats i coordinar experiències.
Pobresa: Explica que des dels programes d'inser¬

ció sociolaborals de col·lectius amb dificultats espe¬
cials, durant l'any 1995 es van atendre 746 usuaris
amb alguna prestació, i que en aquest any es van
incorporar al programa 20 usuaris nous, i que al 31
de desembre continuaven 306 usuaris actius amb
expedients oberts, i que les derivacions cap a
aquest programa central es realitzen des de l'aten¬
ció primària municipal, des de l'atenció especialitza¬
da i des d'entitats de la ciutat que actuen amb
aquests col·lectius.
Prevenció, Projecte Jove, Refugiats i Estrangers:

Respecte a aquests temes, destaca la signatura d'un
conveni entre el Departament de Justícia de la Gene¬
ralitat de Catalunya, en data 18 de juny de 1996, i pel
que fa al projecte jove destaca algunes actuacions
destinades a promoure programes específics adre¬
çats a joves amb la finalitat de garantir-ne la inserció
social i professional, tal com el programa Escoles Ta¬
llers, Cases d'Oficis, destinades a afavorir l'aprenen¬
tatge d'un ofici als joves menors de 25 anys de la
ciutat amb baixa qualificació i majoritàriament de pri¬
mera ocupació. També, per tal d'impulsar la inserció
laboral i professional del jove, s'ha reconvertit el Con¬
sell de la formació professional, creat l'any 1994, en
el Consell de la formació professional i ocupacional,
amb la incorporació de Barcelona Activa.

Pel que fa al tema de refugiats i estrangers, mani¬
festa que s'han donat subvencions a l'Institut de
Drets Humans de Catalunya, i que l'IMEB, en col·la¬
boració amb la Ponència de Drets Civils, ha engegat
una campanya sobre els drets humans adreçada a
totes les escoles de la ciutat, destaca també el curs
sobre immigració i racisme dins del programa de for¬
mació de la Guàrdia Urbana.
Acaba la presentació del present informe expres¬

sant en nom de tot el Consistori l'agraïment a totes
les persones que han col·laborat en les tasques del
Consell aportant, un any més, la dedicació, la imagi¬
nació i el rigor necessaris per a assolir fites cada ve¬

gada més altes de Benestar Social i de Qualitat de
Vida per a tots els ciutadans i ciutadanes de Bar¬
celona.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I
PRESIDÈNCIA

Informes

Sobre Festes de la Mercè.
El Sr. De Nadal convida tots els membres de la

Comissió a la reunió del Senat de les Tradicions de
les Festes de la Mercè que tindrà lloc a la Sala del
Bon Govern a les sis de la tarda.
Fa referència a l'ordre del dia de la sessió anterior

sobre el Pla de Biblioteques, que ha de ser sotmès a
reprogramació atesos els problemes de caire urbanís¬
tic i d'usos del sòl en la Biblioteca d'Horta-Guinardó. A
continuació dóna la paraula al Sr. Mascarell.

El Sr. Mascarell exposa els tres temes des dels
que es planteja la Festa: participació, foment de la
tradició i foment de la música i les arts escèniques.
Pel que fa a la participació, fa esment de la importàn¬
cia de la inserció en les activitats de la festa de grups
de voluntaris, entitats i ciutadans i del ventall d'activi¬
tats ofertades. Pel que fa al foment de la tradició, as¬
senyala que, a través del Senat de les Tradicions,
s'està constituint l'instrument que agrupa 24 entitats
vinculades a la tradició i foment cultural de la ciutat
que han treballat per integrar a les festes les que ja
existeixen i per crear-ne de noves pròpies dels temps
presents. En l'àmbit del foment de la música esmen¬
ta la importància de la diversitat de l'oferta i del BAM
i, pel que fa a les arts escèniques, fa menció de l'ofer¬
ta de teatre que ha fet la Ciutat.
Quant a l'estructura pressupostària de la Festa, re¬

corda que l'aportació pública és de 123 milions de
pessetes, que de patrocini han estat 194 milions, i
500 milions han estat aportats per entitats que orga¬
nitzen directament les activitats.
A continuació, fent història de les Festes, dóna re¬

llevància al fet que, en un principi va ser una iniciativa
purament municipal i que, actualment, és fruit de la
participació ciutadana.
A continuació dóna la paraula al Sr. Fabregat, de

l'Institut Municipal de Cultura.
El Sr. Fabregat continua fent història de la Festa i

del seu nivell de participació, que ha evolucionat favo¬
rablement i ha assimilat cada vegada més ciutadans.
Mostra un altre aspecte de la Festa com a creado¬

ra "d'espais de reflexió" envers altres països i ciuta¬
dans del món menys afavorits i, si l'any anterior la mi¬
rada va ser cap a Bòsnia, aquest any serà cap a
l'Àfrica Negra.
Posa l'accent en la iniciativa de la integració en les

Festes dels moviments associatius com a culminació
d'un procés de solidaritat.
També destaca la creació d'espais per recuperar el

joc a la ciutat i la participació dels bombers de
Barcelona i de l'exèrcit.
Reconeix la importància del BAM com a aparador i

plataforma de les formacions musicals d'Europa.
Fa esment de la campanya "La Mercè et proposa"

com a mostra que a la Festa participa tota l'oferta
cultural de la ciutat.
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Finalment, el Sr. Ernest Maragall recorda que
aquest any hi ha cinc hores diàries de programació
en directe de les Festes.
A les disset hores i quinze minuts l'll im. Sr. Albert

Batlle i Bastardas s'incorpora a la sessió.

PONÈNCIA DE CULTURA

Nous noms de carrers acordats per la Ponència de
Nomenclàtor.

El Sr. Fuster explica els dos acords de la Ponència:
donar el nom de Maria Aurèlia Capmany a un nou
carrer de Ciutat Vella i el de Manuel de Pedrolo a una

illa interior de l'Eixample.

COMISSIÓ DE CIUTAT AMIGA I JOVENTUT

Informes

De la Presidència de la Comissió: Eleccions a

Bòsnia-Herzegovina.
El Sr. De Nadal excusa l'absència de la Sra.

Sandoval, la qual ha anat a l'aeroport a recollir el Pri¬
mer Ministre de Bòsnia-Herzegovina, que encara no
ha arribat a la ciutat.

PONÈNCIA DE JOVENTUT I DONA

Campanya de participació dels estudiants als Con¬
sells Escolars.

La Sra. Moraleda veu positiva la presència dels es¬
tudiants a les eleccions a Consells Escolars i asse¬

nyala que, des de l'Ajuntament, s'ha dissenyat una
campanya per tal de promoure la seva participació,
que a continuació explica amb detall.
Conclou dient que, en definitiva, es tracta d'estimu¬

lar la democràcia participativa des de l'ensenyament
mitjà.
Sobre la Prestació Social Substitutòria a la Ciutat

de Barcelona.
La Sra. Moraleda fa un avanç de dos projectes: la

participació dels objectors de consciència en la pre¬
venció d'incendis a la serra de Collserola i l'experièn¬
cia pilot del l'any en curs, que va portar als objectors
de consciència que s'havien incorporat a l'Ajuntament
de Barcelona a les platges de la ciutat per tal de parti¬
cipar en la prevenció, juntament amb Parcs i Jardins,
de conductes de risc i d'usos. Anuncia, per a la prope¬
ra sessió de la Comissió, la preparació d'un informe i
un balanç detallat dels dos projectes, però explica per
endavant que, pel que fa a la prevenció d'incendis, la
participació dels objectors ha estat esporàdica i poc
necessària, però, pel que fa a la prova pilot, s'ha pro¬
duït una demanda i una participació massives.

