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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern
MODIFICACIÓ APARTAT 5È DE LES BASES DEL
PREMI BARCELONA SOLIDARITAT
(Aprovada per la Comissió de Govern, de 10 d'oc¬
tubre de 1996 i ratificada pel Consell Plenari de 25
d'octubre de 1996)

El Consell Plenari, en sessió del dia 25 d'octubre
de 1995, acordà
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual es modifica l'apartat 5è

de les bases del Premi Barcelona Solidaritat, apro¬
vades per la Comissió de Govern en sessió de data
1 de febrer de 1991, i ratificades pel Consell Ple¬
nari de 26 de febrer de 1991, substituint el seu ac¬
tual redactat pel següent: "L'Alcalde de Barce¬
lona designarà els membres del jurat, que estarà
format per membres del Consistori i personalitats
rellevants en la vida associativa de la ciutat. Així
mateix designarà la persona que actuarà com a se¬
cretari/a".

Decrets de l'Alcaldia

Decret. D'acord amb el que es preveu a l'article 3
de l'Ordre de la Generalitat de 15 de juliol de 1996, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local i 7è de la Llei de Règim Especial de Barcelona,
disposo:

Fixar com a festes locals a celebrar durant l'any
1997, en el terme municipal de Barcelona:

19 de maig, Dilluns de Pasqua Granada.
24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè.
Barcelona, 23 de setembre de 1996. L'Alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3329)

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996

(Transferències)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 17 de juliol de 1996)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
62711 9901 51190 MC7 Conveni internacional col·laboració tècnica

BCN Regional 101.191.000
76402 0101 51330 MC8 Conveni internacional col·laboració tècnica

BCN Regional 101.191.000
101.191.000 101.191.000
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996

(Transferències)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 10 d'octubre de 1996)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
62704 9901 51190 MC7 Transferència de capital a l'IMU 93.500.000
71902 0101 51120 MC8 Transferència de capital a l'IMU 93.500.000
62704 9901 51190 MC7 Adquisició mobiliari i urbanització del Pg. de

Fabra i Puig 39.000.000
62540 0608 51360 MC8 Adquisició mobiliari i urbanització del Pg. de

Fabra i Puig 9.000.000
61192 0608 51102 MC8 Adquisició mobiliari i urbanització del Pg. de

Fabra i Puig 30.000.000
62704 9901 51190 MC7 Obertura del carrer de Llobregós 8.000.000
60084 0607 51102 MC8 Obertura del carrer de Llobregós 8.000.000
60138 0601 43230 MC7 Transferència de capital per al consorci

Drassanes 5.498.000
76705 0601 43230 MC8 Transferència de capital per al consorci

Drassanes 5.498.000

145.998.000 145.998.000

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
12100 0604 43230 MC8 Despeses de personal Districte 4 2.000.000
21200 0603 31270 MC7 Despeses de personal Districte 3 1.730.970
13100 0603 31270 MC8 Despeses de personal Districte 3 1.730.970
21200 0603 43230 MC7 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins Districte 3 500.000
43003 0603 45137 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins Districte 3 500.000
22602 0603 12310 MC7 Treballs d'impremta Districte 3 1.500.000
22109 0101 12320 MC8 Treballs d'impremta Districte 3 1.500.000
22609 0201 12110 MC7 Despeses de personal Sector 2 2.500.000
15100 0201 12110 MC8 Despeses de personal Sector 2 2.500.000
22610 0610 45212 MC7 Realització activitats esportives 211.754
21200 0201 45212 MC8 Realització activitats esportives 211.754
22719 0201 32452 MC7 Despeses de personal Sector 2 1.375.148
13100 0201 32452 MC8 Despeses de personal Sector 2 1.026.233
16000 0201 32452 MC8 Despeses de personal Sector 2 348.915
13100 0201 45213 MC8 Despeses de personal Sector 2 520.794
16000 0201 45213 MC8 Despeses de personal Sector 2 177.070
22610 0604 45212 MC7 Despeses de personal Districte 4 2.000.000
22000 0201 45211 MC7 Despeses de personal Sector 2

10.515.736
697.864

10.515.736

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22609 0101 11150 MC7 Transferència a l'Institut Municipal de Cultura

Sector 1 3.810.000
43004 0101 11150 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Cultura

Sector 1 3.810.000
21900 0301 44110 MC7 Gratificacions a personal del Sector 3 1.300.000
15100 0301 44110 MC8 Gratificacions a personal del Sector 3 1.300.000
22606 0101 11150 MC7 Transferència al CIDOB (Conf. Ciutats del

Mediterrani) Sector 1 14.104.801
48944 0101 11150 MC8 Transferència al CIDOB (Conf. Ciutats del

Mediterrani) Sector 1 14.104.801
22609 0301 12110 MC7 Despeses d'impremta Sector 3 1.395.000
22109 0101 12320 MC8 Despeses d'impremta Sector 3 1.395.000
22719 0201 45212 MC7 Transferència a l'IMPIJ manteniment gespa

Sector 2 11.595.000
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43003 0201 45212 MC8 Transferència a l'IMPIJ manteniment gespa
Sector 2 11.595.000

22706 0101 46110 MC7 Transferència a la Federació per al desenvo¬
lupament dieta mediterrània

48900 0101 46110 MC8 Transferència a la Federació per al desenvo¬
lupament dieta mediterrània 5.000.000

22609 0101 46370 MC7 Transferència a l'Institut Municipal de Cultura
Sector 1

43004 0101 45123 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Cultura
Sector 1 13.758.800

22602 0501 45310 MC7 Despeses de personal Sector 5
13100 0501 45310 MC8 Despeses de personal Sector 5 741.135
16000 0501 45310 MC8 Despeses de personal Sector 5 241.532
12100 0501 43210 MC8 Despeses de personal Sector 5 1.383.610
12100 0501 43230 MC8 Despeses de personal Sector 5 261.873
12100 0501 45320 MC8 Despeses de personal Sector 5 30.222
13100 0501 43210 MC8 Despeses de personal Sector 5 2.366.928
16000 0501 43210 MC8 Despeses de personal Sector 5 826.476
13100 0501 43230 MC8 Despeses de personal Sector 5 728.284
16000 0501 43230 MC8 Despeses de personal Sector 5 508.600
22609 0501 43210 MC7 Despeses de personal Sector 5

5.000.000

13.758.800

982.667

58.052.261

6.105.993

58.052.261

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretària de la Ponència del Nomenclàtor, i en ús de
les facultades conferides a aquesta Alcaldia per l'arti¬
cle 7è 1r de la Llei de Règim Especial d'aquest Muni¬
cipi, disposo:
DonareI nom de Josep Ferrater i Móra al futur car¬

rer que s'obrirà des de Ramon Turró fins al mar, entre
els carrers de Bac de Roda i de Provençals, en el
Districte de Sant Martí.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 3478)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor,
i en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:
Restituir el nom i la dedicació originals a la plaça

de la Taxonera, actualment denominada "de la Teixo-
nera", en el Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 3487)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretària de la Ponència del Nomenclàtor, i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de Règim Especial d'aquest Municipi,
disposo:
Estendre la denominació del carrer de Lorena, tot

integrant el tram denominat actualment carrer de
Normandia, en el Districte de Nou Barris.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 3479)

★ ★ ★

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor, i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de Règim Especial d'aquest Municipi,
disposo:
Donar el nom de l'Avançada al carrer lateral de la

Ronda del Litoral, des del terme municipal de Sant
Adrià fins al carrer de Santander, en el Districte de
Sant Andreu.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 3486)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor,
i en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:
Estendre la denominació del passeig Marítim de la

Barceloneta fins a l'espigó de l'Escullera, en el Dis¬
tricte de Ciutat Vella.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 3488)

* * *

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de
la Secretària del Nomenclàtor, i en ús de les facul¬
tats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r
de la Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, dis¬
poso:
Estendre la denominació del passeig Universal fins

la Ronda de Dalt, tot començant la denominació de la
carretera alta de Roquetes a partir de la Ronda, en el
Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3793)



1186 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 30 20-XI-1996

Instruccions

Instrucció. Les disposicions contingudes en el Ca¬
pítol VII del Títol Primer de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, així
com el Decret de la Generalitat 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes
locals als departaments de Governació i Finances, i
l'ordre del Departament d'Economia i Finances, de 21
de març de 1995, sobre desplegament del Decret
94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela finance¬
ra d'ens locals, regulen l'accés dels ens locals i els
seus organismes dependents al crèdit públic i privat, i
estableixen el règim de tramitació de les sol·licituds
d'autoritzacions per a la concertació de les operacions
de crèdit. La dimensió que el grup Ajuntament de
Barcelona i els seus organismes i entitats dependents
han assolit, tant en nombre d'entitats com en la magni¬
tud dels recursos econòmics i financers gestionats, fa
necessari anar adequant els mecanismes de coordina¬
ció i integració economicofinancera entre l'Ajuntament
i els seus organismes, així com establir els procedi¬
ments necessaris que permetin adequar-se a les dis¬
posicions contingudes en la legislació esmentada.
Conseqüentment, i fent ús de les facultats conferi¬

des a l'Alcaldia pels articles 21 de la Llei Reguladora
de Bases de Règim Local i 7è de la Llei Especial de
Barcelona i 21 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, es dicta la ins¬
trucció següent:
Primer. La concertació d'operacions financeres a

llarg termini, així com la concessió d'avals o garanties
a tercers per part dels organismes i entitats depen¬
dents de l'Ajuntament de Barcelona s'aprovarà pel
Consell Plenari de l'Ajuntament amb tramitació prèvia

del corresponent expedient adreçat al Comitè Execu¬
tiu, i que constarà d'una memòria signada per la ge¬
rència de l'entitat respectiva, informe emès per la In¬
tervenció del organisme en aquells casos en què
sigui preceptiu d'acord amb la legislació vigent, i un
informe emès per la Gerència Delegada d'Economia i
Empreses i Finançament.
Segon. S'entendrà per operacions financeres a

llarg termini la concertació d'operacions de crèdit de
tota mena amb entitats financeres, apel·lacions al
crèdit públic, concertació de préstecs amb garantia
hipotecària, concessió d'avals o garanties a tercers,
subrogació de préstecs i operacions similars i, en ge¬
neral, qualsevol operació que suposi el fet de con¬
traure, per part de l'organisme o entitat dependent,
obligacions o compromisos amb tercers a un termini
superior a un any, amb excepció de les obligacions
contretes amb proveïdors o derivades d'operacions
comercials o corrents de l'exercici en curs.

Tercer. Tots el organismes i entitats dependents de
l'Ajuntament de Barcelona, en el termini dels cinc pri¬
mers dies de cada mes, trametran a la Gerència dele¬
gada d'Economia i empreses i Finançament de l'Ajun¬
tament la informació relativa a la situació del seu

endeutament financer durant el mes anterior, amb el
detall suficient que permeti complimentar la docu¬
mentació a presentar per l'Ajuntament, en relació a la
tramitació de sol·licituds d'autoritzacions d'operacions
de crèdit o qualsevol altra obligació de notificació o
tramitació d'informació a les autoritats competents en
matèria de tutela financera, d'acord amb les disposi¬
cions contingudes en la legislació vigent.
Barcelona, 2 d'octubre de 1996. L'Alcalde Acciden¬

tal, Joan Clos i Matheu.
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CARTIPÀS

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 28 d'agost
de 1996 es va aprovar la composició de la Comissió
Municipal de Cooperació Internacional a fi d'adaptar-
la a la nova organització politicoadministrativa de
l'Ajuntament de Barcelona. Per tal de concretar
aquesta composició i en ús de les atribucions que em
confereixen els articles 21 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local i 7è de la Llei Especial
de Barcelona, disposo:

1r. Nomenar membres de la Comissió Municipal de
Cooperació Internacional les persones següents:

Sra. Carmen Gómez i Granell, designada per la Pre¬
sidenta de la Comissió de Benestar Social i Educació.

