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CONSELL PLENARI

Acta de la sessió celebrada el dia 25 de setembre
de 1996 i aprovada el dia 25 d'octubre de 1996

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

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

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

lebrada el 12 de juliol de 1996, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i
s'aprova.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat de la no presentació d'al·lega¬

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

cions durant el període d'exposició al públic de l'acord
del Consell Plenari, de 17 de maig de 1996, de modifi¬
cació dels articles 17, 182, 183 i 184 de l'Ordenança
Municipal de Mercats i d'introducció dels punts 20 i 21
en el seu article 106 i, en conseqüència, tenir per apro¬
vada definitivament l'esmentada modificació.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

de juliol de 1996 (S1/D/1996 2649), que aprova i re¬
gula la realització d'auditories de qualitat dels projec¬
tes executius d'urbanització i d'edificació.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 12

de juliol de 1996 (S1/D/1996 2592, 2595, 2596 i

2597), que designen, respectivament, membre del
Consell d'Administració del Patronat Municipal de
l'Habitatge i de la Comissió de Treball per a l'elabora¬
ció d'un projecte de trasllat de les actuals institucions
penitenciàries i representant a la Comissió de Se¬
guiment per a l'execució de les obres dels Passeigs
Marítims de la Barceloneta, i a la Societat Promoció
Ciutat Vella, SA, el Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-
Tolrà, en substitució del Sr. Josep M. Alibés i Rovira.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 12
de juliol de 1996 (S1/D/1996 2594), que designa
membres i observadors dels Consells d'Administració
que s'assenyalen, les persones següents:

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

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

c) Institut Municipal d'Hisenda: els Srs. Manuel
Martín i Castillo i Alexandre Coll i Toronell, com a re¬

presentants dels treballadors en el Consell.
Quedar assabentat i ratificar el decret de l'Alcaldia,

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

de juliol de 1996 (S1/D/1996 2601), que designa la
ll·lma. Sra. Carme San Miguel i Ruibal representant a
la Societat Barcelona Holding Olímpico, SA, en subs¬
titució del Sr. Joan Clos i Matheu.

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

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

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

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

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

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

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

presentació de l'àmbit universitari i professional el Sr.
Agustí Carol i Foix, en substitució del Sr. Joan Uriach
i Marsal.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2 de

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

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

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

setembre de 1996 (S1/D/1996 3124), pel qual es dele¬
ga: a) en el Primer Tinent d'Alcalde el nomenament de
càrrecs de comandament de nivell de destinació supe¬
rior al 16 i inferior al 26 i l'assignació de complements
específics; b) en els Presidents de Comissions de Ple¬
nari, Regidors Ponents i Regidors de Districte la presi¬
dència de les meses de contractació quan es tracti de
contractes que correspongui adjudicar al Consell Ple¬
nari, la Comissió de Govern o directament a l'Alcalde; i
c) en els Gerents de Sector i de Districte la presidència
de les meses de contractació en la resta de contractes
administratius i determinades facultats en matèria de
gestió i administració econòmica i de personal.

El Sr. Puigdollers observa que les delegacions en
els Gerents haurien d'ésser objecte de negociació po¬
lítica.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2 de

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

setembre de 1996 (S1/D/1996 3224), que proposa
com a membres de la mesa de contractació prevista
per a l'adjudicació de la concessió del servei de tele¬
comunicacions per cable a Barcelona Nl·lm. Sr.
Ernest Maragall i Mira, Regidor d'aquest Ajuntament,

i la ll·lma. Sra. Manuela de Madre i Ortega, Alcaldes¬
sa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 10

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

Quedar assabentat de la comunicació del Grup Mu¬
nicipal Popular que designa l'Il·lm. Sr. José Alberto
Fernández Díaz i l'Il·lm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez, Pre¬
sident i Portaveu, respectivament, del Grup Popular.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

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

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

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

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

C) Les obres de seguretat i millora del CEIP Mare
de Déu de Montserrat, a l'empresa Incofamo, SA, per
un import de 32.605.471 pessetes, de les quals
9.590.000 pessetes s'apliquen amb càrrec al Pressu¬
post d'enguany i la resta amb càrrec del Pressupost
de 1997;

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

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

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

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

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

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

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

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

d'urbanització de la plaça de la Vall d'Hebron, per un
import de 70.307.098 pessetes, de les quals
27.000.000 s'apliquen amb càrrec al Pressupost d'en¬
guany i la resta amb càrrec del Pressupost de 1997.

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

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

El Sr. Puigdollers considera que, tal com s'indica
en un informe jurídic, aquestes adjudicacions haurien
d'ésser sotmeses a la ratificació plenària i no pas a
simple assabentament.
Quedar assabentat de la resolució del Gerent del

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

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

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

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

veis Personals, de 19 de setembre 1996 (S2/D/1996
734-735), per les quals respectivament:

A) S'aprova el Projecte i el Plec de clàusules de les
obres d'adaptació a primària del CEIP Milà i Fontanals
per un import màxim de 51.998.520 pessetes, despesa
autoritzada per acord del Consell Plenari de 19 de juny

de 1996, i es convoca concurs obert, amb caràcter
d'urgència, per a l'adjudicació de l'esmentat Projecte;

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

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

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

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

de 24 de juliol de 1996, per la qual, en virtut de l'auto¬
rització atorgada per l'acord del Consell Plenari de 12
de juliol de 1996, s'adjudica l'operació de préstec de
10.000 milions a l'entitat Société Generate i es decla¬
ra l'excepció de classificació prevista en l'article 25.3
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de
les Administracions Públiques.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i les Sres. Servitje, Pa¬
redes i Ortega i també dels Srs. Lacalle, Ainoza,
Fernández, Álvarez, Cornet i Tobia i la Sra. Vila.
Ratificareis decrets de l'Alcaldia, de 16 i 20 d'agost

de 1996 (S1/D/1996 2972 i 3007), pels quals, en vir¬
tut del concurs-oposició restringit celebrat, es nome¬
nen, respectivament, conductors i subalterns d'admi¬
nistració general les persones que s'indiquen en les
corresponents llistes adjuntes
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Ainoza,

Fernández, Álvarez, Cornet i Tobia i la Sra. Vila.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 16 i 20 d'agost

de 1996 (S1/D/1996 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
2982, 2983, 2984, 2895 i 2986), pels quals, en virtut de
concurs, es nomenen, respectivament, els Srs./Sres.
Eulàlia Sopeña i Nualart, Mercè Gomis i Zaragoza,
Josep Justo i Bosch, i Regina Fernández i Armesto, In-
formadors-tramitadors d'Oficines d'Atenció al Ciutadà;
el Sr. Mariano Fuertes i García, Assessor de Préstecs i
Emprèstits del Deute Municipal; la Sra. Mercè Ventura
i Belmonte, Cap de l'Oficina de Troballes; la Sra.
Josefa Velasco i Hidalgo, Directora d'Equipament; la
Sra. M. Teresa Ribó i Arboledas, Assessora Jurídica
de Districte; els Srs. Jesús Sotil i Iturmendi, i Josep
Cambray i Tena, Caps de Nucli Orgànic Intersectorial
de Serveis Personals de Districte; el Sr. Enrique Cano
i Gil, Adjunt al Responsable del Programa d'Actuació
Municipal sobre Habitatges de "Can Tunis"; les perso¬
nes que es relacionen en annex al decret, Inspectors
Tècnics de Districte; les persones que també es reia-
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cionen en annex al decret, Inspectors de Districte; i les
persones Carles Magrazo i Zurita, Esther García i Sa-
maniego, Antonio Alfonso Franco, Fernando Casano¬
vas i Baró, Joaquim Pasqual i Sangrà, i M. Carmen
Marzo i Carpió, Caps de Divisió de Serveis Tècnics de
Districte.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Ainoza,

Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobia i la Sra. Vila.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 31 de juliol de

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

El Sr. Fernández puntualitza que el vot favorable
del seu Grup està condicionat pel fet que les prescrip¬
cions acceptades per l'Ajuntament són les establertes
en l'informe de la Direcció General de Costes del dia
4 de juliol de 1996 i no pas les que fixava la Secreta¬
ria General Tècnica del Ministeri en l'escrit del 15 de
febrer del mateix any.

Quedar assabentat del Conveni administratiu de co¬

operació entre la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, les Entitats Metropolita¬
nes del Transport i de Serveis Hidràulics i Tractament
de Residus, el Consell Comarcal del Barcelonès i
l'Ajuntament de Barcelona per a l'actuació conjunta en
matèria d'infraestructures i sistemes; i ratificareI decret
de 31 de juliol de 1996 (S1/D/1996 3161), pel qual
s'aprova el Conveni de col·laboració tècnica amb
l'Agència Barcelona Regional per a l'actuació conjunta
en matèria d'infraestructures i sistemes, i s'autoritza la
despesa de 101.191.000 pessetes.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i les Sres. Servitje, Pa¬
redes i Ortega i també dels Srs. Lacalle, Ainoza,
Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobia i la Sra. Vila.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 12

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

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

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

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

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3227), que designa
membres del Jurat del Premi Consell Municipal de

Benestar Social als Mitjans de Comunicació: Presi¬
denta: ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells; Vocals:
ll·lma. Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sra. Pilar Malla i
Escofet, i Srs. Antonio Franco i Estadella, Josep M.
Martí i Martí, Lluís Oliva i Vázquez de Novoa, Emilio
Prado i Pico, i Josep Pernau i Riu; i Secretària: Sra.
Carme Turró i Vicens.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 23 de setembre

de 1996 (S1/D/1996 3329), que fixa com a festes lo¬
cals a celebrar durant 1997 en el terme municipal de
Barcelona: el 19 de maig (Dilluns de Pasqua Grana¬
da) i el 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).

La Presidència, amb l'assentiment del Consistori,
disposa que abans d'iniciar el debat de l'ordre del dia
es tracti la moció següent, la urgència de la qual es
considera justificada en la forma reglamentària i el
text de la qual s'ha repartit a tots els membres del
Consistori al començament de la sessió:

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.
S'absenten del Saló de sessions la ll·lma. Sra. Pilar

Rahola i Martínez i l'IMm. Sr. Agustí Soler i Regàs.
El Ponent de Cultura, Sr. Fuster, defensa aquesta

moció dient que, aprovat per aquest Consell Plenari en
la sessió de 17 de maig de 1996 el segell i el símbol de
la Ciutat, d'acord amb el dictamen emès per una Co¬
missió formada pels Srs. Claret Serrahima, Ramon
Bigas i Miquel Moragas, avui es fa un pas més en la
determinació de la simbologia de la Ciutat aprovant-ne
la bandera, que conté els elements històrics significa¬
tius: per una banda la creu de Barcelona o de Sant
Jordi, i l'escut reial, representat aquest en el transcurs
de la història sobre diverses formes d'un, dos, tres
pals, i per l'altra els tres colors en què històricament es
plasmaven aquests elements: el blanc, el groc i el ver¬
mell, de manera que el disseny aprovat com a símbol
de la Ciutat és una síntesi que, des del punt de vista
comunicatiu, resulta més eficient i visible.

El Sr. Roca manifesta que avui, seguint la tradició,
es proposa que la bandera de la Ciutat estigui consti¬
tuïda pel seu símbol sobre fons groc i d'aquesta ma¬
nera recuperi les quatre barres i, per tant, la plenitud
d'un símbol nacional català, cosa que és motiu de sa¬
tisfacció per al seu Grup, el qual en anteriors man¬
dats expressà la necessitat d'incorporar les quatre
barres al símbol de la Ciutat.

En aquest sentit recorda que en la reunió de la
Carta Municipal de 12 de novembre de 1990 el seu
Grup féu constar el desig que les quatre barres s'in¬
corporessin plenament al símbol de la Ciutat i que la
bandera reproduís l'escut; que en coherència amb
aquesta posició, el programa electoral del seu Partit
fou l'únic a recollir que, per la via de consens, les
quatre barres figuressin al símbol de la capital de
Catalunya; i que posteriorment, en la sessió de 27 de
juny de 1995, demanà la constitució d'una comissió
per a resoldre la qüestió, comissió que finalment es
constituí, per acord unànime del Consistori, amb l'en¬
càrrec de recollir la tradició històrica i a la vegada la
innovació i la modernitat, i gràcies als seus treballs el
17 de maig de 1996 s'aprovà el segell i el símbol amb
el vot favorable de tots els Grups excepte el Popular,
el qual, no obstant això, acatà, des de la discrepàn-



1218 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-XI-1996

eia, els símbols aprovats, els quals compten, doncs,
amb l'entusiasme de quatre Grups municipals i l'aca¬
tament del cinquè.
Continua dient que restava només per definir la

traslació del símbol de la Ciutat a la bandera, però,
com indicà el Sr. Alcalde, hi havia un consens molt
generalitzat en el sentit que el símbol de la Ciutat en
fos la bandera; que després de la polèmica suscitada
entorn el fons que havia de tenir la bandera, la moció
proposà el fons groc, no per raons heràldiques o his¬
tòriques, sinó en considerar-lo més lligat amb la imat¬
ge que es volia de la senyera de la Ciutat, de manera
que a partir d'avui Barcelona recupera en la seva
bandera les quatre barres i la creu de Sant Jordi.
Explica que el seu Grup ha enfocat aquesta qües¬

tió amb una òptica de consens i així, si bé poden ha¬
ver-hi opinions discrepants i ell mateix, que en el dar¬
rer acte de la campanya electoral, exhibí la bandera
actual però amb les quatre barres, composició molt
grata, ha tractat la qüestió amb voluntat de consens,
partint, però, de la base que era fonamental que la
bandera de Barcelona incorporés les quatre barres o
quatre pals, cosa que a partir d'avui es dóna en tots
els símbols de la Ciutat; que tot consens implica re¬
núncies o sacrificis en posar, per damunt de les vo¬
luntats estrictes de cadascú, l'interès general de la
Ciutat, que exigeix uns símbols amb els quals la gent
se senti identificada, tot i que poden haver-hi discre¬
pàncies, com les d'alguns Regidors del seu mateix
Grup, l'opinió dels quals respecta plenament i, per
això, demana a la Presidència que els deixi expressar
el seu posicionament sobre el tema en debat.
Remarca que, atesa la responsabilitat política, col-