El Sr. Fuster pregunta si la campanya d'eleccions
als Consells Escolars es farà d'acord amb l'Institut
Municipal d'Educació o és un projecte extraeducatiu.

La Sra. Moraleda informa que és un projecte extra¬
ordinari i una acció puntual no inclosa en els recursos
que s'ofereixen habitualment als centres.

El Sr. Ciurana pregunta sobre el grau d'execució
d'un pla, que s'anunciava a la premsa, d'acompanya¬
ment a l'entrada i sortida de les escoles per part dels
objectors de consciència.

La Sra. Moraleda contesta que no existeix cap pre¬
visió per a aquest pla.

La Sra. Vintró matisa que, en l'oferta per a volunta¬
ris s'ha previst incloure la possibilitat que ha esmentat
el Sr. Ciurana i que la seva realització depèn del
nombre de persones que hi manifestin intenció de
participar i d'un estudi per dur a terme el projecte
sense perill per a ningú.

PONÈNCIA DE DRETS CIVILS

Sobre la presentació de les Jornades del Registre
d'Unions Civils.

El Sr. Soler explica que s'ha cregut oportú fer una
posada en comú del funcionament, normes i criteris
dels registres d'unions civils. A continuació dóna la
paraula al Sr. Argemí.

El Sr. Argemí exposa els motius, finalitat, funcio¬
nament, regulació i drets del Registre d'Unions Ci¬
vils. A continuació informa amb detall, qualitativa¬
ment i quantitativament, de les inscripcions del
Registre.
Apunta que considera convenient que l'Ajuntament

ofereixi un servei d'assessoria jurídica als candidats a
registrar-se, tot i que ara se supleix aquesta mancan¬
ça amb diferents convenis signats entre Benestar So¬
cial i assessories jurídiques d'entitats i ONG.
A continuació manifesta la seva preocupació tant

per la manca de connexió entre Registres d'Unions
Civils arreu de Catalunya, com per la diversitat de
normatives que s'han generat i assenyala que
aquests són temes a tractar a les Jornades que es
proposen per als dies 14 i 15 de novembre, dirigides
a tècnics municipals, regidors i regidores amb compe¬
tències de drets civils i de la persona, a tècnics
d'ONG i entitats.

Finalment, exposa breument els objectius i l'es¬
tructura organizativa de les Jornades del Registre
d'Unions Civils.

El Sr. Maragall defensa la conveniència d'acompa¬
nyar la sol·licitud de registre amb el certificat d'em¬
padronament conjunt. També suggereix que en el
treball d'elaboració de la Carta Municipal es tracti
el tema per tal d'aconseguir que el Registre recone¬
gui drets.

Pel que fa al punt del certificat d'empadronament,
el Sr. Argemí assenyala que a les Jornades no es
pretén decidir la conveniència o no dels tràmits buro¬
cràtics. Finalment, manifesta el seu acord amb la
consecució del reconeixement de drets per als ins¬
crits en els Registres d'Unions Civils.

De presentació de la campanya de Drets Humans
a les escoles, en conveni amb l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona.

El Sr. Soler exposa l'origen i característiques de la
campanya. Quant als inicis, assenyala que l'Institut
Municipal d'Educació, la Unesco i les Nacions Unides
van engegar un projecte per tal de fer arribar als cen¬
tres escolars la difusió dels drets humans.

El Sr. Maragall pregunta si s'ha plantejat la possi¬
bilitat de coordinar aquesta campanya amb la pre¬
sentada per la Sra. Moraleda de participació dels es¬
tudiants als Consells Escolars, per tal d'aconseguir
una economia de recursos i de difusió.

La Sra. Vintró considera poc viable la coordinació
proposada pel Sr. Maragall, ni pels continguts ni pel
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calendari. Recorda els criteris de treball que l'IMEB
defensa des de fa divuit anys pel que fa a les propos¬
tes que es puguin vehicular i inserir en el projecte
educatiu de cada centre, i l'existència dels Centres de
Recursos Pedagògics com a eina útil de relació entre
la societat i l'escola. Recorda, també , que Joventut i

Educació sempre han col·laborat en la difusió i pro¬
moció de la participació de la població estudiantil en
els Consells Escolars i que així ho faran en la convo¬
catòria d'enguany.

En no haver-hi més temes per tractar, s'aixeca la
sessió a les 18 hores.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

Fe d'errades. Advertit error material en les ba¬
ses lliurades a aquesta Oficina, corresponents al
concurs-oposició restringit per a la provisió de 20
places de Subaltern d'Administració General, publi¬
cades a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm.

26, de 10 d'octubre de 1996, es procedeix a rectifi¬
car-lo en el sentit que les persones proposades per
al nomenament mantindran la relació laboral que
posseïen amb anterioritat (funcionari/a o contrac-
tat/da laboral).

Concursos

Bases generals que han de regir la convocatòria
d'1 concurs per a la provisió d'5 llocs de treball
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 8 de no¬
vembre 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 cadas¬
cun d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a
continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari 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, si escau, l'últim desenvolupat fins a un màxim d'1
punt segons el barem següent:
Pel desenvolupament d'un lloc d'igual ni¬
vell al del lloc de treball convocat 1 punt.
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
inferior en dos nivells al del lloc de tre¬
ball convocat 0,50 punts
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
de nivell superior al nivell del lloc de tre¬
ball base de la categoria del concursant.. 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

de treball desenvolupat, el nivell de complement de
destinació efectivament acreditat en la nòmina cor¬

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

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es va¬
loraran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació
directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntua¬
ran, si escau, en funció de les matèries, la durada i
l'avaluació.

JUNTA DAVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
La Directora d'Organització i el/la Coordinador/a o

Director/a.
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Vocalies:

Cap de Personal del Sector d'Actuació al qual per¬
tanyi el lloc de treball objecte de la convocatòria, Cap
de la Unitat o Dependència que per a cada concurs
s'indiqui expressament a l'annex, i un Tècnic/a del
Centre de Selecció i Formació de Personal, el qual
també ostentarà la condició de Secretari/ària de la
Junta de Valoració.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Actuaran com a representants de la Junta de Per¬

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Els interessats que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General, en el ter¬
mini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de
la publicació d'aquesta convocatòria en la Gaseta
Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sem¬
pre referits a la data d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància

i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels
Districtes.

En els concursos convocats per a la provisió de
més d'un lloc de treball, s'haurà d'especificar en la
sol·licitud l'ordre de preferència de cadascun d'ells, i
la prioritat per a la seva adjudicació es farà segons la
puntuació obtinguda. En cas d'empat en la puntuació,
per dirimir-ho s'atendrà l'antiguitat de serveis prestats
a la Corporació des de l'accés d'incorporació en la
plantilla, amb caràcter indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementa¬
ris s'estableixi la redacció d'un informe o memòria,
aquest escrit no podrà excedir de 5 pàgines, excepte
en aquells casos en què les bases específiques del
concurs determinin un nombre superior de pàgines,
donades les característiques del lloc de treball a co¬
brir. 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 se¬

güents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del de¬
partament de Personal de la proposta de la Junta de
Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.

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

Annex
Concurs 676. 5 llocs de treball d'Staff d'Imatge i

Comunicació de Districte (Nivell 20)

5 llocs de treball de Staff d'Imatge i Comunicació
de Districte
Concurs 676

Llocs de treball adscrits al Departament de Comu¬
nicació i Qualitat dels Districtes, i situats a les seves
seus.