Sr. Ricard Huertas i de Trias, designat pel Presi¬
dent de la Comissió d'Equilibri Territorial i Planeja¬
ment Urbà.
Sr. Josep Liados i Masllorens, designat per la Pre¬

sidenta de la Comissió de Ciutat Amiga i Joventut.
Sr. Vicenç Puey i Pastó, designat pel Regidor Po¬

nent de Drets Civils.
2n. Nomenar secretària de l'esmentada Comissió

la senyora Maria Gas i de Cid, designada pel Comis¬
sionat dels Drets Civils.
Barcelona, 7 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 3459)

•k ★ *

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Lo¬
cal, 51 de la Llei Municipal de Catalunya i de Règim
Local, i fent ús de les atribucions que em confereix
l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Designar la senyora Catalina Ramis i Llompart, Ge¬

rent del Patronat Municipal de l'Habitatge, representant
de l'Ajuntament de Barcelona al Consell d'Administració
de la Societat Privada Municipal Pla de Besòs, SA, en
substitució de la senyora Pilar Marsán i Álvarez.
Barcelona, 14 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3578)

■k -k "k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local i 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona a la Comissió Promotora del Pla de Pensions
les persones següents:
Sr. Jordi Ametlló i Lafuente, Director de Serveis de

Relacions Laborals i Prestació de Serveis.
Sra. Conxa Duran i Pagès, Cap de l'Oficina Central

de Pressupostos.
Sra. Carme Valls i Cerulla, Directora d'Organització

i Personal.
Barcelona, 16 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3587)

Decret. L'Ajuntament de Barcelona, en sessió ple¬
nària de 28 de setembre de 1990, va aprovar la crea¬
ció del Premi "Barcelona Solidaritat" com a contri¬
bució específica als objectius de la cimera mundial en
favor de la infància, organitzada per les Nacions Uni¬
des l'any 1990.
Segons les Bases d'aquest Premi, correspon a l'Al¬

calde la designació del Jurat.
Per això, fent ús de les atribucions que em confe¬

reix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona, dis¬
poso:
Designar membres del Jurat del VI Premi "Bar¬

celona Solidaritat" les persones següents:
Presidenta: ll·lma. senyora Eulàlia Vintró i Castells,

Segona Tinenta d'Alcalde.
Vocals: ll·lma. senyora Immaculada Moraleda i

Pérez, Regidora Ponent de Joventut i Dona; senyor
Josep Ribera i Pinyol, President del Centre d'Infor¬
mació i Documentació Internacional a Barcelona
(CIDOB); senyor Guillem Espriu i Avedaño, Presi¬
dent del Consell de Joventut de Barcelona; senyor
Joan Gomis i Sanahuja, President de Justícia i Pau;
senyor Rafael Grasa i Hernández, President de la
Federació Catalana d'ONG's per al Desenvolupa¬
ment Pau i Solidaritat; senyor Jordi Cots i Moner,
Justícia i Pau.
Secretari: senyor Aleix Ripol i Millet.
Barcelona, 16 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3588)

•k ic ie

Decret. D'acord amb el que preveu l'article 7è. 1
dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Urbanisme,
aprovats pel Consell Plenari de 27 d'abril de 1990, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21è de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i 7è de la Llei de Règim especial de Barcelona,
disposo:
Designare I Sr. Ricard Huertas i de Trias, observa¬

dor del Consell d'Administració de l'Institut Municipal
d'Urbanisme.
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3757)

•k k ★

Decret. Per Decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre
de 1995 es van nomenar els membres del Consell Mu¬
nicipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi d'acord
amb les propostes de les diferents candidatures.

En data 7 d'octubre de 1996, el Grup Municipal de
Convergència i Unió comunicà uns canvis de conse¬
llers a l'esmentat Consell Municipal. Per això, i
d'acord amb la Disposició Transitòria Primera de les
Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes
i els articles 58 i 78.5 de la Llei Municipal de
Catalunya, disposo:
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Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬
tricte de Sarrià-Sant Gervasi els Srs. Joan Josep
Delmàs i Massaguer i Frederic Lloverás i Homs, en
substitució dels Srs. Jordi Bonet i Agustí i Xavier
Subías i Faiges.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3758)

* * *

Decret. Per Decret de l'Alcaldia de data 2 d'octu¬
bre de 1995 es van nomenar els membres del Con¬
sell Municipal del Districte de Sant Andreu d'acord
amb les propostes de les diferents candidatures.

En data 7 d'octubre de 1996 el Grup Municipal de
Convergència i Unió comunicà un canvi de conseller a
l'esmentat Consell Municipal. Per això, i d'acord amb
la Disposició Transitòria Primera de les Normes Regu¬
ladores de l'Organització dels Districtes i els articles 58
i 78.5 de la Llei Municipal de Catalunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Districte

de Sant Andreu el Sr. Àngel Van Week i de Blas, en
substitució de la Sra. M. Antònia de Blas i Barradés.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.
Barcelona, 23 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3759)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, 7è de la Llei de Règim
Especial de Barcelona i d'acord amb els articles 7 c)
dels Estatuts de l'Institut Municipal de Salut Pública
de Barcelona, disposo:
Nomenar el Sr. Joan M. Pich i Escrihuela membre

de la Junta de Govern de l'Institut Municipal de Salut
Pública de Barcelona, en representació de CCOO del
Barcelonès.
Donar compte de la present resolució, per a la

seva ratificació, al Consell Plenari.
Barcelona, 25 d'octubre de 1996. L'Alcalde Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3825)

* * *

Decret. D'acord amb el que es preveu en l'article
10.2 b) dels Estatuts de l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins, aprovat pel Consell Plenari de 29 de maig de
1992, i fent ús de les atribucions que em confereixen
els articles 21 de la Llei Reguladora de Bases de Rè¬
gim Local i 7è de la Llei de Règim Especial de
Barcelona, disposo:
Designar membre del Consell d'Administració de

l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, en representa¬
ció del Comitè d'Empresa de l'esmentat Institut, el se¬
nyor José Ruiz i Arànega en substitució del senyor
Antoni Peix i García.
Barcelona, 4 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira
(Ref. 3844)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, 7è de la Llei Especial
de Barcelona i d'acord amb el que estableix l'article
7è 1 i 2 de les Normes Reguladores del Consell Mu¬
nicipal de Benestar Social i 6è 2 i 7è del Reglament
intern aprovat pel Consell Municipal de Benestar So¬
cial el dia 19 d'octubre de 1988, disposo:
Designar membre que integra el Plenari del Con¬

sell Municipal de Benestar Social com a experta, la
senyora Josefina Fernández i Barrera amb efectes
d'octubre de 1996.

Barcelona, 4 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. 3845)
★ ★ ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, 7è de la Llei Especial
de Barcelona i d'acord amb el que estableix l'article
7è 1 i 2 de les Normes Reguladores del Consell Mu¬
nicipal de Benestar Social i 6è 2 i 7è del Reglament
intern aprovat pel Consell Municipal de Benestar So¬
cial el dia 19 d'octubre de 1988, disposo:
Deixar sense efecte el nomenament del senyor

Jaume Trillas i Benet com a membre del Plenari del
Consell Municipal de Benestar Social.
Barcelona, 4 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3846)

■k * ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, 51è de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, 7è de la Llei de Règim
Especial de Barcelona, i d'acord amb el que estableix
l'article 15è dels Estatuts del Consell Econòmic i So¬
cial de Barcelona, aprovats pel Consell Plenari del dia
29 de maig de 1992, disposo:
Designar el senyor José Antonio Fernández i Man¬

rique, secretari del Consell Econòmic i Social de Barce¬
lona, en substitució del senyor Jordi Villarroya i Tarrés.
Barcelona, 4 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3847)

•k * ★

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei Regulado¬
ra de les Bases de Règim Local i 7è de la Llei Espe¬
cial de Barcelona, i de conformitat amb el que esta¬
bleix l'article 8è dels Estatuts del Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs, disposo:
Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬

lona al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs, les persones següents:
ll·lm. senyor Josep M. Vegara i Carrió
ll·lm. senyor Xavier Casas i Masjoan
ll·lm. senyor Ernest Maragall i Mira
Barcelona, 4 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3849)
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JUNTA DE PORTAVEUS

Acta de la sessió celebrada el dia 23 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 22 d'octubre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-tres de setembre de
mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Junta de Por¬
taveus sota la presidència de Nl·lm. Sr. Joan Clos i
Matheu. Hi concorren els ll·lms. Srs. Regidors Albert
Batlle i Bastardas, Portaveu del Grup Municipal So¬
cialista, Joan Puigdollers i Fargas, Portaveu del Grup
Municipal de Convergència i Unió, José Alberto Fer¬
nández i Díaz, Portaveu del Grup Municipal Popular,
Eugeni Forradellas i Bombardé, Grup Municipal d'Ini-
ciativa-Els Verds, Agustí Soler i Regàs, Portaveu del
Grup Municipal d'Esquerra Republicana, i també el
Regidor Ponent de Funció Pública i Qualitat, Pll·lm. Sr.
Ernest Maragall i Mira, assistits per la Secretària Ge¬
neral Accidental, Irene Pagès i Perarnau, que certifica.

Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Lluís Mata
i Remolins.

La Presidència obre la sessió a les nou hores i
quaranta minuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬
lebrada el 10 de juliol de 1996, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Junta; i
s'aprova.
Es dóna compte dels assumptes següents per al

Consell Plenari inclosos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.
Decret de l'Alcaldia, de 20 de setembre de 1996,

sobre mesures de seguretat en les instal·lacions de
Repsol-Butano.
Conferència "Cities and Regions Info Way to Euro¬

pe: The Bangemann Challenge mid-term review in
Barcelona".
Comunicació al Ministeri de Justícia de la denúncia

per a la modificació del Conveni sobre la prestació
social substitutòria.

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28
de juny de 1996, pel qual s'aprova inicialment la mo¬
dificació del Pla especial d'ordenació i determinació
del tipus equipament del sector delimitat pels carrers
de Tarragona, de la Diputació, la Gran Via de les
Corts Catalanes, carrer de Llançà i el seu entorn, de
Barcelona, en l'àmbit de l'illa ocupada per la plaça
de "Las Arenas", aprovat definitivament per la Co¬
missió d'Urbanisme de Barcelona el 5 d'abril de
1990, i el 18 de juliol de 1990 el seu Text refós, d'ini¬
ciativa municipal.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista i d'Iniciativa-Els Verds,

mentre que el d'Esquerra Republicana opta per l'abs¬
tenció i reserven el seu vot els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió, que demana que l'ús quedi
vinculat a activitats complementàries de la Fira.
Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pels quals s'aprova inicialment:
A) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer

dels Castillejos, núm. 267, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habi¬
tatge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Promociones y Construcciones Inmobiliarias Cubias
Miró, SA;

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

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

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

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

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

G) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer de Garcilaso, núm. 211, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habi¬
tatge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Promociones Dorat, SA;

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

i I) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer de Pujades, núm. 255, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habi¬
tatge vinculat entre ambdues plantes, promogut per
Begues Residencial, SA.
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Es manifesten a favor d'aquest dictamen en tots
els seus apartats el Portaveus de tots els Grups.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual s'aprova definitiva¬
ment l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica del
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.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte Convergència i Unió
que reserva el seu vot.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

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

de setembre de 1996, pel qual: a) s'aprova inicial¬
ment el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació
que comprèn la finca ubicada a la confluència dels
carrers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67,
d'aquesta Ciutat; b) s'aprova definitivament per al cas
que no es presentin al·legacions durant el termini
d'informació pública; c) es declara la innecessarietat
de reparcel·lació per a l'execució de la Unitat d'actua¬
ció que comprèn la finca, propietat de "Hijo y Nieto de
P. García i Royuela", ubicada a la confluència dels
carrers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67,
d'aquesta Ciutat, atès que la parcel·la que conforma
el seu l'àmbit correspon a propietari únic, i de confor¬
mitat amb les consideracions exposades l'informe de
la Unitat Operativa de Gestió del Sòl de 10 de juliol
de 1996, que es tenen per reproduïdes; i d) s'accepta
la transmissió de ple dret dels terrenys de cessió gra¬
tuïta produïda per ministeri de la llei, lliure de càrre¬
gues, gravàmens, arrendataris i ocupants, d'una por¬
ció de terreny qualificada de vial (5).
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

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

en el supòsit de no fer ús d'aquest dret, el Projecte
serà redactat d'ofici per aquest Ajuntament, a cost i
càrrec dels propietaris.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

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

13 de setembre de 1996, pels quals s'aprova inicial¬
ment:

A) 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 passatge de Lugo;

i B) 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 Llo¬
bregós i núm. 53-55 del carrer de l'Hortal.
Es manifesten a favor dels cinc dictàmens prece¬

dents els Portaveus de tots els Grups.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

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

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
1996 per uns imports de 228.000.000 i 16.395.342
pessetes, aquestes últimes en dos annexos. Aprovar
modificacions de crèdit del Pressupost de 1996, cor¬
responents als reconeixements de crèdit del present
expedient de conformitat amb la documentació que
s'adjunta.
Es pronuncien a favor dels dos dictàmens prece¬

dents els Portaveus dels Grups Socialista, Iniciativa-
Els Verds i Esquerra Republicana i reserven el seu
vot els del Grup Popular i de Convergència i Unió.
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.
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És retirat en haver-ho estat ja a la Comissió.
Iniciareis 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, cosa per a la qual
havia estat citada; donar audiència a aquesta Asso¬
ciació durant el termini de deu 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.
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.
Es pronuncien a favor dels dos dictàmens prece¬

dents els Portaveus dels Grups Socialista, Iniciativa-
Els Verds i Esquerra Republicana i reserven el seu
vot els del Grup Popular i de Convergència i Unió.
Aprovar el Projecte d'obres i el Plec de condicions

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

veus 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 del
Pressupost municipal de 1997. Declarar la improce¬
dència de la revisió de preus, atesa la durada con¬
tractual. Convocar la realització de subhasta pública,
mitjançant procediment obert i tramitació urgent, per
a la seva adjudicació.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups, excepte el Popular, que reser¬
va el seu vot.
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.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups.
Atorgar al Club Natació Atlètic Barceloneta la ges¬

tió interessada dels serveis del Complex esportiu de¬

nominat Piscina Municipal de Sant Sebastià, situat en
el passeig de Joan de Borbó, s/n, d'aquesta Ciutat,
així com els béns de domini públic afectats per
aquest complex durant el termini de vint-i-set anys,
atès el seu caràcter especial, en base a l'acord pres
pel Consell Plenari d'aquesta Corporació municipal,
en sessió celebrada el 17 de juliol de 1992, i el poste¬
rior contracte subscrit amb l'Autoritat Portuària el 3 de
març de 1993, atès el nivell de cooperació entre Ad¬
ministracions Públiques, i que comporta aquesta
mena de servei, i autoritzar-ne la firma en els termes
expressats en la proposta de conveni adjunt.

La Presidència anuncia que el Sr. Fuster, per cohe¬
rència amb el contingut del Plec de condicions, pre¬
sentarà en el Plenari una esmena "in voce" substituint
en el dictamen anterior el mot "concessió" per "gestió
interessada".