lectiva i solidària de tots els òrgans de govern, ell
considera la moció formulada pels Grups Socialista,
d'Iniciativa-Els Verds i d'Esquerra Republicana, en la
mesura que totes aquestes forces integren l'equip de
govern municipal, mentre que des de l'oposició, el
seu Grup, en un esforç d'apropament, accepta la
conclusió heràldicament obligada: que el símbol de
la Ciutat, que incorpora les quatre barres, sigui la
bandera de la Ciutat, i així s'acordarà avui amb un
consens que li agradaria més ampli. Per això invita
tothom a sumar-s'hi recordant que tot consens com¬
porta renúncies a allò que no és fonamental, com ho
és, per al seu Grup, que les quatre barres figurin a la
bandera de la Ciutat; i espera, si més no, que l'acord
d'avui es prendrà sense cap vot en contra.

Diu, en conclusió, que els companys del seu Grup
que pertanyen a Convergència Democràtica, però no
els que pertanyen a Unió Democràtica, el posicio¬
nament dels quals respecta, votaran favorablement
una moció que incorpora a la bandera de la Ciutat
una vella reivindicació seva, ja que a partir d'avui les
quatre barres i la creu de Sant Jordi són a la bandera
de Barcelona.

El President del Grup Popular, Sr. Fernández, for¬
mula d'antuvi les qüestions formals següents:

a) que es retiri la moció en debat atesa la manca
de consulta i de diàleg que hi ha hagut entre els di¬
versos Grups;

b) que el seu Grup s'oposa a una eventual votació
secreta, perquè tampoc no ho fou la del segell i la del
símbol, i la bandera ha de reproduir l'escut, de mane¬
ra que si es manté tal sistema de votació, els mem¬
bres del seu Grup, que opten per l'abstenció, no acu¬
diran a dipositar el seu vot a l'urna;

c) que el seu Grup discrepa també de la forma com
es pretén fer la votació en no preveure altres alterna¬
tives com ara els quartets quadribarrats o el manteni¬
ment de l'ensenya actual, cosa que defensa el seu
Grup mentre no s'arribi a un consens.
Entrant en el fons de l'assumpte, manifesta que

respecte al segell, el símbol i la bandera, el seu Grup
ha mantingut unes discrepàncies sense estridències;
que discrepa en la forma i en la proposta per la man¬
ca de diàleg entre els diferents Grups, en el qual no
s'ha reconegut que el Consistori estava format per
cinc Grups municipals, sis partits polítics i quaranta-
un Regidors, i no pas tan sols per dos Regidors que
resolen les grans qüestions de la Ciutat; i que el sím¬
bol, el segell i la bandera no havien d'ésser motiu de
divisió com està passant ara, perquè ha mancat auto¬
ritat en el si de l'equip de govern pel que fa als se¬
nyals d'identitat corporativa, en haver-se afrontat la
qüestió sense el consens pertinent que reclamen, fins
i tot, aquells partits que propugnaven el canvi dels se¬
nyals d'identitat de la Ciutat en els seus programes
electorals.
Anuncia, en conclusió, l'abstenció dels membres

del seu Grup per la manca de diàleg i de consens i
pels arguments adduïts sobre el segell i el símbol,
entorn els quals s'ha generat, en la seva opinió, una
polèmica estèril i artificial, de la qual la majoria dels
ciutadans es manté al marge, per interessos electo¬
rals d'algun Grup concret; tanmateix matisa que, a
pesar de la seva abstenció, el sentit de ciutat i de res¬
ponsabilitat del Grup Popular farà que, a partir de
demà, la nova bandera de la Ciutat sigui també la
seva, encara que, lamentablement, s'hagi obert entre
l'Alcalde i el seu Grup una fissura important de con¬
fiança institucional, que espera que es podrà soldar.

El Sr. Alcalde contesta les qüestions prèvies formu¬
lades pel Sr. Fernández puntualitzant que no tenia in¬
tenció de promoure pas una votació secreta, sinó una
votació per papereta i en consciència, però atès que
la moció finalment presentada només proposa aplicar
el símbol de la Ciutat sobre fons groc, tal sistema de
votació ja no té sentit.

El Sr. Samaranch agraeix tant al Sr. Roca, Pre¬
sident del Grup de Convergència i Unió, com al Sr.
Alcalde, l'oportunitat que se li dóna de poder argu¬
mentar i defensar la posició específica d'Unió Demo¬
cràtica en el tema de la bandera de la Ciutat, i mani¬
festa que la polèmica d'avui s'hauria pogut estalviar si
s'hagués acceptat la proposta, que ell féu en la ses¬
sió de 21 de juliol de 1995, de crear dues Comis¬
sions, una d'experts, per definir els símbols de la nos¬
tra Ciutat, i una altra de dissenyadors, que oferissin
propostes sobre com utilitzar aquells símbols.
Indica que per a Unió Democràtica la bandera de la

Ciutat té un valor tan representatiu com el Saló de
Cent o Santa Eulàlia, les Festes de la Mercè, les Fes¬
tes Majors de cadascun dels pobles i viles integrades
a la Ciutat, el símbol, el segell i l'escut; que, per altra
banda, en la seva intervenció també ha de lamentar
el tracte que l'Alcaldia, amb la moció, ha donat als
Regidors d'aquest Ajuntament, perquè tota bandera
està formada per un drap rectangular que inclou una
part essencial, que són uns signes i un sobrant, i la
moció presentada invita els membres del Consistori a
pronunciar-se sobre tal sobrant havent-se'ls plantejat
la possibilitat d'optar sobre si tal sobrant havia d'és¬
ser de color groc o blau, fins i tot mitjançant vot se-



NÚM. 31 30-XI-199G GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1219

cret, tot això, al seu entendre, per escatimar una deci¬
sió sobre el contingut de la bandera.

Recorda que en la sessió del 17 de maig, s'aprova¬
ren el símbol, que, segons consta en l'acta, representa
la capacitat de treballar sobre la pròpia essència, i el
segell, que la mateixa acta defineix que està inspirat
en el de Pere III el Cerimoniós, recupera alguns ele¬
ments històrics i representa la tradició en el sentit més
ortodox del terme; i significa que després del llarg camí
de consens que s'ha fet, avui caldria votar si la bande¬
ra hauria d'estar integrada pel símbol o pel segell.
Demana, doncs, que es retiri la moció presentada,

que considera una fal·làcia, i que, quan s'hagi assolit
el consens necessari, se'n presenti una altra en què
es digui si la bandera ha d'incorporar el símbol o el
segell, donat que no se sap si l'escut està constituït
pel símbol o pel segell; altrament, els Regidors d'Unió
Democràtica s'abstindran.