Nivell 20.

Funcions principals
- Relació amb els mitjans de comunicació referent a

temes d'interès del Districte: elaboració de dos¬

siers, notes de premsa, redacció d'articles i orga¬
nització de rodes de premsa.

- Recollir les notícies, articles o comentaris d'inte¬
rès pel Districte apareguts en els mitjans de co¬
municació.

- Redacció de comunicats i transmissió d'informa¬
cions als veïns i entitats del Districte sobre temes

d'interès municipal.
- Redacció de les respostes a les queixes i suggeri¬

ments adreçats al Districte.
- Col·laboració a la producció de materials de co¬

municació del Districte i supervisió de la seva
adequació als objectius i principis dels plans de
comunicació municipal i del Districte,

- Mantenir i gestionar els "mailings" dels Districtes i
el registre d'entitats.

- Disseny i elaboració dels productes de comuni¬
cació interns del Districte, com agendes setma¬
nals, circulars i altres instruments de comunica¬
ció interna.

- Vetllar per l'acompliment de les normes que regu¬
len l'aplicació de la imatge corporativa.

- Organitzar actes de protocol.

Requisits addicionals
Personal dels Grups B o C.

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

barem següent:
Tècnic Mitjà en Ciències Socials o Gestor
d'Administració General 1 punt

2. Experiència professional fins a 5 punts, segons
el barem següent:
Experiència en relació amb els mitjans de
comunicació, fins a 2 punts
Experiència en supervisió i disseny de
materials i productes de difusió (fullets,
cartells, ...), fins a 1,5 punts
Experiència en suport i assessorament
en temes de protocol, fins a 1,5 punts

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

4. Proves per tal d'avaluar les aptituds professionals
dels candidats, valorades fins a un màxim de 4 punts.

5. Característiques personals requerides pel lloc de
treball i, especialment, la capacitat de comunicació i
de relacions públiques, fins a 3 punts.
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Puntuació mínima-. 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Josep M. Prochazka i Aguiló, Gerent del Distric¬

te de Ciutat Vella, o persona en qui delegui.

Sr. Antoni Fernández i Pérez, Director de Serveis
d'Orientació al Ciutadà i Qualitat, o persona en qui
delegui.
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

Setembre de 1996

Reclamació: La reclamant va portar una jaqueta a
la tintoreria. En anar a recollir-la va comprovar que
s'havia encongit.
Sol·licita indemnització.
Laude: S'estima en part la reclamació i la tintoreria

haurà d'abonar a la reclamant la quantitat de 7.750
pessetes, d'acord amb els barems establerts en el
conveni subscrit entre els Gremis de Tintoreries i les
Associacions de Consumidors, que tenen com a base
per a fixar la quantitat de indemnització el valor de la
peça segons factura, descomptant segons els temps
de la compra el desgast sofert.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1996.
(Ref. 60/751)

de manifest defectes d'estructura, el més important
dels quals era el desplaçament dels coixins cap en¬
davant. Li van arreglar aquest defecte amb "velero",
però van deixar el farcit totalment desinflat, cosa que
dóna al sofà un aspecte desestructurat.
Sol·licita el compliment de la garantia que té el

sofà, i la substitució dels coixins i la tapisseria.
Laude: Vist l'expedient, escoltades les parts, i de

conformitat amb l'informe pericial efectuat, es deses¬
tima la reclamació en considerar que el sofà és cor¬
recte, i que el desinflat dels coixins és conseqüència
del farcit de ploma d'au, de manera que si s'airegen
assíduament, recuperaran la seva forma inicial.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de setembre de 1996.
(Ref. 63/469)

Reclamació: El producte blanquejador "sals blan¬
queadores amb perborat actiu" usat per a netejar les
cortines, les ha cremat i destrossat.
Demana l'import de unes cortines noves.
Laude: Vistes les al·legacions de les parts, i en es¬

pecial llegits els informes pericials obrants a l'expe¬
dient, es desestima la reclamació, perquè es conside¬
ra que el trencament de les cortines no va ser causat
per un defecte de fabricació del producte de neteja.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1996.
(Ref. 61/234)

Reclamació: Va tenir un accident amb la carava¬

na. La reparació pujava 154.637 pessetes i la compa¬
nyia d'assegurances només li va abonar 115.113
pessetes, quan tenia l'assegurança a tot risc i sense
franquícia.
Demana li abonin la diferència.
Laude: Escoltades les parts, vistos l'informe de la

distribuïdora de caravanes i les al·legacions de les
parts, es desestima la reclamació, donat que el preu
facilitat per l'empresa distribuïdora coincideix amb el
que figura a l'informe del perit.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1996.
(Ref. 62/352)

Reclamació: Va comprar dos sofàs per un import
de 300.363 pessetes. Immediatament es van posar

Reclamació: Va comprar una caçadora de pell i
poc temps després es va trencar.
Demana el canvi per una altra caçadora nova del

mateix tipus i en bones condicions, o la devolució de
la quantitat abonada.
Laude: Escoltades les parts, i examinada la caça¬

dora, es desestima la reclamació en considerar que
el reclamant, quan es va produir la trencadura de la
caçadora, hauria d'haver-la portat a la botiga on la va
adquirir, ja que una vegada cosida a casa seva no
s'hi poden apreciar els esquinçaments que reclama.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1996.
(Ref. 64/763)

Reclamació: Va comprar una rentadora de segona
mà, però en rentar no treu les taques de la roba. La
tenda atribueix aquest fet al mal manteniment de la
rentadora.
Demana que li tornin l'import de la rentadora:

19.000 pessetes.
Laude: S'accepta l'oferiment de la part reclamada

d'enviar un tècnic perquè comprovi el funcionament
de la rentadora. Aquest servei estarà dintre de la ga¬
rantia. Si el reclamant no accepta aquest oferiment es
desestima la reclamació.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de setembre de 1996.
(Ref. 65/654)
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Reclamació: Va encarregar mobiliari divers per al
seu pis, amb un pressupost final de 4.400.200 pesse¬
tes, de les quals, li falten pagar 750.000 pessetes,
que no abona per manca de formalitat en el compli¬
ment del que van pactar en el contracte.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que el recla¬

mant dipositarà en la Junta Arbitral la quantitat de
750.000 pessetes en un xec conformat i nominatiu, i
un cop dipositades, el Col·legi Arbitral ho comunicarà
a la part reclamada, la qual farà lliurament dels mo¬
bles en el termini màxim de 10 dies. En el moment
del lliurament dels mobles, hi serà present una perso¬
na designada per la Junta Arbitral, la qual comprova¬
rà el bon estat dels mobles lliurats. A la vista de l'in¬
forme favorable emès pel representant de la Junta
Arbitral, aquesta posarà el xec dipositat a disposició
de la part reclamada.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de setembre de 1996.
(Ref. 66/756)

Reclamació: L'any 1993 va comprar un frigorífic per
un import de 49.900 pessetes. El juny de 1996 va tenir
una avaria i el servei tècnic l'informà que la reparació li
costaria més que l'import d'una nevera nova.
Demana li reparin la nevera per un preu raonable.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que la neve¬

ra que l'ha originat no pot ésser revisada, perquè el
reclamant se n'ha desprès.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de setembre de 1996.
(Ref. 67/789)

Reclamació: Va portar un generador a reparar a
un servei tècnic i va pagar per la reparació 41.409
pessetes, que incloïa sis mesos de garantia.
Un mes més tard, el generador, de sobte, es va

cremar.