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups excepte el del Partit Popular
que reserva el seu vot.

PONENCIA DE FUNCIÓ PUBLICA I QUALITAT

Aprovar el Pla d'Incentius a la Jubilació Voluntària
que consta en el document adjunt; i preveure la dota¬
ció aproximada de 325 milions de pessetes al capítol
1 del Pressupost per a 1997.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i Es¬
querra Republicana, mentre que reserven el seu vot
els dels Grups Popular i de Convergència i Unió, que
demana la substitució en el text del dictamen del mot

"aproximada" per "màxima".
Autoritzar al Sr. Juan Manzanares i Miñarro la com¬

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

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a Director de Serveis d'Organització i la de pro¬
fessor associat de la Universitat Politècnica de

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 els articles 327 i 328 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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Autoritzar al Sr. Juan Alamillo i Cuesta la compati¬
bilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal com
a Encarregat i l'exercici per compte propi de l'activitat
de manteniment d'edificis i instal·lacions, atès que
aquesta activitat privada no figura compresa en les
causes d'incompatibilitat previstes pels articles 2, 11 i
12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre In¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció de la Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del
Reglament del Personal al servei de les Entitats lo¬
cals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no
en resulta afectat l'interès públic, si bé la present
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 del règim d'incompatibili¬
tats o per interès públic.
Autoritzar al Sr. Diego Jiménez i Rodríguez la com¬

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

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

la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat mu¬
nicipal en aquesta Corporació, amb la categoria de
Tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria, i l'exercici
lliure de la professió d'enginyer tècnic, excloent, qual¬
sevol manifestació del seu exercici en el terme muni¬

cipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles coinci¬
dències entre l'activitat pública i la privada i garantir
d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la in¬
dependència que ha de presidir la seva actuació com
a funcionari, i per salvaguardar l'interès públic, que
podria sortir perjudicat en cas de produir-se coinci¬
dència; la seva dedicació professional privada, amb
tot, no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l'Administració Pública, tot de con¬
formitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibi¬
litats del personal al servei de l'Administració de Ge¬
neralitat, i d'acord amb el que disposa el Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus
articles 322, 329 i 330. La present autorització està
condicionada a l'efectiu compliment dels seus deures
públics i a la modificació de la normativa d'incompati¬
bilitats.
Autoritzar a la Sra. M. José Peris i Rodríguez la

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

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

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Tècnic Superior en Ciències en el lloc de
treball de Cap del Servei de Química, en el Sector
d'Actuació de Serveis Personals, i l'activitat privada
d'auditoria en l'Empresa ENAC, atès que aquesta
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 Incompati¬
bilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta 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-
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vada dintre dels límits establerts pels articles 11 i 12
de l'esmentada Llei i l'article 330 de l'esmentat Regla¬
ment, i pot deixar-se sense efecte per variació de les
circumstàncies relatives als llocs de treball, per modi¬
ficació dels règims d'incompatibilitats o per interès
públic.
Desestimar la sol·licitud, formulada el 19 de juny de

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

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal en aquesta Corporació com a Tècnic mitjà en
Sanitat en el Centre de Primeres Atencions i Centre
de Dia (Sector d'Actuació de Serveis Personals), i
l'activitat de Diplomada en Infermeria en l'Hospital de
l'Esperança (Institut Municipal d'Assistència Sanità¬
ria), d'acord amb allò previst en els apartats 1,6, 7 i 9
de l'article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'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; de manera que ha de cessar en
aquesta activitat secundària declarada en un termini
no superior a trenta dies.
Es manifesten a favor dels onze dictàmens prece¬

dents els Portaveus de tots els 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 in¬
compliment de les normes sobre incompatibilitats, en
l'article 48.n), com també d'una falta disciplinària de
caràcter greu, tipificada com a incompliment per ne¬
gligència greu dels deures derivats de la pròpia fun¬
ció, en l'article 49.o), ambdós del referit text legal, en
constatar-se la titularitat del referit funcionari munici¬
pal sobre la llicència núm. 805 de l'Institut Metropolità
del Taxi, i la realització de manera directa i personal
de la prestació del servei d'autotaxi amb el vehicle
marca Citroen, model BX, matrícula B-1001-NH, en
dates 9, 11, 15 i 18 de gener de 1996, quan es troba¬
va en situació de baixa medicolaboral en aquest
Ajuntament.
Imposar al funcionari, Agent de la Guàrdia Urbana

d'aquesta Corporació, Sr. José Luis Cerezuela i
Peruga la sanció de separació del servei, prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries de caràcter molt greu

respectivament tipificades en l'apartat r), com a con¬
sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques durant el servei o habitualment, i en
l'apartat e), com a conducta constitutiva de delicte do¬
los, ambdós de l'article 48 del referit text legal, en
apreciar-se que el mencionat funcionari municipal,
segons pròpia confessió, resulta consumidor habitual
d'haixix; i en constatar-se, segons es declara provat
en la sentència de 18 de maig de 1995 dictada pel
Jutjat del Penal núm. 8, de Barcelona, i que resulta
vinculant per a l'Administració per aplicació de l'article
8.3 de la Llei Orgánica 2/1986, de 13 de març, de
Forces i Cossos de Seguretat, que el dia 3 d'abril de
1993 cap a les 22.30 hores, va tenir lloc una actuació
policial en el bar "Capicúa", situat en el carrer del
Cardoner, de la localitat de Piera, en què es trobà a
José Luis Cerezuela i Peruga, major d'edat i sense
antecedents penals, un tros d'haixix d'uns 4 o 5 gms.
de pes que aquell, client habitual del local, destinava
a la vencia, i inspeccionat el vehicle de l'acusat, que
es trobava estacionat davant del local, per membres
de la Policia Municipal de Barcelona, es van trobar al
maleter diversos trossos de la mateixa substància
amb un pes total de 105 grams, destinats al tràfic, i li
foren intervingudes, a més, 100.000 pessetes en
efectiu, producte de vendes anteriors.
Es manifesten a favor dels dos dictàmens prece¬

dents els Portaveus de tots els Grups.
Declarar la nul·litat de ple dret, d'acord amb allò

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

veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i Es¬
querra Republicana mentre que els dels Grups Popu¬
lar i de Convergència i Unió reserven el seu vot.
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
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funcions de la Intervenció Municipal ajustades a una
descentralització administrativa i donada l'autonomia
i independència de què gaudeixen els Interventors
Adjunts, recollida en el Decret 2188/1995, de 28 de
febrer, vist el volum econòmic i importància dels ex¬
pedients en què treballen; i modificar el catàleg de
llocs de treball en aquest sentit.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte Convergència i Unió,
que reserva el seu vot.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Aprovar el Projecte executiu de remodelació del
Mercat municipal de la Concepció, en els termes que
es detallen en el document que figura a l'expedient.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i Es¬
querra Republicana i els dels Grups Popular i de
Convergència i Unió reserven el seu vot.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I

OCUPACIÓ

Donar conformitat a la nova redacció dels arts.
1 r, 4t i 5è, 13è, 15è i 16è dels Estatuts de l'Agrupa¬
ció Europea d'Interès Econòmic "Xarxa de Ciutats
C-6, AEIE", en els termes que resulten del docu¬
ment adjunt.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte Convergència i Unió
que fa reserva de vot.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Informe del Consell Municipal de Benestar Social:
Conclusions i Propostes.
Aprovar inicialment el Projecte corresponent a la

primera fase de les obres de construcció de la Pisci¬
na coberta al Bon Pastor, d'acord amb el que deter¬
minen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'apro¬
va el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens
locals; i sotmetre'l a informació pública durant un
termini de quinze dies a partir del següent al de la
publicació, d'acord amb l'assenyalat als esmentats
articles, mitjançant 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 especificades en l'informe adjunt; donar
per aprovat definitivament l'esmentat Projecte, sem¬
pre i quan no s'hi hagin formulat al·legacions durant
el període d'informació pública, i complir les pre¬
visions de l'article 38.2 del Reglament d'Obres, acti¬
vitats i serveis dels Ens locals; Aprovar simultània¬
ment el Plec de clàusules administratives 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 pes¬
setes; autoritzar la despesa de 28.000.000 de

pessetes, contra la partida 622.16 432.30 0201 del
Pressupost de 1996, per al pagament d'aques¬
tes obres durant l'any 1996; aplicar la resta, de
90.000.000 de pessetes, contra la partida 622.16
432.30 0201 del Pressupost 1997, per al pagament
d'aquestes obres durant l'any 1997; convocar con¬
curs obert amb caràcter d'urgència per a l'adjudica¬
ció de l'esmentat contracte, d'acord amb els articles
72 i 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Con¬
tractes de les Administracions públiques; ordenar la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de l'apro¬
vació inicial del Projecte i de la convocatòria
de concurs, tenint en compte que si es formulen
al·legacions en contra del projecte durant el període
d'informació pública, se suspendran les actuacions
mentre aquelles no quedin resoltes.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus de tots els Grups excepte el Popular, que reser¬
va el seu posicionament.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Acceptar la renúncia, atesa l'oposició veïnal mani¬
festada envers la construcció de l'aparcament es¬
mentat, efectuada per Ferrovial, SA, a l'adjudicació
que li va ser atorgada per acord del Consell Plenari,
de 26 de març de 1993, de la construcció i subse¬
güent explotació, en règim de concessió administrati¬
va, d'un aparcament públic subterrani per a vehicles
a l'indret anomenat Grup La Pau; declarar resolt l'es¬
mentat contracte per la causa que preveu l'apartat c)
de l'article 112 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions públiques; can¬
cel·lari retornara la interessada la garantia definitiva
de 38.500.000 pessetes amb núm. de dipòsit 40.123,
per no ser aquesta resolució imputable a la con¬
cessionària; declarar definitiva la deducció, fixada en
la resolució de l'Alcaldia de 14 de juny de 1995, de
17.898.400 pessetes de l'import de les aportacions
econòmiques que Ferrovial Aparcamientos, SA, ha
d'abonar a l'Ajuntament per la concessió de l'aparca¬
ment de la plaça de la Revolució; i anul·lar de la
comptabilitat municipal el dret de 30.800.000 pesse¬
tes corresponent a l'aportació econòmica que havia
de fer efectiva la interessada per a la construcció i
explotació, en règim de concessió administrativa, de
l'aparcament Grup La Pau.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups excepte el del Grup Popular,
que reserva el seu vot.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I

SERVEIS URBANS

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

taveus dels Grups Socialista, d'Iniciativa-Els Verds
i d'Esquerra Republicana, mentre que els dels
Grups Popular i de Convergència i Unió reserven el
seu vot.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la contrac¬

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

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

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de les Corts

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

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

dents els Portaveus de tots els Grups.

Districte d'Horta-Guinardó

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

veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió, que reserva el seu vot.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment el text de l'Ordenança regula¬
dora de les autoritzacions de terrasses al Districte
de Sant Andreu, aprovat per la Comissió de Govern
del Districte en sessió de data 12 de març de 1996 i
pel Ple del Consell del Districte en sessió de 26 de
març de 1996, d'acord amb l'article 8.1. de les Nor¬
mes reguladores de les activitats desenvolupades a
la via pública. Sotmetre'l a informació pública pel
termini d'un mes, i en cas de no presentar-s'hi cap
al·legació o reclamació, aprovar-lo definitivament,
d'acord amb el procediment previst als articles 49 de
la Llei Reguladora de les Bases de Règim local, 162
de la Llei municipal de Règim local de Catalunya i
60 i següents del Reglament d'Obres, activitats i
serveis.

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

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.

Del Partit Popular
Instar l'equip de govern perquè en un termini no

superior a sis mesos redacti una ordenança municipal
que reguli la publicitat directa a la Ciutat i la sotmeti a
l'aprovació del Consell Plenari.

Es considera una petició i es decideix que quedi in¬
corporada als estudis en curs de revisió de l'Orde¬
nança de Publicitat.
Tot seguit, es dóna compte de les mocions se¬

güents al Consell Plenari:
De l'Alcaldia:
Aprovar la Bandera de la Ciutat que incorpora so¬

bre fons groc el símbol de la Ciutat, aprovat per acord
del Consell Plenari de 17 de maig de 1996, i sotmetre
aquest acord a informació pública durant el termini de
trenta dies.

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

hesió de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci de
Comunicació Local (CCL);
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2n. Aprovar la modificació de crèdit del Pressupost
de 1996, de conformitat amb la documentació adjun¬
ta, per un import de 139.120.000 pessetes.