La Presidenta del Grup d'Iniciativa-Els Verds, Sra.
Vintró, després d'advertir que en el Consistori estan
representades set forces polítiques, perquè el seu
Grup està format per Iniciativa per Catalunya i Els
Verds, que no desitja fer al·lusió a les motivacions
subjacents i que no es poden donar lliçons de demo¬
cràcia ni de cohesió dins els Partits, manifesta que el
discurs del Sr. Samaranch li ha recordat els dels so¬

fistes grecs del segle V abans de Crist, que eren ca¬
paços de convertir en guanyador qualsevol argument
gràcies a les paraules.

Fa, després, una crida a la serenitat i es nega a ac¬
ceptar que la reivindicació de la puresa tradicional ca¬
talana estigui lligada amb la presència de les quatre
barres i que aquelles persones que no han posat en
primer terme la necessitat de modificar l'escut i la
bandera de la Ciutat puguin ésser titllades de gent
que no s'estimen Catalunya ni la tradició, perquè les
falsificacions històriques interessades que s'han utilit¬
zat al llarg de tal procés amb intencions polítiques
que tenien darrera, han fet un mal favor a la història
de Barcelona i al rigor històric, cosa que els ciutadans
no es mereixen.
Reconeix que el primer a plantejar en l'etapa demo¬

cràtica la necessitat de repensar des del consens l'es¬
cut i la bandera de la Ciutat fou el Grup de Convergèn¬
cia i Unió dins els treballs sobre la Carta municipal, si
bé l'èmfasi que hi posava depenia de la persona que
assistia a la reunió: per tant, no admet que es digui
que no hi ha hagut diàleg o que no es va crear la Co¬
missió proposada per tots plegats o que els Presidents
de Grup no estaven al corrent de la qüestió.
Afirma que, des de la perspectiva del seu Grup, la

forma de bandera que es proposa és correcta i s'ade¬
qua a una sensibilitat que no constitueix una preocu¬
pació que sigui majoritària a la Ciutat, perquè les
dues barres per quarter es poden entendre com a
quatre barres: això ho ha entès molta gent i posar-
n'hi dues més no és una preocupació fonamental per
als ciutadans de Barcelona, almenys en els àmbits en
què el seu Grup es mou.
Reitera que la moció presentada és correcta i creu

que si el debat es tanca amb el consens màxim pos¬
sible i es procura generalitzar-lo, d'aquí a quatre me¬
sos s'haurà fet un pas endavant, si ningú no es val
d'aquesta qüestió per tapar altres coses.
Lamenta, finalment, que un Grup no estigui present

en el procés de votació i un altre hagi expressat el
seu capteniment a última hora.

El Portaveu del Grup Socialista, Sr. Batlle, es felici¬
ta de com s'ha portat el debat, desitja que es tanqui la
polèmica generada i agraeix les intervencions de tots
els Grups que, en els seus diversos matisos, han ac¬
ceptat, a partir de la votació, la nova ensenya de la
Ciutat.
Subscriu plenament les paraules de la Sra. Vintró i

lamenta que al llarg de la discussió hagin primat les
posicions que assenyalen determinats símbols com a
suspectes de poca catalanitat o de lligams amb la his¬
tòria oculta, insídia que ell vol denunciar, perquè el
símbol que la Ciutat ha usat en el curs de la història,
ha representat la capitalitat catalana de Barcelona en
els seus moments més gloriosos, ja que l'ensenya que
avui s'ha substituït ha estat la dels Presidents Macià i

Companys, ha presidit l'Exposició Universal de 1888,
l'Exposició Internacional de 1929, l'Olimpiada Popular
de 1936 i l'Olimpiada de 1992, ha estat present en les
grans manifestacions de catalanitat i universalitat i ara
serà substituïda per una altra que incorpora el símbol
aprovat el maig amb un ampli consens i que espera
que esdevingui l'ensenya de tots els ciutadans de
Barcelona.
Reitera el seu agraïment a tots els Grups munici¬

pals presents a la Sala i lamenta que un que fou pro¬
motor, en part, d'aquest debat, se n'hagi automar-
ginat, si bé confia que, a la llarga, acabi assumint
també com a pròpia la nova ensenya.

El Sr. Samaranch, per al·lusions, puntualitza que
no gosaria discutir de filosofia grega amb la Sra.
Vintró; que no s'ha posicionat sobre si preferia que la
bandera incorporés el símbol o el segell, tot i que ara
ho fa a favor d'aquest últim, sinó que només s'ha limi¬
tat a indicar que el Ple hauria de votar quin dels dos
signes representatius de la Ciutat, el símbol o el se¬
gell, s'incorpora a la bandera.

El Sr. Alcalde comenta que les intervencions ante¬
riors han reflectit els diversos arguments, tradicions i
sensibilitats que suscita una qüestió tan delicada com
és la bandera de la Ciutat; que avui, sense cap vot en
contra, Barcelona haurà establert una clara definició
dels seus símbols, cosa que no havia tingut mai al
llarg de la seva història, fent una síntesi de diferèn¬
cies i d'actituds de Grups i de persones individuals
ben notòries, com és el cas del Sr. Cardona, que de¬
fensa d'una manera aferrissada allò que en l'opinió
de tal Regidor era l'única tradició visible.
Significa que, aprovada la bandera, caldrà encara

especificar els usos dels diversos símbols i definir el
domàs, les veneres i la banda, que, en la seva opinió,
han d'incorporar al segell. Conseqüentment, demana
autorització per a desenvolupar tots els aspectes tant
tècnics com gràfics, variants, dimensions i aplica¬
cions del símbol i el segell a la bandera, el domàs,
veneres i bandes dels Regidors i d'altres suports
d'ambdós signes corporatius, per tal de comptar, per
primer cop, amb un desenvolupament extens i com¬
plet de tota la simbologia municipal.

El Sr. Fernández pregunta si el fons de la bandera
és groc o blau; i el Sr. Alcalde dóna lectura al text de
la moció que s'ha transcrit a l'inici del debat.
Sotmesa a votació la moció sobre la bandera de la

Ciutat, voten a favor les senyores i senyors Clos, Rojo,
Nadal, Sandoval, San Miguel, Santiburcio, Casas, Tru-
ñó, Moraleda, Batlle, Vegara, Narvàez, Alcober, Ernest
Maragall, Fuster, Roca, Homs, Servitje, Puigdollers,
Marcet, Fabregat, Paredes, Ciurana, Llongueras, Mi-
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quel, Vintró, Forradellas, i Puig; mentre que els se¬
nyors Lacalle, Ainoza, Fernández, Álvarez, Vila, Cor¬
net, Tobía, Samaranch, Gavaldà, i Ortega opten per
l'abstenció, havent romàs absents del Saló de ses¬
sions durant el debat i votació de tal moció la Sra.
Rahola i el Sr. Soler.
Conseqüentment, queda aprovada amb vint-i-nou

vots a favor i deu abstencions, i dues absències del
Saló de sessions, la moció sobre la bandera de la
Ciutat, i acceptada sense objeccions l'autorització per
al desenvolupament de l'ús dels símbols aprovats

Es reincorporen a la sessió la ll·lma. Sra. Pilar
Rahola i Martínez i l'Il·lm. Sr. Agustí Soler i Roig.
A continuació, es passa a debatre els diversos as¬

sumptes inclosos a l'ordre del dia.