Reclama 93.000 pessetes, import d'un nou gene¬
rador.
Laude: S'estima en part la reclamació, en conside¬

rar, que en la primera reparació efectuada figura el
concepte de "revisió general", per la qual cosa, s'hau¬
ria d'haver detectat, en fer-la-hi, l'estat de les bobines
de Testator causant de la segona avaria. En conse¬
qüència, la part reclamada abonarà al reclamant la
meitat de la factura que ha pagat, total 20.704 pesse¬
tes, en el termini de quinze dies des de la notificació
del present laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 17 de setembre de 1996.
(Réf. 68/525)

Reclamació: Va comprar un cotxe nou. Al cap de
cinc mesos, el vehicle se li va parar, i com a conse¬
qüència d'aquesta aturada va sortir de la carretera i
rebé un cop a la part del darrera.
Des d'aleshores, té aturades intermitents.
Demana solució al problema.
Laude: Requeriment a la part reclamada, perquè

porti el cotxe del reclamant a la fàbrica de Martorell

per fer-li una completa revisió, i una vegada efectua¬
da, emeti certificació de l'estat del cotxe.
Durant el temps que el cotxe estigui a la fàbrica, la

part reclamada posarà a la disposició del reclamant
un altre cotxe.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 17 de setembre de 1996.
(Ref. 69/775)

Reclamació: Li van fer una revisió de les ins¬
tal·lacions de gas del seu domicili.
Les factures que li van entregar no tenen validesa

oficial.
Laude: Escoltades les parts, s'estima la reclama¬

ció i l'empresa instal·ladora ha de tornar la quantitat
de 3.540 pessetes al reclamant, ja que no va fer
entrega del certificat de revisió periòdica d'instal·la¬
cions de receptors individuals domèstics i comercials
subministrats de caràcter obligatori, la qual cosa va
fer que el reclamant hagués de tornar a passar una
nova revisió per a la obtenció de l'esmentat certificat.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 17 de setembre de 1996.
(Ref. 70/676)

Reclamació: Va comprar un ordinador que des del
començament va tenir avaries constants.
Demana que ho arreglin definitivament, o que li tor¬

nin l'import abonat.
Laude: Escoltades les parts, vistos els informes

obrants a l'expedient, el Col·legi Arbitral resol que
l'empresa venedora revisarà i arreglarà l'ordinador i el
deixarà tal i com la reclamant el va adquirir. L'adquisi¬
ció del sistema operatiu anirà a càrrec de la recla¬
mant .

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1996.
(Ref. 71/730)

Reclamació: Amb data 18 de novembre de 1994
va adquirir una col·lecció de llibres, es comprometé a
uns pagaments mensuals dels quals s'ha fet càrrec
amb tota regularitat fins a la data.
Es va produir una anomalia per part del banc en el

pagament d'un rebut i ara li volen carregar les despe¬
ses ocasionades.
Laude: L'empresa reclamada, encara que no té

obligació de fer-ho, s'avé en el sentit que enviarà a la
reclamant un taló de 1.005 pessetes corresponents a
les despeses ocasionades per error en el rebut del
mes de febrer.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona 25 de setembre de 1996.
(Ref. 72/731)

Reclamació: Reclama una esmoladora nova o la
devolució de l'import que va pagar en adquirir-la, ja
que se li avaria sovint, triguen més de quinze dies a
reparar-la i la necessita com a eina de treball.
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Laude: S'estima la reclamació en el sentit que el
reclamant ha de lliurar a la reclamada l'esmoladora
espatllada, I la reclamada li'n donarà una nova de les
mateixes característiques i import de la que entrega,
en el termini de quinze dies des de la notificació del
laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1996.
(Ref. 73/625)

Reclamació: Va sol·licitar els serveis d'una agèn¬
cia de lloguers.
Va firmar un contracte i abonà la quantitat de

22.000 pessetes. Una vegada firmat i cobrat per part
de l'empresa no li van donar el servei a què es van
comprometre.
Sol·licita que li retornin les 22.000 pessetes abona¬

des, ja que no li han prestat cap tipus de servei.
Laude: El Col·legi Arbitral considera que l'empresa

ha prestat els seus serveis al reclamant durant un
mes, per la qual cosa, s'estima en part la reclamació,
i la part reclamada ha de tornar al reclamant la part
corresponent a un mes, total 18.000 pessetes, en el
termini de quinze dies des de la notificació del laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1996.
(Ref. 74/670)

Reclamació: Reclama la devolució de l'import de
la sanció imposada per portar un bitllet sense marcar,
ja que la màquina cancel·ladora no li va funcionar.
Laude: Es desestima la reclamació, en comprovar

el Col·legi Arbitral, per la demostració realitzada per
l'empresa reclamada, que la banda magnètica del bit¬
llet sempre queda gravada, encara que el bitllet quedi
en blanc.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1996.
(Ref. 75/2081)

Reclamació: Li van canviar la targeta T4 per la
"rosa" (gratuïta). Abans de tornar l'antiga a les ofici¬
nes de Transports, un inspector que casualment la hi
va veure, li va exigir que la hi donés.
Al cap d'un any, quan va anar a recollir la nova tar¬

geta rosa, es va assabentar que té una sanció de
5.000 pessetes per l'ús indegut de la targeta que ha¬
via lliurat a l'inspector, i que no li lliuraven la rosa per
aquest motiu.
Laude: El Col·legi Arbitral considera improcedent

que un suposat inspector retiri una targeta d'autobús
de la qual no es feia ús, per la qual cosa, s'estima la
reclamació, i l'empresa reclamada abonarà al recla¬
mant 3.000 pessetes en concepte d'indemnització
pels dos mesos de demora a concedir-li la targeta
rosa.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1996.
(Ref. 76/779)

Reclamació: Van contractar un viatge de fi de curs
a Londres amb unes determinades condicions, les
quals l'agència de viatges va canviar unilateralment i
que consistien en: hotel de categoria inferior, habita¬
cions de 6 i 8 persones en lloc de habitacions de 3 i 5
i tipus d'esmorzar diferent del contractat.
Demanen indemnització pels serveis deficients.
Laude: S'estima la reclamació i l'agència reclama¬

da haurà d'indemnitzar cada alumne que no es va
allotjar en l'hotel previst inicialment amb la quantitat
de 7.640 pessetes, independentment que l'agència
reclamada reclami posteriorment a la majorista l'es¬
mentada quantitat. Aquesta quantitat és el resultat
d'aplicar el 20% de l'import total pagat per cada alum¬
ne a conseqüència de les deficiències sofertes durant
el viatge. La indemnització haurà de fer-se efectiva
en el termini de quinze dies des de la recepció del
laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona 25 de setembre de 1996.

(Ref. 77/579)

Concursos

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 15 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
per a l'adquisició d'un vehicle de gran assistència
tècnica per al Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ments de Barcelona i les condicions del seu mante¬
niment per un període de quatre anys, s'exposa al
públic a la Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a
planta (edifici d'Estadística), durant un termini de
vuit dies, a comptar des del següent al de la publica¬
ció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, perquè es puguin presentar reclamacions contra
el Plec. Si passat el termini esmentat no s'hi han
presentat al·legacions, es considerarà aprovat defi¬
nitivament l'esmentat Plec.

Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les
reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició d'un vehicle de gran assis¬

tència tècnica per al Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvaments de Barcelona durant l'any 1996 i les
condicions del seu manteniment per un període de
quatre anys.
Tipus de licitació: 18.000.000 de pessetes (IVA del

16% inclòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional queda dispensada i la garantia definitiva a
constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari, serà
per un import de 720.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
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Presentació de proposicions: Les proposicions amb
la documentació especificada en el Plec de condicions
administratives particulars, podran ser presentades a
la Secretaria Delegada del Sector de la Via Pública,
plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta,
abans de les 12 hores del dia en què es compleixin
vint-i-sis dies naturals a partir de la inserció de l'anunci
del concurs en el Butlletí Oficial de la Província.
Obertura de proposicions: Es farà el dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la sala de juntes del Sector d'Actuació
de la Via Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm.
8-10, 3a planta); hi actuarà com a President el Gerent
del Sector de la Via Pública. Quan el darrer dia de
termini sigui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat
al primer dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors han de presentar la

documentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec
de condicions administratives particulars, en dos so¬
bres tancats, on figuraran les inscripcions: "Sobre
núm. 1: Exp. 54/96/3388: Documentació administrati¬
va per al concurs relatiu al contracte d'adquisició d'un
vehicle de gran assistència tècnica per al Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvaments de Barcelona i les con¬

dicions del seu manteniment per un període de qua¬
tre anys presentat per l'empresa ... ; Sobre núm. 2:
Exp. 54/96/3388: Proposició econòmica i referències
tècniques per al concurs relatiu al contracte d'adquisi¬
ció d'un vehicle de gran assistència tècnica per al
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de
Barcelona i el seu manteniment per un període de
quatre anys presentat per l'empresa ... .

Model de proposició: Les proposicions s'han de re¬
dactar segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte d'adquisició d'un ve¬
hicle de gran assistència tècnica per al Servei d'Extin¬
ció d'Incendis i Salvaments de Barcelona i les
condicions del seu manteniment per un període de
quatre anys, es compromet a efectuar-lo amb subjec¬
ció a les condicions del Plec esmentat, per un import
de ... pessetes IVA inclòs (en lletres i xifres), i s'obliga
al compliment de les prescripcions que es derivin de
la legislació vigent, dels Plecs de condicions i de les
ordenances municipals.
(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 15 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 15 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives par¬
ticulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició d'un vehicle de petita assistència tècnica
per al Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de
Barcelona i el seu manteniment per un període de
quatre anys, s'exposa al públic a la Secretaria Dele¬
gada del Sector de la Via Pública, plaça de Carles Pi i
Sunyer, núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística),
durant un termini de vuit dies, a comptar des del se¬
güent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, perquè es puguin presentar
reclamacions contra el Plec. Si passat el termini es¬
mentat no s'hi han presentat al·legacions, es conside¬
rarà aprovat definitivament l'esmentat Plec.

Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les
reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició d'un vehicle de petita assistèn¬

cia tècnica per al Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ments de Barcelona durant l'any 1996 i el seu mante¬
niment per un període de quatre anys.
Tipus de licitació: 6.000.000 de pessetes (IVA del

16% inclòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional queda dispensada i la garantia definitiva a
constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari serà
per un import de 240.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions,

amb la documentació especificada en el Plec de con¬
dicions administratives particulars, podran ser pre¬
sentades a la Secretaria Delegada del Sector de la
Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta, abans de les 12 hores del dia en què es
compleixin vint-i-sis dies naturals a partir de la inser¬
ció de l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la
Província.
Obertura de proposicions: Es farà al dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la sala de juntes del Sector d'Actuació
de la Via Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm.
8-10, 3a planta); hi actuarà com a President el Gerent
del Sector de la Via Pública. Quan el darrer dia de
termini sigui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat
al primer dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬

mentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec de
condicions administratives particulars, en dos sobres
tancats, on figuraran les inscripcions: Sobre núm. 1:
Exp. 55/96/4033: Documentació administrativa per al
concurs relatiu al contracte d'adquisició d'un vehicle
de petita assistència tècnica per al Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvaments de Barcelona i el seu mante¬
niment per un període de quatre anys presentat per
l'empresa ...; Sobre núm. 2: Exp. 55/96/4033: Propo¬
sició econòmica i referències tècniques per al con¬
curs relatiu al contracte d'adquisició d'un vehicle de
petita assistència tècnica per al Servei d'Extinció d'In¬
cendis i Salvaments de Barcelona i el seu manteni¬
ment per un període de quatre anys presentat per
l'empresa ... .

Model de proposició: Les proposicions s'han de re¬
dactar segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer..., i amb DNI o CIF

..., assabentat del Plec de Condicions i Pressupost que
ha de regir el contracte d'adquisició d'un vehicle de pe¬
tita assistència tècnica per al Servei d'Extinció d'Incen¬
dis i Salvaments de Barcelona i el seu manteniment

per un període de quatre anys, es compromet a efec¬
tuar-lo amb subjecció a les condicions del Plec esmen¬
tat, per un import de ... pessetes IVA inclòs (en lletres i
xifres), i s'obliga al compliment de les prescripcions
que es derivin de la legislació vigent, dels Plecs de
condicions i de les ordenances municipals.

(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 15 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
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Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 15 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives par¬
ticulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició d'un vehicle de rescat aquàtic i les condi¬
cions del seu manteniment per al Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvaments de Barcelona, s'exposa al
públic a la Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública, plaça Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a plan¬
ta (edifici d'Estadística), durant un termini de vuit
dies, a comptar des del següent al de la publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
perquè es puguin presentar reclamacions contra el
Plec. Si passat ei termini esmentat no s'hi han pre¬
sentat al·legacions, es considerarà aprovat definitiva¬
ment l'esmentat Plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició d'un vehicle de rescat aquàtic

per ai Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de
Barcelona durant l'any 1996 i les condicions del seu
manteniment.

Tipus de licitació: 28.000.000 de pessetes (IVA del
16% inclòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional queda dispensada i la garantia definitiva a
constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari serà
per un import d'1.120.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec als Pressupostos d'Inver¬

sions per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el Plec de con¬
dicions administratives particulars, podran ser pre¬
sentades a la Secretaria Delegada del Sector de la
Via Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta), abans de les 12 hores del dia en què es
compleixin vint-i-sis dies naturals a partir de la inser¬
ció de l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la
Província.
Obertura de proposicions: Es farà el dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la sala de juntes del Sector d'Actuació
de la Via Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm.
8-10, 3a planta); hi actuarà com a President el Gerent
del Sector de la Via Pública. Quan el darrer dia de
termini sigui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat
al primer dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬

mentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec de
condicions administratives particulars, en dos sobres
tancats, en el qual figuraran les inscripcions: "Sobre
núm. 1: Exp. 56/96/4035: Documentació administrati¬
va per al concurs relatiu al contracte d'adquisició d'un
vehicle de rescat aquàtic i les condicions del seu
manteniment per al Servei d'Extinció d'Incendis i Sal¬
vaments de Barcelona presentat per l'empresa ...;
Sobre núm. 2: Exp. 56/96/4035: Proposició econòmi¬
ca i referències tècniques per al concurs relatiu al
contracte d'adquisició d'un vehicle de rescat aquàtic i
les condicions del seu manteniment per al Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barcelona pre¬
sentat per l'empresa ... .