Dels Portaveus de tots els Grups municipals:
1r. Expressar la satisfacció de l'Ajuntament de

Barcelona per l'aprovació de la Declaració Universal
de Drets Lingüístics aprovada el darrer 6 de juny de
1996, en tant que constitueix el marc del reconeixe¬
ment dels drets col·lectius de totes les comunitats
lingüístiques amb independència del caràcter actual¬
ment oficial o no oficial de les llengües, i amb inde¬
pendència del nombre de parlants de cadascuna
d'elles, i adherir-se al seu contingut global;
2n. Instar el govern municipal a donar suport i en¬

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

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

Dels Srs. Clos, Casas i Santiburcio:
Restar assabentats del resultat de la informació pú¬

blica del Text refós de la Modificació del Pla General
Metropolità al sector Sant Andreu - la Sagrera; preci¬
sar que la valoració de les al·legacions presentades
es conté en l'informe del Sector d'Urbanisme de 19
de setembre de 1996, annex a aquest acord, i que tal
i com s'hi conclou, es desestimen les qüestions plan¬
tejades pels al·legants i es manté el contingut del
Text refós que va estar conformat anteriorment pel
Consell Plenari de 17 de maig de 1996, atès que els
arguments al·legats bé són qüestions ja estudiades
en la fase d'exposició pública de l'aprovació inicial, bé
plantegen discussions contràries a les prescripcions
que es deriven de la resolució del Conseller de Políti¬

ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya de 16 de febrer de 1996, i del dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generali¬
tat de Catalunya, núm. 111/1996, de 25 d'abril de
1996, actes el contingut dels quals ha incorporat l'es¬
mentat Text refós, i que, com a resultat de la informa¬
ció pública, únicament han estat ajustades determi¬
nades precisions relatives al seu redactat introductori,
i a altres diferències aritmètiques o gramaticals, que
l'informe anterior detalla; no obstant això, es conside¬
ra positiu que en el desenvolupament de les opera¬
cions futures, els instruments d'ordenació urbanística
i d'execució de projectes aculliln totes aquelles idees,
aportades en l'actual procés d'informació, relatives a
la integració de les infraestructures en el context urbà
dels barris confrontants amb l'objectiu d'aconseguir
una ciutat habitable. Com a conseqüència de tot l'an¬
terior, ratificareI contingut del Text refós de la modifi¬
cació del Pla General Metropolità al sector Sant
Andreu-la Sagrera incorporant els ajustos que abans
s'han referit, i trametre el text refós al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, amb el resul¬
tat de la informació pública, als efectes de l'aprovació
definitiva per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l'article 76 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, modificat pel De¬
cret Legislatiu 16/1994, de 26 de juliol.

1r. Acceptar la renúncia al càrrec de Regidor
d'aquest Ajuntament presentada per Nl·lm. Sr. Enri¬
que Lacalle i Coll;
2n. Trametre certificació del present acord a la Jun¬

ta Electoral Central als efectes d'atribució de l'esmen¬
tada vacant al candidat suplent de la llista electoral
del Partit Popular (PP).
Passen a debat Plenari les cinc mocions prece¬

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

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

Concursos i oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-
OPOSICIÓ RESTRINGIT PER A LA PROVISIÓ
DU PLACES DE TÈCNIC SUPERIOR EN EDU¬
CACIÓ I PSICOLOGIA (PSICÒLEG D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA)
(Aprovades per la Comissió de Govern de 13 de
setembre de 1996)

NORMES ESPECÍFIQUES:

Destinació de les places: Els adjudicataris de les
places passaran a desenvolupar funcions d'Atenció
Primària.
Grup de classificació: Grup A.
Categoria: Tècnic Superior en Educació i Psico¬

logia.
Sistema selectiu: Concurs-oposició restringit.
Nombre de places convocades: 11.
Titulació exigida: Ser llicenciat en Filosofia i Cièn¬

cies de l'Educació, secció Psicologia; o llicenciat en
Filosofia i Lletres, branca Psicologia; o llicenciat en
Psicologia.
Requisit específic:

- Podrà prendre-hi part el personal en servei actiu
de l'Ajuntament de Barcelona que tingui una anti¬
guitat mínima de dos anys de serveis actius en
propietat en alguna categoria del grup B, excepte
el personal que pertanyi a les classes de Guàrdia
Urbana o Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ment.

- No serà impediment per a concórrer-hi el fet de tro-
bar-se adscrit a un institut o organisme autònom,
sempre que s'ostenti la condició de funcionari de
l'Ajuntament de Barcelona, o que es tracti de per¬
sonal ingressat com a laboral fix en el seu dia a
l'Ajuntament, fruit del pertinent procés de selecció, i
subrogat amb posterioritat a institut municipal o or¬
ganisme autònom. En aquest supòsit, es podrà
participar amb la categoria professional que s'os¬
tentés a l'instant de la subrogació o la que s'hagi
guanyat per promoció interna de l'Ajuntament.

EXERCICIS ( fase d'oposició)

Primer
Exercici que consistirà a respondre per escrit un

tema del temari administratiu adjunt a les bases de la
convocatòria. El tema serà determinat per sorteig.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts i seran eliminats els aspirants que no obtinguin
un mínim de 5 punts.

Segon
Exercici que consistirà a desenvolupar per escrit

dos temes del temari específic. El temari específic fi¬
gura com a Annex d'aquesta convocatòria. Els temes
seran determinats per sorteig.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts i seran eliminats els aspirants que no aconse¬
gueixin un mínim de 5 punts.

Tercer
Exercici consistent a desenvolupar un o més supò¬

sits pràctics relacionats amb el temari específic.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts i seran eliminats els aspirants que no aconse¬
gueixin un mínim de 5 punts.

Quart
El Tribunal convocarà els aspirants a una entrevis¬

ta sobre aspectes relatius als supòsits pràctics des¬
envolupats en el tercer exercici, sobre la trajectòria
professional i sobre les característiques personals
d'adequació a l'especialitat.
La entrevista serà qualificada fins a un màxim de 4

punts, i no tindrà caràcter eliminatori.

Cinquè
Exercici específic per a demostrar coneixements

de català.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 3 punts

i no tindrà caràcter eliminatori.
Els aspirants podran demostrar aquest coneixe¬

ment o bé aportant Certificat de la Junta Permanent
de Català, o del Consorci de Normalització Lingüísti¬
ca, o titulació equivalent, o bé realitzant un exercici
de català.

Els certificats aportats es valoraran de la forma se¬
güent:
- Certificat de Coneixements Elementals de Llen¬

gua Catalana (orals i escrits), 2 punts.
- Certificat de Coneixements Mitjans o Superiors

de Llengua Catalana (orals i escrits), 3 punts.
Els aspirants que aportin Certificat de Coneixe¬

ments Elementals de Llengua Catalana (orals i es¬
crits) podran realitzar l'exercici per tal d'intentar millo¬
rar la puntuació.
L'avaluació dels coneixements de català dels aspi¬

rants que optin per realitzar l'exercici es farà ade¬
quant les puntuacions al nivell que acreditin prenent
com a referència els Certificats de la Junta Perma¬
nent de Català o del Consorci de Normalització Lin¬
güística.
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AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)

Els mèrits del curriculum vitae seran qualificats fins
a un màxim de 7 punts, de conformitat amb el barem
següent:
1. Per antiguitat de serveis prestats a la Corporació

(a raó de 0,1 punts per any complet), fins a 2
punts.

2. Per experiència professional en les funcions prò¬
pies de les places objecte de la convocatòria, fins
a 1 punt.

3. Per experiència professional en serveis socials
d'atenció primària, fins a 1 punt.

4. Per titulacions acadèmiques i cursos de formació,
reciclatges, etc., relacionats amb les tasques prò¬
pies de les places objecte de la convocatòria, fins
a 2 punts.

5. Per altres mèrits relacionats amb les places objec¬
te de la convocatòria, fins a 1 punt.
Els mèrits no acreditats documentalment no podran

ser tinguts en compte pel Tribunal. El mèrit 1 (antigui¬
tat) serà comprovat d'ofici.

TRIBUNAL

El Tribunal estarà compost pels membres se¬
güents:

President
ll·lm. Sr. Albert Batlle i Bastardas, com a titular, i

com a suplent l'Il·lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan.

Vocals
Sr. Albert Serra i Martín, com a titular, i com a su¬

plent la Sra. Marta Colomer.
Sr. Aleix Ripol i Millet, com a titular, i com a suplent

el Sr. Rodolfo Hoyuelos i Cámara.
Representants, titular i suplent, designats per l'Es¬

cola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari
El de la Corporació, o persona en qui delegui.

Observadors

Representants, titular i suplent, designats conjunta¬
ment per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.

NORMES GENERALS

1. Els qui desitgin participar en el concurs-oposició
hauran de:

a) Presentar instància i curriculum vitae deguda¬
ment documentat dins l'improrrogable termini
de vint dies naturals a comptar de l'endemà de
la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal de Barcelona.

b) Manifestar en l'esmentat document que reu¬
neixen totes les condicions exigides a les ba¬
ses de la convocatòria.

2. Un cop acabat el termini de presentació d'instàn¬
cies, es publicarà al Tauler de Concursos i Oposi¬
cions de la Corporació la llista d'aspirants adme¬
sos i exclosos.

3. El Tribunal podrà determinar la realització de dos
o més exercicis en una sola sessió; en aquest

cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà
condicionada a la superació de tots els anteriors,
quan aquests siguin eliminatoris.

El Tribunal podrà disposar la incorporació als
seus treballs d'assessors especialistes, per a to¬
tes o algunes de les proves. Els esmentats asses¬
sors es limitaran a l'exercici de les especialitats
tècniques, en base exclusivament a les quals
col·laboraran amb el Tribunal.

4. Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal
publicarà la relació d'aprovats per ordre de pun¬
tuació. Els aprovats no podran ultrapassar el nom¬
bre de places convocades. El Tribunal elevarà la
relació d'aprovats a la Presidència de la Corporació
a fi que formuli el corresponent nomenament.

5. Els aspirants proposats hauran d'aportar al Cen¬
tre de Selecció i Formació de Personal, en el ter¬
mini de vint dies naturals següents a la publicació
de l'anunci final, la titulació exigida a les bases de
la convocatòria.

6. Els aspirants seran designats Tècnics Superiors
d'Educació i Psicologia, conservaran la relació ju¬
rídica que posseïen amb anterioritat (funcionaris
de carrera o contractats laborals).

7. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dub¬
tes que es presentin i prendre els acords neces¬
saris per al bon ordre del concurs-oposició, en tot
allò previst en aquestes bases.

ANNEX

Temari administratiu

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis gene¬
rals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. La Corona. Les Corts Generals. El Poder Judicial i
l'organització judicial espanyola.

3. El Govern. L'Administració central i perifèrica de
l'Estat. L'Administració institucional.

4. Les Comunitats Autònomes. L'Estatut d'Autono¬
mia de Catalunya. La Generalitat.

5. Règim Local Espanyol. Principis constitucionals i
regulació jurídica.

6. El Municipi. Organització i competències.
7. Sotmetiment de l'Administració a la llei i al dret.

Fonts del Dret Administratiu.
8. Principis generals del Procediment Administratiu.
9. El personal al servei de les Corporacions Locals.
Contractats laborals i funcionaris. Drets i deures.

10. Referència al Règim especial de l'Ajuntament de
Barcelona. La descentralització municipal. Els
Districtes municipals.

Temari específic

1. Els Plans municipals per sectors de població. El
Pla d'Actuació Municipal de l'Àmbit de Benestar
Social.

2. Normes reguladores de l'organització dels Distric¬
tes i de la Participació Ciutadana (aprovades en
1986 i modificacions parcials el 1987-1991).

3. El sistema de serveis socials. Conceptualització.
L'atenció primària i l'atenció especialitzada. Con¬
ceptes bàsics. Els serveis socials d'atenció pri¬
mària. Tipus de serveis: descripció, funció i des¬
tinataris.



NÚM. 30 20-XI-1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1199

4. Els Serveis Socials d'Atenció Primària Polivalent
a l'Ajuntament de Barcelona: El Pla Municipal.
Trets definitoris del model conceptual, metodolò¬
gic i organitzatiu.

5. Els sistemes d'informació interna: la recollida i sis¬
tematització de les dades. Utilitat de la informació
per als diferents estaments de l'organització. Utili¬
tat de la informació per a la planificació i la inter¬
venció. Principals blocs de dades a recollir en
l'atenció individualitzada i/o familiar.

6. L'atenció comunitària al Pla Municipal dels Serveis
Socials d'Atenció Primària de caràcter polivalent.
Criteris conceptuals, metodològics i organitzatius.
El territori com a factor de comprensió i d'interven¬
ció en l'atenció a individus i/o famílies.

7. La intervenció comunitària al Pla Municipal dels
Serveis Socials d'Atenció Primària. Dinàmiques
socials i territori. Justificació i utilitat de la inter¬
venció comunitària. Delimitació del camp especí¬
fic d'actuació comunitària que pertoca a l'atenció
social primària. Criteris metodològics i organit¬
zatius més importants. Interrelació entre el treball
amb individus i/o famílies i la intervenció comuni¬
tària.

8. El principi de circularitat entre l'atenció primària i
especialitzada de serveis socials: Concepte. La
derivació i la postintervenció. Aspectes metodolò¬
gics bàsics de la derivació i de la postintervenció.

9. Treball en equip interprofessional. La tasca com a
element aglutinador. Metodologia específica del
treball en equip. Requisits per a un treball produc¬
tiu en equip interprofessional. Resistència i dificul¬
tats. La negociació i l'establiment d'acords.

10. El rol del psicòleg en la prestació de Serveis d'As¬
sessorament Tècnic d'Atenció Social Primària.
Àmbit d'intervenció. Funcions de suport tècnic:
delimitació, característiques i límits. Situacions

que poden motivar el suport tècnic del psicòleg.
La demanda com a factor desencadenant de la in¬
tervenció. Característiques dels diferents tipus
d'interrelació amb els professionals de l'UBASP.

11. La funció d'assessorament del psicòleg com a su¬
port tècnic de l'atenció social primària. Concepte.
Objectius. Característiques i límits de l'assesso¬
rament a professionals. Serveis destinataris. Dife¬
rents formes i tècniques de realitzar l'assessora¬
ment a professionals.

12. L'atenció a individus i/o famílies. Situacions que po¬
den motivar el suport tècnic del psicòleg. Funcions
del suport tècnic. Característiques i límits del tracta¬
ment psicològic. Tècniques de tractament psicolò¬
gic: descripció, tipus i característiques.