ALCALDIA

Mesures de govern.
Decret de 20 de setembre de 1996 sobre les me¬

sures de seguretat en les instal·lacions de Repsol-
Butano.

La Presidenta de la Comissió de Mobilitat i Segu¬
retat, Sra. San Miguel, comunica que l'Ajuntament,
fent-se ressò de la preocupació dels veïns per la forta
explosió produïda en les instal·lacions de Repsol situa¬
des en el terme municipal de l'Hospitalet, fregant amb
el de Barcelona, ha instat el Departament d'Indústria i
Energia perquè, mentre no es produeixi el desman-
tellament de tal instal·lació, adopti les mesures neces¬
sàries per garantir-ne la seguretat i el n'informi, i alhora
ha acceptat de constituir amb el de l'Hospitalet una co¬
missió tècnica conjunta per al seguiment de les mesu¬
res adoptades i de la forma com es compleixen, i ha
demanat a la Gerència de Protecció Civil de la Gene¬
ralitat una reunió per avaluar la forma en què s'actuà
en tal cas i per millorar els procediments de coordina¬
ció i informació en situacions d'emergència.
Conferència "Cities and Regions Info Way to

Europe: The Bangemann Challenge mid-term review
in Barcelona" (7, 8 i 9 d'octubre).

El Regidor de Funció Pública i Qualitat, Sr. Ernest
Maragall, informa que els propers dies 7, 8 i 9 d'octu¬
bre, tindran lloc a la nostra Ciutat unes jornades en el
marc del desenvolupament del Projecte Bangemann,
que es concretà a Estocolm, sobre projectes avan¬
çats en l'àrea de la tecnologia de la informació, inicia¬
tiva en la qual la ciutat de Barcelona, no només el seu
Ajuntament, participa de manera molt activa; que en
tals jornades vint-i-cinc ciutats europees exposaran
106 projectes i posteriorment un jurat determinarà, en
cadascuna de les deu línies definides en l'Informe

Bangemann, quin d'ells és el més avançat i coherent;
i que entre el 4 i el 31 d'octubre, a la planta baixa de
la Casa de la Ciutat hi haurà una exposició en què es
podran conèixer els esmentats projectes i es tindrà
ocasió de copsar la realitat de la societat de la infor¬
mació, vessant en el qual avança la propera convoca¬
tòria d'un concurs per a la concessió d'una segona lli¬
cència de televisió per cable.
Comunicació al Ministeri de Justícia de la modifica¬

ció del Conveni sobre la prestació social substitutòria.
El Sr. Forradellas significa que la denúncia del

Conveni amb el Ministeri de Justícia sobre la presta¬
ció social substitutòria té el seu origen en una moció
presentada per Iniciativa-Els Verds i està motivada

per la creació d'una Comissió mixta Congrés Senat
que estudia la desaparició en l'any 2001 del servei
militar obligatori i, consegüentment, de la prestació
social substitutòria, cosa que provoca una allau d'ob¬
jectors i d'insubmisos pendents de judici, i també pel
fet que el Programa d'actuació municipal preveu la
reducció progressiva del nombre d'objectors que rea¬
litzen la prestació social substitutòria en projectes
municipals a fi que es vagin incorporant a les dife¬
rents entitats ciutadanes i organitzacions no-governa-
mentals reconegudes. Especifica que en la denúncia
del Conveni vigent, es manifesta la voluntat de sig¬
nar-ne un de nou que tingui present la nova situació
política i jurídica i les previsions del Programa d'ac¬
tuació municipal 1995-1999.

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28 de
juny de 1996, pel qual s'aprova inicialment la modifica¬
ció del Pla especial d'ordenació i determinació del ti¬
pus d'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 Barce¬
lona, en l'àmbit de l'illa ocupada per la plaça de "Las
Arenas", aprovat definitivament per la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona el 5 d'abril de 1990, i el 18 de
juliol de 1990 el seu Text refós, d'iniciativa municipal.

És retirat.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de

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

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
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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.
S'aprova per unanimitat en tots els seus apartats.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13 de

setembre de 1996, pel qual s'aprova definitivament
l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica del solar deli¬
mitat 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.
S'aprova per unanimitat.
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 dels Alts Forns, del Plom, de l'Acer,
dels Motors i de la Metal·lúrgia, i el passeig de la
Zona Franca, pels motius indicats a l'informe de la
Unitat Operativa de Gestió de Sòl, de data de 17 de
juliol de 1996 i, en conseqüència, es deixa sense
efecte l'acord de la Comissió de Govern d'1 de de¬
sembre de 1989, ratificat per acord del Consell Plena¬
ri d'11 de desembre de 1989, pel qual s'aprova
inicialment el Projecte esmentat; i b) es desestimen
per manca de fonaments legals i, en el seu cas, per
no ser objecte d'aquest expedient, les altres al·le¬
gacions presentades.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 13

de setembre de 1996, pel qual: a) s'aprova ini¬
cialment el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació
que comprèn la finca ubicada a la confluència dels
carrers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67,
d'aquesta Ciutat; b) s'aprova definitivament per al cas
que no es presentin al·legacions durant el termini
d'informació pública; c) es declara la innecessarietat
de reparcel·lació per a l'execució de la Unitat d'actua¬
ció que comprèn la finca, propietat de "Hijo y Nieto de
P. García Royuela", ubicada a la confluència dels car¬
rers de l'Estany, núm. 25-27, i del Foc, núm. 67, d'a¬
questa Ciutat, atès que la parcel·la que conforma el
seu l'àmbit correspon a propietari únic, i de conformi¬
tat amb les consideracions exposades a l'informe de
la Unitat Operativa de Gestió del Sòl, de 10 de juliol
de 1996, que es tenen per reproduïdes; 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 s'hi 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 ini¬
cialment el Projecte de delimitació d'Unitat d'actuació
que comprèn la finca ubicada al carrer de l'Estany,
entre el del Foc i el del Mercuri, d'aquesta Ciutat; b)
s'aprova definitivament per al cas que no s'hi presen¬
tin 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
finca ubicada al carrer de l'Estany, entre el del Foc i
el del Mercuri, propietat de l'entitat Frío Condal, SA,
atès que la parcel·la que conforma el seu àmbit
correspon a propietari únic; i d) s'estableix que les
obligacions urbanístiques de la Unitat d'actuació són
col·laborar en els costos d'urbanització que els cor¬
respon, que han estat quantificats en 9.082.077 pes¬
setes, tot això de conformitat amb les consideracions
exposades a l'informe de la Unitat Operativa de Ges¬
tió de Sòl, de 12 de juliol de 1996.