Model de proposició: Les proposicions es redacta¬
ran segons el model següent:

"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o
CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte de subministrament
d'un vehicle de rescat aquàtic i les condicions del seu
manteniment per al Servei d'Extinció d'Incendis i Sal¬
vaments de Barcelona, es compromet a efectuar-lo
amb subjecció a les condicions del Plec esmentat,
per un import de ... pessetes IVA inclòs (en lletres i
xifres), i s'obliga al compliment de les prescripcions
que es derivin de la legislació vigent, dels Plecs de
condicions i de les ordenances municipals.

(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 15 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 15 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives par¬
ticular que ha de regir l'adjudicació del contracte d'ad¬
quisició de 730 cascs d'intervenció per al personal del
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barce¬
lona, s'exposa al públic a la Secretaria Delegada del
Sector de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística), durant un
termini de vuit dies, a comptar des del següent al de
la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, perquè es puguin presentar reclamaci¬
ons contra el Plec. Si passat el termini esmentat no
s'hi han presentat al·legacions, es considerarà apro¬
vat definitivament l'esmentat Plec.

Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les
reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició de 730 cascs d'intervenció per

al personal del Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ments de Barcelona durant l'any 1996.
Tipus de licitació: 32.850.000 pessetes (IVA del

16% inclòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional s'ha de constituir a la Caixa Municipal per
tots els licitadors i per un import per a cada un d'ells
de 657.000 pessetes i la garantia definitiva a consti¬
tuir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari serà per un
import d'1.314.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost Ordinari per

a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el Plec de con¬
dicions administratives particulars podran ser presen¬
tades a la Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a
planta, abans de les 12 hores del dia en què es com¬
pleixin vint-i-sis dies naturals a partir de la inserció de
l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia.
Obertura de proposicions: Es farà el dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la sala de juntes del Sector d'Actuació
de la Via Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm.
8-10, 3a planta); hi actuarà com a President el Gerent
del Sector de la Via Pública. Quan el darrer dia de
termini sigui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat
al primer dia hàbil següent.
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Documentació: Els licitadors han de presentar la
documentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec
de condicions administratives particulars, en dos so¬
bres tancats, on figuraran les inscripcions: "Sobre
núm. 1: Exp. 60/96/4066: Documentació adminis¬
trativa per al concurs relatiu al contracte d'adquisició
de 730 cascs d'intervenció per al personal del Ser¬
vei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barce¬
lona presentat per l'empresa Sobre núm. 2: Exp.
60/96/4066: Proposició econòmica i referències tècni¬
ques per al concurs relatiu al contracte d'adquisició
de 730 cascs d'intervenció per al personal del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barcelona pre¬
sentat per l'empresa ... .

Model de proposició: Les proposicions es redacta¬
ran segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte d'adquisició de 730
cascs d'intervenció per ai personal del Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvaments de Barcelona, es

compromet a efectuar-lo amb subjecció a les condi¬
cions del Plec esmentat, per un import de ... pesse¬
tes IVA inclòs (en lletres i xifres), i s'obliga al compli¬
ment de les prescripcions que es derivin de la
legislació vigent, dels Plecs de condicions i de les
ordenances municipals.
(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 15 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Resolució de l'Ajuntament de Barcelona per la qual
s'anuncia concurs per a l'adjudicació del contracte de
serveis per al desenvolupament i implantació en el
Centre de Control de Trànsit Urbà d'un sistema

d'operació gràfica interactiva del control centralitzat
dels semàfors, incloent-hi el subministrament i ins¬
tal·lació dels equips de gestió, el desenvolupament
de software i la preparació de la base de dades de re¬
gulació en una zona.

El plec de clàusules economicoadministratives i
tecnicofacultatives i altra documentació que ha de re¬
gir la contractació esmentada s'exposa al públic en el
Negociat de Transports i Circulació (plaça de Carles
Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barcelona),
d'aquesta Secretaria General, durant un termini de
vuit dies, a comptar del dia següent al de la publica¬
ció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, perquè es puguin formular reclamacions contra el
plec. Si transcorregut l'esmentat termini no s'hi han
presentat reclamacions, es considerarà aprovat defi¬
nitivament el referit plec de condicions.
Alhora, i sense perjudici de resoldre les reclama¬

cions que es puguin presentar, cas en el qual se sus¬
pendria l'acte licitatori, es convoca concurs per a l'ad¬
judicació del refent contracte amb subjecció a les
condicions següents:
Objecte: Contracte de serveis per al desenvolupa¬

ment i implantació en el Centre de Control de Trànsit
Urbà d'un sistema d'operació gràfica interactiva del
control centralitzat dels semàfors, incloent-hi el sub¬
ministrament i instal·lació dels equips de gestió, el
desenvolupament de software i la preparació de la
base de dades de regulació en una zona.
Duració: Tres mesos.

Tipus de licitació: Vint-i-sis milions nou-centes sei-
xanta-dues mil sis-centes noranta-dues pessetes
(26.962.692) (IVA del 16% inclòs).
Pagament: A càrrec dels pressupostos municipals

de l'any 1996.
Fiança provisional: 539.254 pessetes.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el plec de con¬
dicions economicoadministratives, poden ser presen¬
tades al Negociat de Transports i Circulació (plaça de
Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barce¬
lona), abans de les 12 hores de l'últim dia que corres¬
pongui als 26 dies naturals des de la data de publica¬
ció de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, si bé quan aquest resulti inhàbil s'en¬
tendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Obertura de proposicions: Es farà a les onze hores

del dia hàbil següent a l'assenyalat com últim per a la
presentació de proposicions a la sala de juntes de la
Regidoría de Mobilitat i Seguretat (plaça de Carles Pi
i Sunyer, núm. 8-10, 3a planta, de Barcelona).
Documentació: Els licitadors han de presentar en un

sobre tancat amb la inscripció: "Documentació per al
concurs relatiu al contracte de serveis per al desenvolu¬
pament i implantació en el Centre de Control de Trànsit
Urbà d'un sistema d'operació gràfica interactiva del con¬
trol centralitzat dels semàfors, incloent-hi el subministra¬
ment i instal·lació dels equips de gestió, el desenvolupa¬
ment de software i la preparació de la base de dades de
regulació en una zona", en el qual hauran introduït els
sobres primer i segon indicats en la clàusula núm. 9 del
plec de condicions i que han de contenir la documenta¬
ció exigida en la clàusula esmentada.
Model de proposició: "Ei Sr./Sra. ... domiciliat a ...

carrer..., núm. ... amb carnet d'identitat núm. ... major
d'edat, en nom propi (o en representació de l'empre¬
sa ... amb domicili a ... carrer..., núm. ...), assabentat
de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació
del contracte de serveis per al desenvolupament i im¬
plantació en el Centre de Control de Trànsit Urbà
d'un sistema d'operació gràfica interactiva del control
centralitzat dels semàfors, incloent-hi el subministra¬
ment i instal·lació dels equips de gestió, el desenvolu¬
pament de software i la preparació de la base de da¬
des de regulació en una zona, es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules admi¬
nistratives particulars, per la quantitat de ... pessetes
(en lletres i xifres). En l'esmentada quantitat s'inclou
l'Impost sobre el Valor Afegit."
Barcelona, 21 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Resolució de l'Ajuntament de Barcelona per la qual
s'anuncia concurs per a l'adjudicació del contracte de
serveis per al desenvolupament i implantació al Cen¬
tre de Control de Trànsit Urbà d'un sistema d'informa¬
ció en temps real de l'estat del funcionament del tràn¬
sit a les vies bàsiques de la ciutat.