13. La intervenció amb grups. El treball de grup en el
tractament de casos: característiques i avantat¬
ges. Tipologia de grups segons els objectius d'in¬
tervenció i característiques de cada un d'ells. El
treball de grup en la intervenció comunitària: ca¬
racterístiques i objectius. Delimitació i funcions del
suport tècnic del psicòleg en el treball amb grups.

14. La perspectiva psicosocial en el suport tècnic del
psicòleg d'atenció social primària. El diagnòstic
psicològic des de la perspectiva psicosocial en els
nivells d'intervenció individualitzat/familiar grupal i
comunitari. Tractament psicològic i entorn social.
Límits i complementarietat de la intervenció en re¬
lació als serveis d'ensenyament i salut.

15. La Llei de Serveis Socials de Catalunya. Compe¬
tències de l'Administració Local en Serveis So¬
cials.

16. Legislació específica en matèria de Serveis So¬
cials: sobre menors, drogodependències, minus-
vàlues, etc.

17. II Pla d'Actuació Social de la Generalitat de Cata¬
lunya.

Concursos

Bases generals que han de regir la convocatò¬
ria de 2 concursos per a la provisió de 2 llocs
de treball

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 18 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 cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a conti¬
nuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬

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

a contractat laboral, haver prestat un mínim d'un any
de serveis actius en propietat o amb contracte laboral
indefinit i, si és el cas, haver transcorregut un mínim
de 2 anys des de l'última destinació obtinguda per
concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complerts de
serveis, inclosos els serveis anteriors en altres Admi¬
nistracions Públiques que hagin estat formalment re¬
coneguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1
punt.

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

3. Nivell del lloc de treball actualment desenvolupat
o, en el seu cas, l'últim desenvolupat, fins a un màxim
d'1 punt, segons el barem següent:
Pel desenvolupament d'un lloc d'igual ni¬
vell al del lloc de treball convocat 1 punt
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
inferior en dos nivells al del lloc de tre¬
ball convocat 0,50 punts
Pel desenvolupament d'un lloc de treball
de nivell superior al nivell del lloc de tre¬
ball base de la categoria del concursant.. 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

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

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

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valo¬
raran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació direc¬
ta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si es¬
cau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DAVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència
La Directora d'Organització i Personal, com a titu¬

lar, i el/la Coordinador/a o Director/a de Serveis que
per a cada concurs s'indiqui expressament a l'annex,
com a suplent.
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

Eis interessats que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjunta¬
ran la relació de mèrits al·legats classificats segons l'or¬
dre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius
corresponents, al Registre General, en el termini de
quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publica¬
ció d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats pels aspirants s'han
d'entendre sempre referits a la data d'acabament de
l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels
Districtes.

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

En els casos en què entre els mèrits complementa¬
ris s'estableixi la redacció d'un informe o memòria,
aquest no podrà excedir de 5 pàgines, excepte en
aquells casos en què les bases específiques del con¬
curs determinin un nombre superior de pàgines, do¬
nades les característiques del lloc de treball a cobrir.
L'informe s'haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud i el curriculum vitae.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬
sar dels sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti¬
pus de mèrits, i podrà convocar els aspirants per pre¬
cisar o ampliar aspectes concrets en relació als mè¬
rits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables.

Malgrat això, quan l'aspirant hagi obtingut una plaça en
diferents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils següents al
de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de
Personal de la proposta de la Junta de Valoració de l'úl¬
tim concurs en què hagi obtingut la plaça.

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

Annex
Concurs 677. Assessor Jurídic de Districte, adscrit

al Districte d'Horta-Guinardó (Nivell 22).
Concurs 678. Gestió dels Sistemes d'Informació de

Districte, adscrit al Districte d'Horta-Guinardó (Nivell 18).

Assessor Jurídic de Districte, adscrit al Districte
d'Horta-Guinardó.
Concurs 677

Lloc de treball adscrit a la Secretaria Tècnica Admi¬
nistrativa del Districte d' Horta-Guinardó.
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de

46.731 pessetes.

Funcions principals
Assessoria jurídica i suport tecnicoadministratiu

als òrgans de govern, consultius, directius i operatius
del Districte.

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

Tècnic d'Administració General (llicenciatura en Dret)
o Tècnic Superior en Dret.
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Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 5 punts, segons

el barem següent:
Instrucció de procediments, en tots els
tràmits i incidències i redacció de propos¬
tes de resolució, fins a 2 punts
Assessorament juridicoadministratiu, fins a 3 punts

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

3. Característiques personals: la Junta podrà con¬
vocar els/les candidats/es per a la avaluació d'aquest
apartat mitjançant els sistemes d'acreditació que con¬
sideri més adequats, i els valorarà fins a un màxim de
3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avalua l'apartat de característiques personals:

7 punts.
Si no s'avalua l'apartat de característiques perso¬

nals: 6 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi Sisquella i Cusó, Gerent del Districte

d'Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sr. Francesc Xavier Sánchez i Just, Cap de la Se¬

cretaria Tecnicoadministrativa del Districte d'Horta-

Guinardó, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Gestió dels Sistemes d'informació de Districte,
adscrit al Districte d'Horta-Guinardó.
Concurs 678

Lloc de treball adscrit al Departament d'Administra¬
ció del Districte d'Horta-Guinardó.
Nivell 18 i específic de responsabilitat mensual de

17.570 pessetes.

Funcions principals
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del

Districte i relació amb els serveis informàtics cen¬

trals.
- Recollir i impulsar estudis i propostes sobre la mi¬

llora informàtica del serveis.
- Garantir l'assessorament al personal del Districte

en matèria informàtica.
- Control de la utilització i manteniment dels canals

de comunicació en el Districte.
- Recollida de dades per a l'elaboració d'indicadors.

- Control dels canals de transferència d'informació
entre els diferents òrgans i llocs de treball del Dis¬
tricte.

- Control i manteniment dels sistemes de seguretat
i de confidencialitat de la informació.

Requisits addicionals
Personal dels Grup B, C o D (excepte el personal

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

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques fins a 2 punts, segons

el següent barem:
Titulacions relacionades amb el lloc de

treball, per cadascuna, fins a 1 punt
2. Experiència professional fins a 5 punts, segons

el barem següent:
Gestió de sistemes d'informació, experièn¬
cia en l'explotació i tractament de dades
de les aplicacions informàtiques en funcio¬
nament en el districte (SIGEF, SIR, Llicèn¬
cies, Inspecció...), fins a 3 punts
Procediments administratius que impliquin
la utilització d'aplicacions informàtiques,
fins a 2 punts

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

4. Exercici de simulació o supòsit pràctic. La Junta
de Valoració podrà convocar els/les candidats/es per
a la realització d'aquest exercici, i el valorarà fins a un
màxim de 3 punts.

5. Característiques personals: la Junta podrà con¬
vocar els/les candidats/es per a la avaluació d'aquest
apartat mitjançant els sistemes d'acreditació que con¬
sideri més adequats, i els valorarà fins a un màxim de
3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 9 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà en tot els casos la meitat de la
puntuació total (mèrits comuns més mèrits comple¬
mentaris) que poden obtenir els/les candidats/es.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi Sisquella i Cusó, Gerent del Districte

d'Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sr. Joan Àngel Frigola i Berbel, Cap del Departa¬

ment de Qualitat i Imatge del Districte d'Horta-
Guinardó, 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

Octubre 1996

Reclamació: Fa mesos que observa certes ano¬
malies a la línia telefònica.
Com a conseqüència de les seves queixes, un tèc¬

nic de la companyia reclamada va revisar les línies
del terrat de la casa, i el va informar que hi havia una
avaria.
Sol·licita l'anul·lació de la factura de 32.321 pesse¬

tes, ja que pensa que és deguda a interferències en
la línia.
Laude: El Col·legi Arbitral no troba cap motiu que

faci pensar que hi han interferències en la línia telefò¬
nica, per tant, procedeix a desestimar la reclamació i
confirmar la facturació detallada.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1996.
(Ref. 78/842)

* * *

Reclamació: Demana la devolució de l'import de
la primera factura detallada corresponent al període
d'abril a juny del 1996 perquè la troba excessiva.
Laude: El Col·legi Arbitral considera que no hi ha

cap raó per reduir la facturació, i per tant, procedeix
desestimar la reclamació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1996.
(Ref. 79/839)

k k k

Reclamació: En rebre la factura del servei telefò¬
nic corresponent al mes de maig (consum del 14 de
febrer al 14 d'abril), hi troba diverses trucades inter¬
nacionals al Perú i dues trucades a informació in¬
ternacional.
Sol·licita la comprovació necessària per localitzar

l'anomalia, ja que no ha efectuat les trucades, i la de¬
volució del import de les esmentades trucades.
Laude: El Col·legi Arbitral no troba cap raó per a

reduir la facturació. Procedeix, doncs, desestimar la
reclamació i declarar correcta la facturació emesa per
la companyia reclamada.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1996.
(Ref. 80/685)

k k *

Reclamació: En les últimes factures del servei te¬
lefònic (28-V-96 a 27-VII-96), li carreguen unes tru¬
cades internacionals que no s'han fet des del seu
domicili.

Laude: El Col·legi Arbitral no troba cap raó per
reduir la facturació. Procedeix, doncs, desestimar la
reclamació i declarar correcta la facturació emesa per
la companyia reclamada.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1996.
(Ref. 81/816)

k k k

Reclamació: Fa tres anys va comprar un dormitori
de fusta blanca amb portes i calaixos tipus persiana.
Les parts corresponents a les portes i persianes
s'han tornat grogues.
Sol·licita que li canviïn les portes del moble que

han canviat de color.
Laude: El Col·legi Arbitral considera que hi va ha¬

ver falta d'informació per part de l'empresa reclama¬
da, ja que no van avisar la reclamant que el material
de les portes podia groguejar al cap dels anys, per la
qual cosa, en equitat, s'estima en part la reclamació i
la reclamant solament abonarà el 50% de l'import del
canvi de les persianes.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 d'octubre de 1996.
(Ref. 82/815)

k k k

Reclamació: Va encarregar obres en el seu apar¬
tament. Li van fer un pressupost, el qual va acceptar,
i va fer els pagaments estipulats. Li queden per pagar
395.051 pessetes, que no vol fer efectives fins que no
li reparin els desperfectes que hi ha: ratllades, cops,
acabats, etc.
Laude: Les parts s'avenen i l'empresa reclamada

descomptarà de la factura que deu el reclamant
(395.051 pessetes) la quantitat de 225.000 pessetes,
per la qual cosa, el reclamant abonarà a l'empresa la
quantitat de 170.051 pessetes, en el termini de quinze
dies des de la notificació del laude i des d'aquest mo¬
ment queda rescindida la relació entre ambdues parts.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 d'octubre de 1996.
(Ref. 83/643)

k k k

Reclamació: Va comprar un telèfon mòbil i va con¬
tractar amb l'empresa unes prestacions entre les
quals figurava el servei de trucades internacionals.
No ha pogut utilitzar l'esmentat servei perquè l'em¬
presa, unilateralment, des del principi l'hi va restringir.
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Laude: Es rescindeix el contracte i l'empresa, en
avinença, renuncia a cobrar les 25.000 pessetes cor¬
responents a la rescissió del contracte abans de
l'any.
Es redueix en un 50%, que s'estima en 12.500

pessetes, la quantitat que la reclamant haurà d'abo¬
nar pel desbloqueig del terminal.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 d'octubre de 1996.
(Ref. 84/727)

k k k

Reclamació: La factura de gener de 1996 del telè¬
fon mòbil va ser tornada pel banc sense que hi ha¬
gués avís de rebut impagat per part de telefonia mò¬
bil. Li van desconnectar la línia i un cop abonat el
rebut pendent li van cobrar 5.000 pessetes de la nova
connexió.
Sol·licita la devolució de les 5.000 pessetes.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que l'em¬

presa, com una atenció comercial amb els clients,
abonarà al reclamant, en la factura de desembre de
1996, les 5.000 pessetes cobrades en concepte de
pagament fora de termini.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 d'octubre de 1996.
(Ref. 85/796)

k k k

Reclamació: Va portar a netejar una caçadora
d'ant de senyor i va pagar 6.675 pessetes pel servei.

En utilitzar la peça, es va adonar que mancava el
topall de la cremallera. La tintoreria li canvia la cre¬
mallera i li cobra 3.500 pessetes.
Sol·licita que la tintoreria es faci càrrec de la repa¬

ració de la cremallera, ja que és la responsable del
trencament.