Ratificarels acords de la Comissió de Govern, de 13
de setembre de 1996, pels quals s'aprova inicialment:
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 del 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
Llobregós, i núm. 53-55 del carrer de l'Hortal.
S'aproven per unanimitat els cinc dictàmens prece¬

dents.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Aprovar el 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.

El Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Clos, comença la
presentació del dictamen anterior significant que els
Comptes de 1995 es porten a aprovació plenària des¬
prés d'una llarga tramitació en què han estat sotme-
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sos a l'examen dels membres del Consistori, a infor¬
mació pública, a la doble auditoria de la Intervenció
Municipal i d'empreses especialitzades externes, com
consta en la Memòria lliurada als Regidors, i a l'infor¬
me de la Comissió de Comptes.
Exposa, tot seguit, les grans xifres del Compte de

l'exercici de 1995: uns ingressos d'uns 213.000 mi¬
lions de pessetes; unes despeses corrents abans de
despeses financeres d'uns 149.000 milions; uns re¬
cursos generats de 63.000 milions abans d'interessos
i de 32.000 milions després; una inversió neta d'uns
25.000 milions; i uns recursos generats després del
procés inversor de 7.000 milions que, deduïdes les
variacions de tresoreria, han donat un superàvit de
6.400 milions, que s'han aplicat a disminuir l'endeuta¬
ment de manera que per tercer any consecutiu
aquest Ajuntament ha reduït el seu endeutament to¬
tal, fet que cal remarcar perquè és insòlit en el pano¬
rama de l'Administració pública espanyola, i al qual
s'ha pogut arribar després d'uns exercicis caracterit¬
zats per l'austeritat en la despesa, el rigor en els in¬
gressos i el manteniment en la inversió.
Fa esment, després, dels Comptes dels organis¬

mes autònoms i les societats municipals, i comenta
que a la Memòria anual consta una auditoria consoli¬
dada feta per una empresa externa, innovació que ha
estat possible gràcies a un esforç iniciat fa cinc o sis
anys que permet posar l'èmfasi, a partir d'ara, en el
Compte consolidat com a síntesi més significativa;
que el Balanç consolidat supera el bilió de pessetes i
el Compte d'explotació assoleix gairebé els 250.000
milions, i manté les grans fites assolides en el Comp¬
te de l'Ajuntament estricte: increment de la inversió,
reducció global de l'endeutament i contenció clara de
la despesa corrent.
Concreta com a grans trets del Pressupost consoli¬

dat: uns ingressos de 225.000 milions de pessetes;
uns resultats financers nets de 33.000 milions; uns
resultats extraordinaris de 1.996 milions; una despe¬
sa corrent de 185.000 milions; uns excedents de ex¬

plotació de 40.000 milions; un benefici de l'activitat
ordinària de 7.600 milions; un benefici abans d'impos¬
tos de 5.600 milions; i un benefici consolidat de 5.444
milions.

Subratlla, finalment, que les úniques al·legacions
presentades en la fase d'informació pública han estat
les dels Grups Popular i de Convergència i Unió, els
quals han revisat uns 600 expedients dels 45.000 que
genera el desenvolupament de la gestió pressupostà¬
ria, i com a resultat del seu treball exhaustiu, el Grup
Popular ha formulat tres reclamacions i trenta-una ob¬
servacions i el de Convergència i Unió vint-i-cinc
observacions.

El Sr. Puigdollers, agraïda la col·laboració rebuda
de diversos funcionaris per al desenvolupament de la
seva tasca d'examen dels Comptes municipals, ad¬
verteix que ha pogut analitzar a fons les despeses
municipals però no pas els ingressos; que la funció
interventora d'aquest Ajuntament es realitza a través
dels sistemes establerts a l'article 200.3 de la Llei
d'Hisendes locals mitjançant la fiscalització prèvia,
però limitada per relacions i resums comptables, i la
ulterior fiscalització plena aplicant tècniques d'audito¬
ria per mostreig, ara bé els Grups de l'oposició no co¬
neixen a hores d'ara les observacions formulades per
la Intervenció en aquesta segona fase i la resposta
que han tingut per part dels diversos òrgans gestors.

Centra després la seva atenció en les despeses i
observa:

a) que l'Ajuntament ha incomplert la normativa so¬
bre contractació en recórrer sistemàticament a la con¬

tractació directa, si bé se li ha expressat el propòsit
d'esmenar aquesta pràctica;

b) que és força habitual que en els expedients de
contractació no consti haver-se constituït la garantia
pertinent;

c) que en el cas de contractacions amb despeses
plurianuals, l'òrgan que aprova el Plec de condicions
és, a juí seu, qui hauria de fer l'adjudicació;

d) que s'incompleix la normativa de les subven¬
cions, perquè no es comprova si els diners rebuts en
una subvenció s'han aplicat a la finalitat per a la qual
s'atorgaren, observació aquesta que no qüestiona la
competència municipal per decidir si convé o no ator¬
gar una subvenció.
Analitza seguidament si els Comptes municipals

reflecteixen que s'han assolit els objectius que el go¬
vern municipal es marcà en el Pressupost de 1995, i
comenta:

a) que un dels objectius de tal Pressupost era reduir
la despesa financera en un 3%, tanmateix en els
Comptes municipals es constata que ha augmentat;

b) que un altre objectiu era no augmentar la despe¬
sa corrent pel damunt del 5% i, no obstant això, en la
liquidació presentada els capítols 2 i 4 han augmentat
un 7,2%, percentatge que, curiosament, s'agreuja en
les Àrees dirigides des de la Tinència d'Alcaldia d'Hi¬
senda;

c) que s'havia previst també incrementar la inversió
en un 12 % i, en canvi, hi ha hagut un decrement del
14,2%, perquè no es poden acceptar com a nova in¬
versió les quantitats abonades per les actuacions ja
fetes per Holsa en el seu moment per als Jocs Olím¬
pics, ni les aportacions al Consorci Hospitalari, a
Transports de Barcelona i a Procivesa.

En aquest darrer aspecte, concreta que a la cons¬
trucció de nous habitatges l'Ajuntament dedicà, com a
inversió pròpia, només 250 milions de pessetes; que a
ajudar l'economia i les empreses de la Ciutat, des¬
comptant les aportacions a Holsa, es dedicaren 565
milions, mentre que, en canvi, se n'han destinat 531 a
Barcelona Televisió, dades totes que deixen ben pale¬
ses quines són les prioritats del Govern municipal.
Tocant després als resultats de l'exercici, addueix

que la xifra de 6.437 milions de pessetes de superàvit,
facilitada pel Primer Tinent d'Alcalde, computa multes
de tràfic que no es cobraran, i 1.034 milions de comple¬
ment per la rebaixa del coeficient de ciutat de l'impost
sobre les activitats econòmiques, que tampoc estan, de
moment, previstos en els Pressupostos de l'Estat i, per
tant, no s'arribaran a cobrar mai; consegüentment, quan
d'aquí a uns anys es pugui analitzar com s'han acabat
de fer efectives les resultes d'ingressos pendents, apa¬
reixerà un dèficit i no pas un superàvit.
Abundant en aquestes consideracions afegeix que,