El plec de clàusules economicoadministratives i
tecnicofacultatives i altra documentació que ha de re¬
gir la contractació esmentada s'exposa al públic en el
Negociat de Transports i Circulació (plaça de Carles
Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barcelona),
d'aquesta Secretaria General, durant un termini de
vuit dies, a comptar des del dia següent al de la publi-
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cació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia, perquè es puguin formular reclamacions con¬
tra el plec. Si transcorregut l'esmentat termini no s'hi
han presentat reclamacions, es considerarà aprovat
definitivament el referit plec de condicions.
A la vegada, i sense perjudici de resoldre les recla¬

macions que es puguin presentar, cas en el qual se
suspendria l'acte licitatori, es convoca concurs per a
l'adjudicació del referit contracte amb subjecció a les
condicions següents:
Objecte: Contracte de serveis per al desenvolupa¬

ment i implantació al Centre de Control de Trànsit Urbà
d'un sistema d'informació en temps real de l'estat del
funcionament del trànsit a les vies bàsiques de la ciutat.

Duració: Tres mesos.

Tipus de licitació: Catorze milions nou-centes se-
tanta-vuit mil nou-centes seixanta-quatre pessetes
(14.978.964) (IVA del 16% inclòs).
Pagament: A càrrec dels pressupostos municipals

de l'any 1996.
Fiança provisional: 299.579 pessetes.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el plec de con¬
dicions economicoadministratives, poden ser presen¬
tades al Negociat de Transports i Circulació (plaça de
Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barce¬
lona), abans de les 12 hores de l'últim dia que corres¬
pongui als 26 dies naturals des de la data de publica¬
ció de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, si bé quan aquest resulti inhàbil s'en¬
tendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Obertura de proposicions: Es farà a les onze hores

del dia hàbil següent a l'assenyalat com últim per a la
presentació de proposicions a la sala de juntes de la
Regidoría de Mobilitat i Seguretat (plaça de Carles Pi
i Sunyer, núm. 8-10, 3a planta, de Barcelona).
Documentació: Els licitadors han de presentar en

un sobre tancat amb la inscripció: "Documentació per
al concurs relatiu al contracte de serveis per al des¬
envolupament i implantació al Centre de Control de
Trànsit Urbà d'un sistema d'informació en temps real
de l'estat del funcionament del trànsit a les vies bàsi¬

ques de la ciutat", en el qual hauran introduït els so¬
bres primer i segon indicats en la clàusula núm. 9 del
plec de condicions i que han de contenir la documen¬
tació exigida en la clàusula esmentada.

Model de proposició: "El Sr./Sra. ... domiciliat a ...

carrer..., núm.... amb carnet d'identitat núm. ... major
d'edat, en nom propi (o en representació de l'empre¬
sa ... amb domicili a ... carrer..., núm. ..., assabentat
de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació
del contracte de serveis per al desenvolupament i im¬
plantació al Centre de Control de Trànsit Urbà d'un
sistema d'informació en temps real de l'estat del fun¬
cionament del trànsit a les vies bàsiques de la ciutat,
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, per la quantitat
de ... pessetes (en lletres i xifres). En l'esmentada
quantitat s'inclou l'Impost sobre el Valor Afegit."
Barcelona, 21 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
* * *

Resolució de l'Ajuntament de Barcelona per la qual
s'anuncia concurs per a l'adjudicació del contracte
per a la instal·lació d'un sistema de control centralit¬

zat dels semàfors i la detecció i supervisió del trànsit
al Pg. de la Zona Franca.

El plec de clàusules economicoadministratives i
tecnicofacultatives i altra documentació que ha de re¬
gir la contractació esmentada s'exposa al públic en el
Negociat de Transports i Circulació (plaça de Carles
Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barcelona),
d'aquesta Secretaria General, durant un termini de
vuit dies, a comptar des del dia següent al de la publi¬
cació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia, perquè es puguin formular reclamacions con¬
tra el plec. Si transcorregut l'esmentat termini no s'hi
han presentat reclamacions, es considerarà aprovat
definitivament el referit plec de condicions.
A la vegada, i sense perjudici de resoldre les recla¬

macions que es puguin presentar, cas en el qual se
suspendria l'acte licitatori, es convoca concurs per a
l'adjudicació del referit contracte amb subjecció a les
condicions següents:
Objecte: Contracte per a la instal·lació d'un sistema

de control centralitzat dels semàfors i la detecció i su¬

pervisió del trànsit al Pg. de la Zona Franca.
Duració: Dos mesos.

Tipus de licitació: Dinou milions nou-centes noran-
ta-set mil sis-centes vuitanta-vuit pessetes
(19.997.688) (IVA del 16% inclòs).
Pagament: A càrrec dels pressupostos municipals

de l'any 1996.
Fiança provisional: 399.954 pessetes.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el plec de con¬
dicions economicoadministratives poden ser presen¬
tades al Negociat de Transports i Circulació (plaça de
Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barce¬
lona), abans de les 12 hores de l'últim dia que corres¬
pongui als 26 dies naturals des de la data de publica¬
ció de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, si bé quan aquest resulti inhàbil s'en¬
tendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Obertura de proposicions: Es farà a les onze hores

del dia hàbil següent a l'assenyalat com últim per a la
presentació de proposicions a la sala de juntes de la
Regidoría de Mobilitat i Seguretat (plaça de Carles Pi
i Sunyer, núm. 8-10, 3a planta, de Barcelona).
Documentació: Els licitadors han de presentar en

un sobre tancat amb la inscripció: "Documentació per
al concurs relatiu al contracte per a la instal·lació d'un
sistema de control centralitzat dels semàfors i la de¬
tecció i supervisió del trànsit al Pg. de la Zona Fran¬
ca", en el qual hauran introduït els sobres primer i se¬
gon indicats en la clàusula núm. 9 del plec de
condicions i que han de contenir la documentació exi¬
gida en la clàusula esmentada.
Model de proposició: "El Sr./Sra. ... domiciliat a ...

carrer..., núm. ... amb carnet d'identitat núm. ... major
d'edat, en nom propi (o en representació de l'empre¬
sa ... amb domicili a ... carrer..., núm. ...), assabentat
de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació
del contracte per a la instal·lació d'un sistema de con¬
trol centralitzat dels semàfors i la detecció i supervisió
del trànsit al Pg. de la Zona Franca, es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules admi¬
nistratives particulars, per la quantitat de ... pessetes
(en lletres i xifres). En l'esmentada quantitat s'inclou
l'Impost sobre el Valor Afegit."
Barcelona, 21 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
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Aprovat per Decret de l'Alcaldia, de data 22 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives par¬
ticulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició de dos etilòmetres per a la Guàrdia Urba¬
na de Barcelona, s'exposa al públic a la Secretaria
Delegada del Sector de la Via Pública, plaça de
Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Es¬
tadística), durant un termini de vuit dies, a comptar
des del següent al de la publicació d'aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin
presentar reclamacions contra el Plec. Si passat el
termini esmentat no s'hi han presentat al·legacions,
es considerarà aprovat definitivament l'esmentat
Plec.

Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les
reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició de dos etilòmetres per a la

Guàrdia Urbana de Barcelona, durant l'any 1996.
Tipus de licitació: 2.680.853 pessetes (IVA 16% in¬

clòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional s'ha de constituir a la Caixa Municipal per
tots els licitadors i per un import per a cada un d'ells
de 53.617 pessetes, i la garantia definitiva a constituir
a la Caixa Municipal per l'adjudicatari, serà per un im¬
port de 107.234 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el Plec de con¬
dicions administratives particulars, poden ser presen¬
tades a la Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a
planta, abans de les 12 hores del dia en què es com¬
pleixin vint-i-sis dies naturals a partir de la inserció de
l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia.
Obertura de proposicions: Es farà al dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la Sala de Juntes del Sector de la Via
Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 3a
planta); hi actuarà com a President el Gerent del Sec¬
tor de la Via Pública. Quan el darrer dia de termini si¬
gui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat al primer
dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬

mentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec de
condicions administratives particulars, en dos sobres
tancats, en els quals figuraran les inscripcions: "So¬
bre núm. 1: Exp. 597/96/4171: Documentació admi¬
nistrativa pel concurs relatiu al contracte d'adquisició
de dos etilòmetres per a la Guàrdia Urbana presentat
per l'empresa ...; Sobre núm. 2: Exp. 597/96/4171:
Proposició econòmica i referències tècniques pel
concurs relatiu al contracte d'adquisició de dos
etilòmetres per a la Guàrdia Urbana presentat per
l'empresa ...

Model de proposició: Les proposicions s'han de re¬
dactar segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte d'adquisició de dos
etilòmetres per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, es

compromet a efectuar-lo amb subjecció a les condi¬
cions del Plec esmentat, per un import de... pessetes
IVA inclòs (en lletres i xifres) i s'obliga al compliment
de les prescripcions que es derivin de la legislació vi¬
gent, dels Plecs de condicions i de les ordenances
municipals.
(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Aprovat per Decret de l'Alcaldia, de data 22 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives par¬
ticulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició de vestuari per al personal del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barcelona,
s'exposa al públic a la Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística), durant un
termini de vuit dies, a comptar des del següent al de
la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, perquè es puguin presentar reclama¬
cions contra el Plec. Si passat el termini esmentat no
s'hi han presentat al·legacions, es considerarà apro¬
vat definitivament l'esmentat Plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició de vestuari per al personal del

Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barce¬
lona, durant l'any 1996.
Tipus de licitació: 10.890.000 pessetes (IVA 16%

inclòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional queda dispensada, i la garantia definitiva a
constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari, serà
per un import de 435.600 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost Ordinari per

a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el Plec de con¬
dicions administratives particulars, poden ser presen¬
tades a la Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a
planta, abans de les 12 hores del dia en què es com¬
pleixin vint-i-sis dies naturals a partir de la inserció de
l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia.
Obertura de proposicions: Es farà al dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la Sala de Juntes del Sector de la Via
Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 3a
planta); hi actuarà com a President el Gerent del Sec¬
tor de la Via Pública. Quan el darrer dia de termini si¬
gui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat al primer
dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬

mentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec de
condicions administratives particulars, en dos sobres
tancats, en els quals figuraran les inscripcions: "So¬
bre núm. 1: Exp. 63/96/4036: Documentació adminis¬
trativa pel concurs relatiu al contracte d'adquisició de
vestuari per al personal del Servei d'Extinció d'Incen-
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dis i Salvaments de Barcelona presentat per l'empre¬
sa Sobre núm. 2: Exp. 63/96/4036: Proposició
econòmica i referències tècniques pel concurs relatiu
al contracte d'adquisició de vestuari per al personal
del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de
Barcelona presentat per l'empresa ...

Model de proposició: Les proposicions s'han de re¬
dactar segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o

CIF..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte d'adquisició de ves¬
tuari per al personal del Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvaments de Barcelona, es compromet a efectuar-
lo amb subjecció a les condicions del Plec esmentat,
per un import de ... pessetes IVA inclòs (en lletres i xi¬
fres) i s'obliga al compliment de les prescripcions que
es derivin de la legislació vigent, dels Plecs de condi¬
cions i de les ordenances municipals.

(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Aprovat per Decret de l'Alcaldia, de data 22 d'octu¬
bre de 1996, el Plec de clàusules administratives par¬
ticulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició de material per als submarinistes del
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de Barce¬
lona, s'exposa al públic a la Secretaria Delegada del
Sector de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística), durant un
termini de vuit dies, a comptar des del següent al de
la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, perquè es puguin presentar reclama¬
cions contra el Plec. Si passat el termini esmentat no
s'hi han presentat al·legacions, es considerarà apro¬
vat definitivament l'esmentat Plec.

Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les
reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició de material per als submarinis¬

tes del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de
Barcelona, durant l'any 1996.
Tipus de licitació: 6.164.008 pessetes (IVA 16% in¬

clòs).
Garanties: De conformitat amb les clàusules 8 i 9 del

Plec de clàusules administratives, la garantia provisio¬

nal queda dispensada, i la garantia definitiva a consti¬
tuir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari, serà per un
import de 246.560 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions amb

la documentació especificada en el Plec de condicions
administratives particulars, poden ser presentades a la
Secretaria Delegada del Sector de la Via Pública, pla¬
ça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, abans
de les 12 hores del dia en què es compleixin vint-i-sis
dies naturals a partir de la inserció de l'anunci del con¬
curs en el Butlletí Oficial de la Província.
Obertura de proposicions: Es farà al dia següent de

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la Sala de Juntes del Sector de la Via
Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 3a
planta); hi actuarà com a President el Gerent del Sec¬
tor de la Via Pública. Quan el darrer dia de termini si¬
gui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat al primer
dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬

mentació exigida a la clàusula núm. 20 del Plec de
condicions administratives particulars, en dos sobres
tancats, en els quals figuraran les inscripcions: "So¬
bre núm. 1: Exp. 69/96/4041: Documentació adminis¬
trativa pel concurs relatiu al contracte d'adquisició de
material per als submarinistes del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvaments de Barcelona presentat per
l'empresa ...; Sobre núm. 2: Exp. 69/96/4041: Propo¬
sició econòmica i referències tècniques pel concurs
relatiu al contracte d'adquisició de material per als
submarinistes del Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ments de Barcelona presentat per l'empresa ...

Model de proposició: Les proposicions s'han de re¬
dactar segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir ei contracte d'adquisició de ma¬
terial per als submarinistes del Servei d'Extinció d'In¬
cendis i Salvaments de Barcelona, es compromet a
efectuar-lo amb subjecció a les condicions del Plec
esmentat, per un import de ... pessetes IVA inclòs (en
lletres i xifres) i s'obliga al compliment de les prescrip¬
cions que es derivin de la legislació vigent, dels Plecs
de condicions i de les ordenances municipals.

(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Altres anuncis

Edicte
ll·lm. Magistrat, Jutge del Jutjat de Primera Instàn¬

cia núm. 32 dels de Barcelona, Sr. Esteve Hosta i
Soldevila.
Faig saber:
Que en la peça separada de declaració d'hereters

abintestato dimanant del judici d'abintestato d'ofici
seguit en aquest Jutjat sota el núm. 113/95-1 a, per

la mort intestada de la Sra. Mercedes Fernández i
Bujan amb DNI 37.572.227, s'ha acordat per resolu¬
ció d'aquesta data cridar els qui es considerin amb
dret a l'herència perquè en el termini de 20 dies de
la publicació d'aquest edicte compareguin en el Jut¬
jat a reclamar-la. Hauran d'acreditar el seu grau de
parentiu amb el/la causant, sota prevenció que si no
ho fan així incorreran en el perjudici que els corres¬
pongui en dret
Barcelona, 18 d'octubre de 1996.
El Magistrat i la Secretària Judicial
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