Laude: Les parts s'avenen en el sentit que l'import
del canvi de cremallera el pagaran a mitges, entre les
dues parts, per la qual cosa i davant el Col·legi Arbi¬
tral, la reclamant abonarà 1.750 pessetes a la tintore¬
ria i aquesta li lliurarà la caçadora.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 d'octubre de 1996.
(Ref. 86/750)

k k k

Reclamació: Sense haver demanat el servei, es
van presentar uns treballadors al seu domicili i van
procedir a revisar-li la instal·lació dels aparells de
gas.
Considera que la factura de 8.500 pessetes que va

abonar pel servei es abusiva.
Laude: Escoltades les parts i vist l'expedient, el

Col·legi Arbitral considera: 1. que no va ser una re¬
paració efectuada a petició del reclamant, sinó per
iniciativa de l'empresa; 2. que no hi ha proves de
l'estat del material canviat, ja que va ser destruït pel
reclamant; i 3. que encara que fos per iniciativa prò¬
pia, l'empresa va realitzar un servei en el domicili
del reclamant. Per tot això, s'estima en part la re¬
clamació, i l'empresa reclamada haurà de tornar al
reclamant la meitat del que ha abonat, 4.250 pes¬
setes, i lliurar-li certificat oficial de la reparació efec¬

tuada, en el termini màxim de quinze dies des de la
notificació del laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 d'octubre de 1996.
(Réf. 87/539)

k k k

Reclamació: Va comprar un cadell de pastor ale¬
many a un criador de gossos, el qual li assegurà que
tenia pedigrí. Han passat dos anys, i no li han donat
el justificant.
Laude: El Col·legi Arbitral, examinat l'expedient i

escoltades les parts, considera responsabilitat del
reclamat la demora de la inscripció de la cadellada
per a obtenir el certificat de pedigrí, i tenint en comp¬
te, a més, que en el rebut de compra del cadell
consta textualment: "pastor alemán con pedigrí",
s'estima la reclamació, i la part reclamada haurà de
tornar al reclamant les 20.000 pessetes abonades
pel client per la compra del gos, i el gos es quedarà
en poder del reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 d'octubre de 1996.
(Réf. 88/505)

k k k

Reclamació: Va patir danys causats per l'aigua del
baixant general. L'assegurança l'informa que no co¬
breix la reparació perquè els desperfectes eren de
manteniment.
Laude: El Col·legi Arbitral considera que hi ha ha¬

gut un defecte formal per part de l'empresa assegura¬
dora, ja que el motiu del rebuig no és l'adequat, enca¬
ra que sí que és cert que no existeix cobertura per
aquest sinistre, per la qual cosa s'estima en part la
reclamació i l'empresa abonarà a la reclamant la mei¬
tat de la factura presentada per aquesta, total 15.425
pessetes, en el termini de quinze dies des de la notifi¬
cació del laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 d'octubre de 1996.
(Ref. 89/822)

k k k

Reclamació: El 25 de novembre de 1994 va com¬

prar a una empresa de venta directa una cristalleria
de Bohèmia i una vaixella de Baviera, per un import
de 172.500 pessetes, IVA inclòs, a pagar en nou ter¬
minis d'un import de 17.250 pessetes cadascun.
Creu que la cristalleria i la vaixella no són de la

qualitat que li van oferir.
Sol·licita la reducció proporcional, de l'import total

segons el valor real al mercat de la cristalleria i de la
vaixella.
Laude: El Col·legi Arbitral, atesa la reclamació i

vist l'expedient, considera: que de conformitat amb
l'article 5è 1r de la Llei 26/91 sobre contractes cele¬
brats fora d'establiments mercantils, el consumidor
podrà revocar el contracte fins passats set dies des
de la recepció de la mercaderia. En el present cas, la
recepció dels articles es van efectuar el novembre de
1994, i la reclamació es presentà l'agost de 1996, un
any i nou mesos després, per la qual cosa la recla¬
mació està fora de termini. Si es considera, a més a
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més, que els articles han estat en poder de la recla¬
mant durant tot aquest període de temps i han estat,
per tant, susceptibles d'haver estat usats, procedeix
desestimar la reclamació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 17 d'octubre de 1996.
(Ref. 90/939)

★ ★ ★

Reclamació: Va portar una parka, adquirida fa dos
anys pel preu de 17.000 pessetes, a netejar i la van
deixar destrossada.
Demana la meitat de l'import que li va costar.
Laude: El Col·legi Arbitral, davant la falta de pro¬

ves sobre l'estat de la parka abans d'anar a la tintore¬
ria, estima en part la reclamació i fixa en 3.000 pes¬
setes la quantitat que la part reclamada haurà
d'abonar a la reclamant, en el termini de quinze dies
des de la notificació del present laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 22 d'octubre de 1996.
(Ref. 91/847)

* * *

Reclamació: Va portar a netejar una parka de pell
de nobuk adquirida l'any 1992, la qual li havia costat,
aproximadament, 120.000 pessetes.

En el moment de retirar la peça s'adonà que
aquesta estava tota deteriorada.
Sol·licita una solució per part de la tintoreria.
Laude: Escoltades les parts i examinada la parka,

s'estima la reclamació i la tintoreria haurà de restituir-
la per una altra de nova de les mateixes característi¬

ques i preu que la reclamada. La parka deteriorada
quedarà en poder de la tintoreria.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 22 d'octubre de 1996.
(Réf. 92/700)

•k * ★

Reclamació: Va comprar un llum per un import de
9.600 pessetes i de seguida se li van trencar unes
peces. Va portar-lo a reparar i li van cobrar 1.500
pessetes.
No hi està d'acord, ja que considera que el llum

que li van vendre era defectuós.
Laude: Escoltades les parts, es desestima la recla¬

mació, ja que la reclamant havia manipulat el llum,
per la qual cosa no es poden comprovar els desper¬
fectes que aquest pogués tenir.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 24 d'octubre de 1996.
(Ref. 93/1025)

* * *

Reclamació: Reclama que el seu veí li aboni l'im¬
port de la reparació efectuada d'urgència en el seu
domicili, causada per a una fuita d'aigua, així com la
pintura de l'habitació.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que la factu¬

ra objecte de la reclamació es pagarà a parts iguals
per ambdues parts.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 24 d'octubre de 1996.
(Ref. 94/969)

Concursos

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 14 d'octubre de 1996, es va
aprovar el Plec de condicions particulars del concurs
per a l'adjudicació de la contracta de les obres d'en¬
derroc i treballs complementaris de les finques: carrer
de Llobregós, núm. 83-87, 81,79,77,75,73,71,63-69,
189,179,171-173, 271, 269, 267, 263, 261, 259, 253-
255, 251, 249, 247, 245, 243, 233-235, 231, 229,
227, 225, 217 LB, 215, 213, 211, 209 LB, 205, 237,
229 LI, 225 LI, 217 LI, 239-241, 257 LB, 257, 277,
275, 273, i 219-221; carrer del Torrent de la Carabas¬
sa, num. 16, 18 i 19; carrer del Salze, num. 3-7; Av.
Mare de Déu del Coll, núm. 162; carrer de la Murtra,
núm. 72; carrer d'Hortal, núm. 57; carrer de Ramon
Rocafull, núm. 78-80; i Rambla del Carmel, núm. 46
LB, de propietat municipal obtingudes per expropiació.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en la Direcció de Gestió Urba¬
nística (Av. Príncep d'Astúries, núm. 63, planta 4),
durant 15 dies, a comptar del següent de la publica¬
ció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província,
termini en el qual es podran presentar reclamacions
que es fonamentin en infraccions determinants
d'anul·labilitat del Plec o d'alguna de les seves clàu¬
sules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

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

de Gestió Urbanística.
c) Número d'expedient: 975/96.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Realització de les obres

d'enderroc de les finques següents: carrer de Llo¬
bregós, núm. 83-87, 81, 79, 77, 75, 73,71,63-69, 189,
179, 171-173, 271, 269, 267, 263, 261, 259, 253-255,
251, 249, 247, 245, 243, 233-235, 231, 229, 227,
225, 217 LB, 215, 213, 211, 209 LB, 205, 237, 229 LI,
225 LI, 217 LI, 239-241, 257 LB, 257, 277, 275, 273, i
219-221; carrer del Torrent de la Carabassa, núm.
16, 18 i 19; carrer del Salze, núm. 3-7; Av. Mare de
Déu del Coll, núm. 162; carrer de la Murtra, núm. 72;
carrer d'Hortal, núm. 57; carrer de Ramon Rocafull,
núm. 78-80; i Rambla del Carmel, núm. 46 LB, de
propietat municipal obtingudes per expropiació.

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

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
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a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació:
Import total: 10.000.000 de pessetes (16% IVA in¬

clòs).
5. Garanties:
Provisional: 200.000 pessetes
Definitiva: 400.000 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

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

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

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.
c) Lloc de presentació:

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

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El següent dia hàbil de la presentació

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

e) Hora: 9 hores.
10. Despeses d'anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 21 d'octubre de 1996. La Secretària De¬

legada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

★ * *

Resolució de l'Ajuntament de Barcelona per la qual
s'anuncia concurs per a l'adjudicació del contracte
per a l'elaboració d'un estudi de caràcter tècnic,
organitzatiu i econòmic, mitjançant presa de dades,
investigació de factibilitat i redacció dels projectes de
les propostes pilot per a desenvolupar la gestió
d'operacions de càrrega i descàrrega en zones reser¬
vades en espais públics, mitjançant senyalització
convencional i regulació automàtica.

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 següent dia 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, en tal cas se sus¬
pendrà l'acte licitatori, es convoca concurs per a l'ad¬
judicació del referit contracte amb subjecció a les
condicions següents:
Objecte: Contracte per a l'elaboració d'un estudi de

caràcter tècnic, organitzatiu i econòmic, mitjançant
presa de dades, investigació de factibilitat i redacció
dels projectes de les propostes pilot per a desenvolu¬
par la gestió d'operacions de càrrega i descàrrega en
zones reservades en espais públics, mitjançant se¬
nyalització convencional i regulació automàtica.
Duració: Sis mesos.

Tipus de licitació: Deu milions de pessetes
(10.000.000) (IVA del 16% inclòs).
Pagament: A càrrec dels pressupostos municipals

de l'any 1996.
Fiança provisional: 200.000 pessetes.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el plec de
condicions economicoadministratives podran ser
presentades al Negociat de Transports i Circulació
(plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta,
de Barcelona), abans de les 12 hores de l'últim dia
que correspongui als 26 dies naturals des de la data
de publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, si bé quan aquest resulti in¬
hàbil s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil se¬
güent.
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 la presentaran en un

sobre tancat amb la inscripció: "Documentació per al
concurs relatiu al contracte per a l'elaboració d'un es¬
tudi de caràcter tècnic, organitzatiu i econòmic, mit¬
jançant presa de dades, investigació de factibilitat i
redacció dels projectes de les propostes pilot per a
desenvolupar la gestió d'operacions de càrrega i des¬
càrrega en zones reservades en espais públics, mit¬
jançant senyalització convencional i regulació auto¬
màtica", en el qual hauran introduït els sobres primer i
segon indicats en la clàusula núm. 18 del plec de
condicions i que contindran la documentació 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'empresa).... amb domicili a...
carrer ... núm. ... assabentat de les condicions exigi¬
des per a optar a l'adjudicació del contracte per a
l'elaboració d'un estudi de caràcter tècnic, orga¬
nitzatiu i econòmic, mitjançant presa de dades, inves¬
tigació de factibilitat i redacció dels projectes de les
propostes pilot per a desenvolupar la gestió d'opera¬
cions de càrrega i descàrrega en zones reservades
en espais públics, mitjançant senyalització convenci¬
onal i regulació automàtica, 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 so¬
bre el Valor Afegit."
Barcelona, 4 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
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Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província dels núm. 236 a 262.

Subhastes

- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a l'adjudicació del contracte d'obres
de rehabilitació de les plantes 5a i 6a de l'edifici
situat a la finca núm. 7 del carrer d'Avinyó.

- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres d'ampliació i reforma de l'Arxiu Adminis¬
tratiu Municipal, acabats de la 2a fase de l'edifici
compactus.
(Dia 18)

- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a l'adjudicació, en règim de lloguer i
compravenda, de diversos locals comercials pro¬
pietat del Patronat Municipal de l'Habitatge i si¬
tuats en els llocs que es relacionen.
(Dia 19)

- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a la venda de les finques situades dins
la Unitat d'actuació núm. 2 del PERI de la Diago-
nal-Poblenou que es relacionen.

- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a la venda de les finques que es rela¬
cionen per tal de destinar-Ies a la promoció i cons¬
trucció d'habitatges de protecció oficial.
(Dia 29)