en un dels expedients preparats per a aquesta ses¬
sió, s'inclou un reconeixement de crèdit de 228 mi¬
lions de pessetes per transferències a empreses
municipals corresponent a l'exercici de 1995, que
tampoc no estan comptabilitzats i minven, per tant,
les xifres de superàvit avui presentades.
Respecte a l'endeutament, fa avinent que entre el

deute financer, 287.000 milions de pessetes, i altres
partides, com ara les aportacions a Holsa i als Trans-
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ports públics, l'Ajuntament té unes obligacions adqui¬
rides que totalitzen 450.000 milions.
Remarca que en el vessant dels ingressos, ha po¬

gut examinar diversos expedients d'anul·lacions d'in¬
gressos en què l'Interventor indica, en uns, que no ha
tingut accés a la documentació administrativa que els
dóna suport, i, en altres, que no consta que s'hagin
exhaurit les possibilitats de pagament del deute ni
que s'hagin portat a terme actuacions per al cobra¬
ment del deute tributari mitjançant la recerca de res¬
ponsables solidaris o subsidiaris i així, concretament,
en algun cas, el crèdit es declara incobrable per des¬
coneixement del deutor a pesar de tractar-se d'un
Ajuntament: expressa, en conseqüència, el desig d'a¬
nalitzar a fons la gestió dels ingressos per tai de po-
der-ne valorar l'eficiència.

El Sr. Álvarez manifesta que s'ha passat més d'un
mes estudiant expedients econòmics municipals amb
el triple objectiu de: comprovar si s'han complert les
prioritats fixades en el Pressupost, conèixer la situació
financera de l'Ajuntament a 31 de desembre de 1995 i
esbrinar si s'havien produït irregularitats comptables i
econòmiques en la tramitació de tals expedients.
Després d'expressar el seu agraïment per les facili¬

tats rebudes per a exercir la seva tasca, especialment
per part de la Intervenció municipal, reconeix que ha
millorat la documentació lliurada, però fa constar que
a hores d'ara no se li han facilitat, corn ha dit també el
Sr. Puigdollers, els informes de la fiscalització "a
posteriori" que efectua la Intervenció municipal, a pe¬
sar d'haver-los reclamat per escrit.
Exposa, a continuació, les conclusions a què ha ar¬

ribat al terme de la seva tasca, i referint-se primera¬
ment al compliment dels objectius que el govern mu¬
nicipal es fixà en el Pressupost, diu:

a) que en el camp dels ingressos es proposava la
moderació de la pressió fiscal mitjançant el manteni¬
ment del tipus de l'impost sobre els béns immobles i
la reducció del coeficient de ciutat en l'impost sobre
activitats econòmiques, però la liquidació presentada
demostra que s'ha incrementat, en un 5,3 %, l'esforç
fiscal exigit als ciutadans perquè l'any 1994 fou de
83.000 milions de pessetes i el de 1995 de 87.000
milions i en cinc anys la recaptació ha augmentat un
50% quan la renda familiar, malauradament, no ha
crescut en la mateixa proporció, de manera que el
percentatge del Pressupost finançat amb impostos
que el 1991 era del 39% , el 1995 era del 41% perquè
es recorre a la fórmula més fàcil, que és apujar els
impostos en lloc de cercar altres fórmules de finança¬
ment, s'oblida que els ciutadans no tenen capacitat
per pagar més impostos: per això, l'exercici s'ha tan¬
cat amb 50.000 milions de pessetes en rebuts pen¬
dents de cobrament i al llarg de l'any es declararen
incobrables drets corresponents a multes i impostos,
per valor d'altres 30.000 milions, xifra que equival a la
recaptació pels impostos sobre els béns immobles i
l'activitat econòmica;

b) que en el camp de la despesa l'objectiu era con¬
tenir la despesa corrent, cosa que no s'ha assolit per¬
què ha augmentat d'un 4%, i reduir d'un 2,3% la finan¬
cera, la qual, això no obstant, ha augmentat respecte
de l'any anterior malgrat la rebaixa dels tipus d'interès;

c) que les inversions directes no han pas arribat als
25.000 milions de pessetes indicats pel Primer Tinent
d'Alcalde, sinó tan sols 10.000, dels quals només 250
s'han destinat a la construcció d'habitatges, a pesar

d'ésser aquesta una de les prioritats de l'equip de go¬
vern, i dels quals només 800 es van pagar dintre de
l'any als proveïdors;

d) que les transferències de capital no es poden
considerar com a inversió directa quan corresponen
al pagament de deute o interessos i, això no obstant,
s'han comptabilitzat com a inversió els 6.800 milions
de pessetes abonats a Holsa, que són, en realitat,
pagament d'interessos.
Tocant després a la situació financera de l'Ajunta¬

ment, admet que l'endeutament financer ha disminuït
lleugerament, però puntualitza que, en canvi, el pas¬
siu, financer i no financer, gira entorn dels 450.000
milions de pessetes, i que hi ha un romanent de tre¬
soreria negatiu de 13.000 milions.
Parla seguidament de les qüestions concretes que

han donat lloc a al·legacions del seu Grup i diu:
a) que no ha rebut encara la relació dels deutes tri¬

butaris pendents dels grans contribuents públics, a
pesar d'haver-la sol·licitat per escrit;

b) que caldria regular les despeses de representa¬
ció per dinars i viatges, fitxant-hi uns límits i exigint
que se'n justifiqui l'oportunitat;

c) que en, pràcticament, la totalitat de subvencions
no es justifica ulteriorment l'aplicació dels diners re¬
buts a la finalitat per a la qual foren atorgades;

d) que les despeses de publicitat importaren al vol¬
tant de 1.200 milions de pessetes, dels quals 385 ca¬
sualment s'adjudicaren pocs mesos abans de les
eleccions municipals;

e) que en el camp de la contractació municipal les
adjudicacions directes no són l'excepció, sinó la regla;
en molts expedients de contractació no hi ha hagut la
publicitat necessària i en altres s'observen baixes te¬
meràries o no hi consten requisits essencials com que
l'adjudicatari hagi constituït les garanties pertinents o
estigui al corrent de les seves obligacions tributàries;

f) que ha detectat diferències o errors comptables
entre les xifres reflectides en el Compte del Pressu¬
post estricte de l'Ajuntament i les correlatives recolli¬
des en els Comptes de les empreses i organismes
autònoms municipals.

Per acabar, reconeix que la informació facilitada ha
millorat i que el Balanç consolidat ha estat auditat per
primera vegada, però estima que els Comptes pre¬
senten aspectes molt negatius que resumeix en els
termes següents: 1) no s'han assolit els objectius fi¬
xats en el Pressupost pel que fa als ingressos, les
despeses i les inversions; 2) la situació financera con¬
tinua essent greu; i 3) s'ha detectat un conjunt consi¬
derable d'irregularitats comptables i administratives.

El Sr. Clos agraeix la tasca dels Grups de l'oposi¬
ció, als quals puntualitza que bona part de les seves
recomanacions es tindran presents en la nova norma¬
tiva sobre la gestió econòmica que s'està preparant.