Concursos

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del subministrament de
béns homologats d'ús general i comú: mobiliari,
ofimàtica (excepte informàtica), material d'oficina i
papereria, consumibles d'informàtica i ofimàtica i
material de neteja.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
pavimentació de diverses zones del cementiri de
Sant Andreu.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de fustes per a l'Institut Municipal
dels Serveis Funeraris.
(Dia 1)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als
projectes següents: arranjament i reforç del Casal
d'Avis Bascònia, i arranjament dels entorns de la
piscina de la Trinitat Vella.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu
al projecte d'adequació de la rampa de Can
Dragó.
(Dia 5)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la ur¬
banització del carrer de la Cantera, entre el de la
Mina de la Ciutat i el del Pla de Fornells.
(Dia 8)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'exe¬
cució de les obres de construcció de la piscina co¬
berta del Bon Pastor.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de restauració i pintura de les façanes dels
carrers següents: de Vilardell, de l'Àguila i d'Hos-
tafrancs, del mercat municipal d'Hostafrancs.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de rehabilitació i pintura d'estructura i faça¬
nes de mercat municipal de la Barceioneta.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
dacció del projecte executiu d'urbanització del
PERI del front marítim de Poblenou, mitjançant
l'adaptació del projecte redactat pel Servei de
Projectes Urbans de l'Ajuntament de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per al canvi de vidres en els laterals de la
nau central del mercat municipal d'Hostafrancs.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes relatius a:
serveis per al transport de les obres de l'exposició
"Picasso i el teatre: Parade, Pulcinella, Mercure"; i
serveis per a la mediació d'assegurances de les
obres de l'exposició: "Picasso i el teatre: Parade,
Pulcinella, Mercure".
(Dia 10)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per a l'adaptació a primària del CEIP Milà i
Fontanals; i obres per a la seguretat i millora del
CEIP Lope de Vega.
(Dia 11)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'acabament de l'equipament "Les Bases".
(Dia 12)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'enderroc i treballs complementaris de les
finques que es relacionen.
(Dia 16)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
paració de patologies estructurals i altres patolo¬
gies al carrer de Bermejo, núm. 7 al 39, bloc 67
de sudoest del Besòs.
(Dia 18)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes de gestió
que es relacionen en règim de concessió.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació de les obres per a la
remodelació de la coberta del mercat de Sant
Andreu.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació de les obres per a la
instal·lació elèctrica a la 1a fase del mercat mu¬
nicipal del Port.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació de les obres de remodelació
del mercat municipal de la Concepció.
(Dia 19)
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Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de clavegueram dels carrer dels Reis Catò-
lics-Font de Sant Ramon.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'urbanització dels carrers de Llebrencs,
dels Tres Reis, i de Santa Filomena.
Plec de condicions que ha de regir el concurs públic
per a l'adjudicació del contracte relatiu a la conces¬
sió de l'explotació del servei d'aparcament de les
plantes soterrànies 2 i 3 destinades a aparcament
de vehicles del mercat municipal de la concepció.
(Dia 22)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la ur¬
banització de la plaça de l'Olivereta, dins l'àmbit
del Districte de Sants-Montjuïc.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al Pro¬
jecte de construcció d'ascensor a l'estació de me¬
tro de Trinitat Vella.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes següents:
ordenació del trànsit a la intersecció del carrer del
Treball amb el d'Andrade; ordenació del trànsit a
la intersecció dels carrers de Nàpols i d'Almogà¬
vers; i millora del les ACR del Districte de Sant
Martí: La Pau, Besòs i La Palmera.
(Dia 23)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'exe¬
cució de les obres d'instal·lació de noves grades i
butaques a la Sala M. Aurèlia Capmany del Mer¬
cat de les Flors.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament i col·locació de mobiliari a l'ala nord
de l'edifici Casernes.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició de 730 cascs d'intervenció per al personal
del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments de
Barcelona, durant l'any 1996.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'exe¬
cució de les obres de l'estació transformadora del
carrer del Telègraf.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició 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.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
millora de l'accessibilitat al Carmel: carrers de la
Murtra i de Fastenrath.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició d'un vehicle de gran assistència tècnica
per al Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments
de Barcelona, i les condicions del seu manteni¬
ment per un període de quatre anys.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició d'un vehicle de rescat aquàtic i les condi¬

cions del seu manteniment per al Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs públic
per a l'adjudicació dels serveis personals de ven¬
da d'entrades de qualsevol iniciativa privada o pú¬
blica a les taquilles situades al Palau de la virreina,
al Mercat de les Flors, i al Teatre Grec de Montjuïc.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la ur¬
banització del carrer de Mossèn Josep Bundó (1a
fase).
(Dia 26)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels treballs de disseny i de
la realització de mastelers en blanc i negre i color,
per a insercions publicitàries de la Campanya per
a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.
(Dia 29)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte d'adquisició
de vestuari per al personal del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvaments de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte d'adquisició
de material per als submarinistes del Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvaments de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte d'adquisició
de dos etilòmetres per a la Guàrdia Urbana de
Barcelona.

(Dia 30)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Sociedad Anónima de Aparcamientos de Bar¬

celona, SA, per les obres derivades de la sol·li¬
citud de llicència de canalitzacions del carrer de la

Diputació, núm. 317.
- Limserco, SL, per l'execució del contracte relatiu a

l'adquisició de 2.207 parells de sabates d'home i
180 parells de dona per al personal de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, durant l'any 1995.

- El Corte Inglés, SA, pel contracte d'adquisició de
2.615 camises de màniga llarga per al personal
de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant l'any
1995.

- Cooperativa del Putxet, SCCL, per les prestacions
relatives a la conservació de la jardineria del Parc
del Putxet.

- El Corte Inglés, SA, per les prestacions relatives
al subministrament de màquines agrícoles (talla-
bardisses), any 1995.
(Dia 5)

- Comedores de Empresas y Colectividades, SA
(COEMCO), pels contractes relatius a la prestació
del servei alimentari dels menjadors a les escoles
municipals d'educació especial i d'educació infan¬
til durant l'any 1994, i tramitats per l'Institut Muni¬
cipal d'Educació de Barcelona.

- Automaticport, SA, pel contracte de les obres de
remodelació de les portes automàtiques del mer¬
cat municipal de Galvany.
(Dia 10)
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- Sastre Hermanos, SA (Sather), per les obres de
construcció d'un gimnàs i vestidors al CP Príncep
de Viana; obres de construcció de vestidors al CP
Eugeni d'Ors; i obres de construcció de vestidors i
remodelació del camp de futbol Club Carmel, cor¬
responents a l'any 1989.
(Dia 12)

- Construcciones Técnico Especialitzades, SA, pel
contracte de les obres d'arranjament del vestíbul
posterior de l'edifici del carrer del Torrent de l'Olla,
núm. 218-220.

- ALM4, SA, pel contracte de les obres de reparació
dels serveis higiènics de l'edifici del Sector d'Ac¬
tuació de Manteniment i Serveis, situat al carrer
del Torrent de l'Olla, núm. 218-220, planta 2a, 3a,
4a, 5a i 6a.
(Dia 17)

- Riegos FG, SA, per les prestacions relatives a la
instal lació de reg per aspersió a diferents indrets
de la ciutat (Llull, entre la Diagonal i Prim, Bloc 2).

- Riegos FG, SA, per les prestacions relatives a la
instal·lació de reg per aspersió a diferents indrets
de la ciutat, any 1989 (Ronda del General Mitre,
Mandri i Via Augusta).
(Dia 18)

- Viat, SL, pel contracte d'adquisició de 500 ano¬
racs per al personal de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, durant l'any 1995.
(Dia 19)

- Publicitat, SL, pel contracte de subministrament,
col·locació, retirada i transport de plafons de su¬
port per a propaganda electoral.
(Dia 22)

Construcciones Curto, SA, pel contracte de les obres
de remodelació de la coberta del mercat munici¬
pal dels Encants de Sant Antoni.
(Dia 25)

- Manchega de Textiles Confeccionados, SL
(JOMA'S), pel contracte d'adquisició de 1.430
pantalons d'estiu i 930 pantalons d'hivern per al
personal de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
(Dia 26)

- Inmobiliaria Maluga, SA, per les obres d'urbanit¬
zació d'iniciativa privada, del xamfrà dels carrers
de la Indústria i del Freser.
(Dia 29)

- Institut Genus, SL, per la gestió del CAS de Nou
Barris, corresponent al període juliol 94-juny 96.

- Trabajos de Limpieza Generales, SL, pel servei de
neteja de les oficines de l'Àrea d'Esports i del Com¬
plex Esportiu de les Llars Mundet durant l'any 1995.

- Preufet, SA, per les obres de construcció d'una
piscina coberta als antics banys de Sant Sebastià
corresponents a l'any 1993 i 1994.

- Antonio Navas, SL, per les obres de reforma al
CP Ramiro de Maeztu corresponent a l'any 1994,
tramitat per l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona (IMEB).

- Teyco, SL, per les obres de millora al CP Cristò¬
fol Colom, corresponent a l'any 1993, i tramitat
per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
(IMEB).

- Incofamo, SA, per les obres de millora a l'EMES
Ferran Tallada, adequació del laboratori i revelat
de fotografia a l'EMAV i obres de millora a l'escola
de música del carrer d'Aribau, núm. 155, corres¬
ponent a l'any 1994.

- QSL Serveis Culturals, pels serveis de monitors a
l'escola Puigmal i a l'escola Ignasi Iglesias, cor¬
responent a l'any 1995.

- Associació Catalana d'Animadors del Lleure Xauxa,
pels serveis de monitors a les escoles municipals i a
l'escola Vil·lajoana corresponents a l'any 1995.

- Servicios Catalanes de Saneamineto, SL (SERSA),
pel servei de neteja a l'escola del Mar, EAP Zona
Franca, EM Vilajoana, EM Argimont, EM Ignasi
Iglesias, EM Avilar Chavorros, EM Barken, EM Parc
del Guinardó, EM La Pau, EM Bosc Montjuïc, EMAV
Conservatori Superior de Música i UO Construcci¬
ons Escolars corresponents a l'any 1995.

- Limpiezas y Servicios Cataluña, SL, pel servei de
neteja a l'escola Lluïsa Cura i a l'escola municipal
Casas corresponents a l'any 1995.

- Técnicas para la Iniciativa, SA, per la realització
d'un passi a Can Baró, en el Districte d'Horta
Guinardó, corresponent als anys 1994 i 1995.

- Grau Maquinària i Servei Integral, SA, per les
prestacions relatives al subministrament de dos
vehicles tipus caixa bolquet petits, any 1994.
(Dia 30)

- Club Natació Catalunya, pel contracte de les
obres derivades de la sol·licitut de llicència de ca¬

nalització del passeig marítim-Francesc d'Aranda.
(Dia 31)

Informació Pública
- De l'acord de l'Alcaldia, de 2 de setembre de

1996, d'aprovar la delegació de determinades fun¬
cions en el President de la Comissió de Política
del Sòl i Habitatge.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 17 de setembre de
1996, de delegar la representació d'aquest Ajun¬
tament a la Junta General d'Accionistes de
Barcelona, Holding Olímpico, SA, en el President
de la Comissió de Política del Sòl i Habitatge.
(Dia 2)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 28 de
juny de 1996, d'aprovar definitivament el compte
de liquidació corresponent a la reparcel·lació de
les finques situades a les confluències de l'avin¬
guda de Borbó i del carrer de Ramon Albó amb la
de Prats i Roqué, en no haver-s'hi presentat
al·legacions en contra.
(Dia 3)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar la Bandera de la Ciutat que in¬
corpora sobre fons groc el símbol de la Ciutat.
(Dia 8)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de
setembre de 1996, d'aprovar definitivament el
Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació
núm. 5 del PERI del front marítim del Poblenou.
(Dia 9)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar modificacions de crèdit dins el
Pressupost de 1996.
(Dia 10)

- De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'aprovar inicialment l'Estudi de detall de la par¬
cel·la situada al carrer de Pujades, núm. 255, als
efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
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baixa i l'altell de l'ús d'habitatge vinculat entre
ambdues plantes.
De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de
setembre de 1996, d'aprovar definitivament el
Projecte de normalització de les finques núm. 18
del passatge de Toledo, i núm. 180-188 i 190-198
del carrer dels Jocs Florals.
De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'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 l'altell de l'ús d'habitatge vinculat
entre ambdues plantes.
De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'aprovar inicialment l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer de Novell, núm. 34, als
efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
baixa i l'altell de l'ús d'habitatge vinculat entre
ambdues plantes.
(Dia 19)
De l'acord del Consell Plenari, de 12 de juliol de
1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació de volums de la parcel·la situada al
carrer Alt de Pedrell, núm. 1 bis, en no haver-s'hi
presentat al·legacions en contra.
De l'acord del Consell Plenari, de 19 de juny de
1996, d'aprovar definitivament l'estudi de detall de
la parcel·la de la Gran Via de les Corts Catalanes,
núm. 296, en no haver-s'hi presentat al·legacions
en contra.

De l'acord del Consell Plenari, de 19 de juny de
1996, d'aprovar definitivament l'estudi de detall de
la parcel·la situada al carrer de Robrenyo, núm. 21,
en no haver-s'hi presentat al·legacions en contra.
(Dia 22)
De l'acord de l'Alcaldia, de 4 d'octubre de 1996,
de declarar vàlid el concurs celebrat per contrac¬
tar la prestació dels treballs de senyalització horit¬
zontal (marques vials sobre el paviment) a la zona
est de la ciutat.
(Dia 24)
De l'acord del Consell Plenari, de 12 de juliol de
1996, d'aprovar definitivament l'estudi de detall de
la parcel·la situada al carrer del Consell de Cent,
núm. 579, en no haver-s'hi presentat al·legacions
en contra.
De l'acord de l'Alcaldia, de 4 d'octubre de 1996,
de declarar vàlid el concurs celebrat per contrac¬
tar la prestació dels treballs de senyalització verti¬
cal i informativa urbana (senyals verticals de cir¬
culació i elements de seguretat vial (abalisament),
a la zona oest de la ciutat.
De l'acord de l'Alcaldia, de 4 d'octubre de 1996,
de declarar vàlid el concurs celebrat per contrac¬
tar la prestació dels treballs de senyalització horit¬
zontal (marques vials sobre el paviment), ubicats
a la zona oest de la ciutat.
De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, de declarar vàlid el concurs celebrat per
la contractació de les obres del Projecte de repa¬
ració general de la Font Màgica de Montjuïc.
De l'acord de l'Alcaldia, de 4 d'octubre de 1996,
de declarar vàlid el concurs celebrat per contrac¬
tar la prestació dels treballs de senyalització ver¬
tical i informativa urbana (senyals verticals de
circulació) i elements de seguretat vial (abalisa¬
ment), a la zona est de la ciutat.

- De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'aprovar inicialment l'Estudi de detall per a la re¬
gulació volumètrica de l'edificació en zona 20a/9,
en la parcel·la del carrer dels Agudells, núm. 31,
del barri d'Horta-Guinardó.
(Dia 25)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 d'octubre de
1996, de modificar per a l'exercici 1997 i succes¬
sius l'Ordenança General reguladora de les contra-
prestacions coactives i dels preus públics i les or¬
denances núm. 5.a, Reguladora dels preus públics
per la utilització privativa del domini públic munici¬
pal, i núm. 5.3, per estacionament de vehicles.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 14 d'octubre de 1996,
d'aprovar la Normativa reguladora de la concessió
de subvencions per a la realització de projectes
sobre Drets Civils a la ciutat de Barcelona.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 25 d'oc¬
tubre de 1996, de modificar per a l'any 1997 i se¬
güents les Ordenances fiscals que es relacionen.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de
setembre de 1996, d'aprovar inicialment el Projec¬
te de delimitació de la Unitat d'actuació que com¬
prèn la finca situada al carrer de l'Estany, entre el
del Foc i el del Mercuri.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de se¬
tembre de 1996, d'aprovar, i del Consell Plenari, de
25 de setembre de 1996, de ratificar l'estimació
parcial de les al·legacions presentades al Projecte
de delimitació de la Unitat d'actuació del sector oc¬
cidental 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.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de
setembre de 1996, d'aprovar, i del Consell Plena¬
ri, de ratificar, el Projecte de delimitació de la Uni¬
tat d'actuació que comprèn la finca situada al car¬
rer de l'Estany, entre el del Foc i del Mercuri.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de
setembre de 1996, d'aprovar, i del Consell Plena¬
ri, de 25 de setembre de 1996, de ratificar el Pro¬
jecte de delimitació de la Unitat d'actuació que
comprèn la finca situada a la confluència dels car¬
rers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67.
(Dia 26)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de
setembre de 1996, d'aprovar, i del Consell Plena¬
ri, de 25 de setembre de 1996, de ratificar el Pro¬
jecte de delimitació de la Unitat d'actuació que
comprèn les finques situades al carrer de l'Estany,
entre el dels Alts Forns i del Mercuri.

- De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'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 amb¬
dues plantes.
(Dia 29)

Notificacions

- Al Sr. Jaime Tarragon i Badia, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte de IBi i CR, de diferents
exercicis.
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A Europa de Inmuebles Asia, SA, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI de diferents exercicis.
Al Sr. Manuel López Muño i Santurtun, sobre
l'embargament de béns immobles pels dèbits a la
Hisenda Municipal en concepte d'IBI, RF i LB de
diferents exercicis.
Al Sr. Ricardo Marrer i Burnt, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI, LF i AR de diferents
exercicis.
Al Sr. Jorge Rottier i Sala, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte d'IBI, IMC i IAE, de diferents
exercicis.
Al Sr. Miguel Abraham i Zamorano, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte de CT, CR, SL i IAE de
diferents exercicis.
Al Sr. Anselmo Barroso i Salgado, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte de LF, CR, IAE, AR, SL
i IO de diferents exercicis.
Al Sr. Antonio Gris i Carol, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte d'IBI i SL de diferents exercicis.
Al Sr. Manuel Balboa i Terrado, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte de CR, IAE, IBI i SL de di¬
ferents exercicis.
A Banco de Comercio, sobre l'embargament de
béns immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal
en concepte de SE, IBI, AR, SL, LF i MC de dife¬
rents exercicis.
A Agadi, SA, sobre l'embargament de béns immo¬
bles pels dèbits a la Hisenda Municipal en con¬
cepte d'IBI i TE de diferents exercicis.
A Serrifilm, SA, sobre l'embargament de béns im¬
mobles pels dèbits a la Hisenda Municipal en con¬
cepte de l'IBI corresponent a l'exercici de 1994.
A Alfonso Abascal i Díaz, sobre l'embargament de
béns immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal
en concepte d'IBI i CR de diferents exercicis.
Al Sr. Domingo Casamayor i Pérez, sobre l'em¬
bargament de béns immobles pels dèbits a la Hi¬
senda Municipal en concepte de CR, IBI, SL, OF,
AR, i OL de diferents exercicis.
Al Sr. Manuel Cases i Puig, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte d'IBI, RP, LP i CR de diferents
exercicis.
Al Sr. Jaime Castro i del Pino, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI, RP, LP i CR de dife¬
rents exercicis.
A Cetroban Leasing, SA, sobre l'embargament de
béns immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal
en concepte d'IBI de diferents exercicis.
A Compañía Inmobiliaria de Inversiones y
Planificaciones Sociedad Anónima (CIDIP, SA),
sobre l'embargament de béns immobles pels dè¬
bits a la Hisenda Municipal en concepte d'IBI i TE
de diferents exercicis.
A SA Construcciones Manuel Pérez, sobre l'em¬
bargament de béns immobles pels dèbits a la Hi¬
senda Municipal en concepte d'IAE i IBI de dife¬
rents exercicis.

A Dolman, SA, sobre l'embargament de béns im¬
mobles pels dèbits a la Hisenda Municipal en con¬
cepte d'IBI, SL, IAE, TE i LF de diferents exercicis.
Al Sr. Antonio Durán i Aragonés, sobre l'embarga-
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI, SL i LP de diferents
exercicis.
A Grandes Almacenes Tarragona, SA, sobre l'em¬
bargament de béns immobles pels dèbits a la Hi¬
senda Municipal en concepte de TE, IBI, IAE i SL
de diferents exercicis.
A Marta Bach, SA, sobre l'embargament de béns
immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal en
concepte d'IBI, IMC, IAE, LF, SL, AR i RD de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. Mateo Gregori i Gual, SA, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IAE, SL, IBI i IMC de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. Agustín Rodríguez i Partearroyo, sobre
l'embargament de béns immobles pels dèbits a la
Hisenda Municipal en concepte d'IBI, IMC, IAE,
LF, SL i AR de diferents exercicis.
Al Sr. Luis A. Saies i Camprodon, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte d'IMC, IBI, SL i PP.
Al Sr. Venancio Sánchez i Rubio, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte de LF, IBI i SL.
A Barberan Lacal, SA, sobre l'embargament de
béns immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal
en concepte d'IBI de diferents exercicis.
A la Sra. M. Victoria Bori i Bru, sobre l'embarga-
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI i CR.
A Hrdos. de Teresa Alberich Masseras, sobre
l'embargament de béns immobles pels dèbits a la
Hisenda Municipal en concepte d'IBI, LO i IO.
Al Sr. Jaime Castro i del Pino, sobre l'embarga-
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI, LF, SL, CR i AR.
Al Sr. Jordi Boquer i Torres, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte de CR, IAE i IBI de diferents
exercicis.
Al Sr. Agustín Rodríguez i Partearroyo, sobre
l'embargament de béns immobles pels dèbits a la
Hisenda Municipal en concepte d'IBI, CR, IAE, LF,
SL i AR.
Al Sr. Juan Peus i Serra, sobre l'embargament de
béns immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal
en concepte d'IBI, LF, AR i SL de diferents exercicis.
Al Sr. Emilio Andreu i Julien, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte de CT, SL, AR i Gl.
A la Sra. Ana Milagros Izquierdo i Gual, sobre
l'embargament de béns immobles pels dèbits a la
Hisenda municipal en concepte d'IBI, IMC i SL de
diferents exercicis.
Al Sr. Juan José Martínez i Fernández, sobre
l'embargament de béns immobles pels dèbits a la
Hisenda Municipal en concepte de SL, AR, LF i
IAE de diferents exercicis.
Al Sr. Jordi Boquer i Torrens, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IMC, IAE i IBI de dife¬
rents exercicis.
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Al Sr. Manuel Vaz i Rodríguez, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IAE, IBI i IMC de dife¬
rents exercicis.
A la Sra. Teresa Ramadall i Campos, sobre l'em¬
bargament de béns immobles pels dèbits a la Hi¬
senda Municipal en concepte d'IAE, IBI, LF i SL.
Al Sr. Anselmo Barroso i Salgado, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte de LF, CR, IAE, AR,
SL i IO.
Al Sr. Antonio Geis i Carols, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte d'IBI i SL de diferents exercicis.
Al Sr. Emilio Andreu i Julien, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal en concepte d'IBI, SL, AR i GL.
Al Sr. Manuel Balboa i Terrado, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte de CR, IAE, CT i SL de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. Alfonso Abascal i Díez, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte d'IBI i CR.
A Soria Hermanos, SA, sobre l'embargament de
béns immobles pels dèbits a la Hisenda Municipal
en concepte d'IMC i IBI.
(Dia 1)
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades a les Ordenances Municipals de
Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, i de l'Ordenança Mu¬
nicipal de circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Municipi.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Re¬
glament General de Circulació, i de l'Ordenança
Municipal de circulació de Vianants i de Vehicles
vigent en aquest Municipi.
(Dia 2)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte per a la realització de les obres
d'adequació dels quadres elèctrics, instal·lació
d'enllumenat i sistema de megafonia en el mercat
municipal de la Mercè.
Al Sr. Ramon Martínez i Altamirano, sobre l'adju¬
dicació, mitjançant subhasta pública, dels llocs de
venda núm. 186, 187, 217, 219, 220 i 221, de de¬
nominació de peix fresc, i el núm. 218, de denomi¬
nació de marisc (com una sola unitat de venda)
del mercat municipal del Carme.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte per a la realització de les obres
de rehabilitació de la coberta del mercat municipal
de Ciutat Meridiana.
(Dia 9)

Als propietaris de les finques situades dins dels lí¬
mits de la Unitat d'actuació núm. 3 del PERI del
front marítim del Poblenou, sobre l'inici de l'expe¬
dient de reparcel·lació.
Als propietaris de les finques núm. 13 del carrer
d'Odó Pinós, i núm. 326 del carrer de Ramon
Turró, sobre l'aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 1 del
PERI del front marítim del Poblenou.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la denúncia
interposada per la comissió d'una infracció de les ti¬
pificades a les Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en el Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, i de l'Ordenança Mu¬
nicipal de circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Municipi.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia.interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en el Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Re¬
glament General de Circulació, i de l'Ordenança
Municipal de circulació de Vianants i de Vehicles
vigent en aquest Municipi.
A les persones interessades, sobre les adjudica¬
cions fetes dels contractes que es relacionen.
Al Sr. José Luis Martín i Puente, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal en concepte de MU, IAE, SL, IBI i IMC
de diferents exercicis.
Al Sr. Vicente Soriano i Subirana, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte de GO i IBI de diferents
exercicis.
Al Sr. Santiago García i Carbellido, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte d'IAE, IMC, SL i IBI de
diferents exercicis.
Al Sr. Andrés Izquierdo i Pascual, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal en concepte d'IMC, LP, IAE i MU de
diferents exercicis.
(Dia 16)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte relatiu al subministrament, tras¬
llat, col·locació i retirada de tarimes, cadires i al¬
tres instruments d'infraestructures dintre de l'àm¬
bit territorial del Districte de Gràcia.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte per a la realització de les obres
de construcció de gàbies en les cambres frigorífi¬
ques del mercat municipal de Provençals.
Al Sr. Julián Nieto i Hermoso, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal pels conceptes d'IBI, LF, GL i MU de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. José Moreno i Díaz, sobre l'embargament
de béns immobles pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal pels conceptes d'IBI, SL i LF de diferents
exercicis.

(Dia 17)
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Al Sr. José L. Quiñones i Gutiérrez, sobre l'embar¬
gament de béns immobles pels dèbits a la Hisen¬
da Municipal pels conceptes de LF, CR, AR, SL,
LIQ i MULT de diferents exercicis.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta dels contractes que es relacionen.
(Dia 18)
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en el Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, i de l'Ordenança Mu¬
nicipal de circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Municipi.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en el Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Re¬
glament General de Circulació, i de l'Ordenança
Municipal de circulació de Vianants i de Vehicles
vigent en aquest Municipi.
A les persones que es relacionen, sobre les resolu¬
cions desestimatòries dels recursos formulats con¬

tra sancions per infracció de les normes de trànsit.
A les persones que es relaciones, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en les Ordenances Municipals de
Neteja.
(Dia 22)
A Confort Promotora Inmobiliaria, SA, sobre l'em¬
bargament de béns immobles pels dèbits a la Hi¬
senda Municipal pels conceptes de CT, IAE, PV,
SE, OL, OF i RX de diferents exercicis.
A la Sra. Sol Monge i Conejero, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal pels conceptes d'IBI, IMC i PV de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. José Córdoba i Ferreiro, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal pel concepte d'IBI de diferents exercicis.
A Greyka, SA, sobre l'embargament de béns im¬
mobles pels dèbits a la Hisenda Municipal pels
conceptes 'IBI, TE, GL, SL i AR de diferents exer¬
cicis.

(Dia 23)

A la Sra. Ana M. Abellá i Montserrat, sobre l'em-
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda Muni¬
cipal pel concepte de multes de circulació de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. Alberto Toda i Fontanals, sobre l'embarga¬
ment de béns immobles pels dèbits a la Hisenda
Municipal pel concepte de multes de circulació,
IBI i IMC de diferents exercicis.
A la Sra. Immaculada Hernández i López, sobre
l'embargament de béns pels dèbits a la Hisenda
Municipal pel concepte de multes de circulació de
diferents exercicis.

(Dia 25)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte relatiu a les obres de construc¬
ció del mercat provisional de la Concepció.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta de les obres d'enllumenat interior en el mer¬
cat municipal de Montserrat.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta de les obres de remodelació d'accessos en el
mercat municipal de la Mercè (2a fase).
(Dia 28)
A les persones interessades en l'expedient re¬
latiu a la declaració i posterior adjudicació
d'una parcel·la sobrera de via pública procedent
de la finca situada al carrer de Puig Jorba, núm.
40-42 B.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en el Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, i de l'Ordenança Mu¬
nicipal de circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Municipi.
(Dia 29)
A les persones interessades, sobre l'aprovació ini¬
cial dels Projectes d'estatuts i bases d'actuació
per a l'execució de la Unitat d'actuació núm. 3 del
PERI Diagonal-Poblenou.
(Dia 30)
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