En resposta a les intervencions anteriors, significa
en primer lloc que des de fa un parell d'anys està en
marxa un procés de transformació organitzativa i con¬
ceptual dels ingressos municipals, el qual pot produir
algun desconcert; que els ingressos municipals prove¬
nen principalment de les transferències de l'Estat i de
la imposició municipal i aquesta, a diferència de l'esta¬
tal, que es basa sobre l'autoliquidació, gira al voltant
del sistema de padrons i rebuts, que té una capacitat
coercitiva inferior, la qual cosa explica les diferències
entre l'import dels padrons i la recaptació efectiva i
obliga a una tasca d'actualització de censos i padrons
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molt feixuga que encareix els costos de gestió, aspec¬
te aquest que les grans ciutats han fet patent de cara a
una reforma de l'Administració local, que hauria de tro¬
bar un sistema fiscal millor.
Puntualitza que els incobrats d'anys anteriors, que

figuren en el Balanç sota el concepte de deutors per
drets reconeguts, s'han rebaixat de 114.000 a
104.000 milions de pessetes, malgrat que amb això
s'empitjorava el romanent de tresoreria o fons de
maniobra, per una raó de prudència, la d'evitar cau¬
re en la temptació de gastar contra tals ingressos;
que la no persecució de determinats dèbits de deu¬
tors ben coneguts s'explica per l'equilibri que hi ha
d'haver entre costos i eficàcia.

Respecte al volum de les inversions, indica que
dels 19.000 milions de pessetes que importen les
transferències de capital, 2.500 corresponen a trans¬
ferències a l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària,
a l'Institut Municipal de Mercats i a l'Institut Municipal
d'Urbanisme, al qual es transfereixen 2.100 milions
que s'apliquen a unes inversions reals indiscutibles i
que, sumats a les inversions reals directes, eleven
l'import de les inversions municipals fins als 12.000
milions de pessetes; que, per altra banda, no pot ac¬
ceptar que les transferències de capital no siguin in¬
versió. En aquesta línia argumentai, observa que en
el cas concret de Holsa, que ja ha acabat la seva acti¬
vitat empresarial, aquesta Societat opta lliurement
entre pagar interessos o procedir a l'amortització
d'endeutament en funció dels criteris de mercat que li
semblen òptims; i que, per altra banda, no ha tingut
ocasió de comprovar encara si l'Estat en la seva
comptabilitat considera tals aportacions transferèn¬
cies corrents o transferències de capital.

No admet tampoc que dins el deute viu de l'Ajunta¬
ment es computin les aportacions per als transports
públics metropolitans, que inclouen capital i interessos.
Fa avinent que la recaptació municipal creix no per

causa de l'augment del tipus, sinó per millores de la
gestió, vessant sobre el qual oferirà informació en el
futur.

En relació a l'obligatorietat d'informar el Plenari so¬
bre la fiscalització posterior de l'Interventor municipal,
anuncia que quan a finals d'any es posi en marxa la
nova normativa sobre la gestió econòmica, es pre¬
sentarà una síntesi dels informes a posteriori que ha
emès l'Interventor, i de les respostes que han tingut
per part dels diferents serveis.

Pel que fa als comentaris sobre les despeses
plurianuals, assenyala que la regulació vigent, que
sembla estar pensada per als Ajuntaments petits,
alenteix excessivament la gestió en els Ajuntaments
grans, com és el de Barcelona, motiu pel qual en les
Bases d'execució del proper exercici està previst in¬
cloure una delegació a favor de l'Alcaldia, decisió de
la qual s'estan estudiant tots els aspectes jurídics per
evitar qualsevol dubte sobre la seva legalitat, ja que
es fa un control molt exhaustiu i cal establir un cert

equilibri entre el seu cost i la seva eficàcia.
Addueix que la política de promoció de l'habitatge

no es finança amb recursos locals, sinó mitjançant
convenis amb l'Administració de l'Estat i que, tanma¬
teix, l'Administració local de Barcelona hi contribueix
en forma molt substanciosa mitjançant aportació de
solars; i que en Televisió de Barcelona no s'han es¬
merçat 500, sinó 300 milions de pessetes, ja que la
primera xifra inclou la retribució a Informació Carto¬

gràfica i de Base d'altres serveis prestats a aquest
Ajuntament.
Subratlla, finalment, que els Comptes presentats

reflecteixen l'estat real de l'economia de la Ciutat
cada vegada més respectada pel món financer i que
ha vist millorar el "ratting" de solvència; i que avui, per
primera vegada, els Grups de l'oposició han acceptat
la xifra de 280.000 milions de pessetes que consta en
els Comptes municipals com a import total de l'en¬
deutament financer municipal, al qual no es poden
sumar les quantitats degudes als proveïdors sense,
paral·lelament, deduir les quantitats que deuen a
l'Ajuntament els seus deutors.

El Sr. Álvarez pregunta si el lliurament dels infor¬
mes de la Intervenció que el Primer Tinent d'Alcalde
s'ha compromès a fer, tindrà caràcter retroactiu.

El Sr. Clos precisa que la síntesi de tals informes i
de la rèplica que hi formulin les dependències afecta¬
des, tindrà caràcter retroactiu a l'exercici de 1995.

El Sr. Alcalde comenta que un Ajuntament que té
uns impostos més baixos que el de Barcelona, està
cobrant les multes mitjançant un sistema privat mal¬
grat que podria ésser molt més efectiu fer-ho des del
sector públic si es reconeixia més autoritat fiscal als
Ajuntaments, aspiració que no s'acaba de materialit¬
zar malgrat les declaracions de la Carta Europea
d'Autonomia local, el principi de subsidiarietat i les
expectatives que deixen obertes la revisió del Tractat
de Maastrich i la redacció de la nova Carta municipal.
S'aprova el dictamen relatiu als Comptes amb el vot

en contra dels Srs. Roca, Homs, Samaranch, Puig-
dollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat, Ciurana, Llon-
gueras, i Miquel, i les Sres. Servitje, Paredes i Ortega i
també dels Srs. Lacalle, Ainoza, Fernández, Álvarez,
Cornet i Tobia i la Sra. Vila.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/90, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit, que
seran finançats amb càrrec al Pressupost de 1996 per
uns imports de 228.000.000 i 16.395.342 pessetes
aquestes últimes en dos annexos. Aprovar modifica¬
cions de crèdit del Pressupost de 1996, corresponents
als reconeixements de crèdit del present expedient de
conformitat amb la documentació que s'adjunta.

El Sr. Puigdollers anuncia el vot contrari dels mem¬
bres del seu Grup perquè els reconeixements de crè¬
dit inclouen una transferència de gairebé 300 milions
de pessetes a favor dels organismes autònoms muni¬
cipals.

S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Roca, Homs,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i les Sres. Servitje, Pare¬
des i Ortega i també dels Srs. Lacalle, Ainoza, Fer¬
nández, Álvarez, Cornet, i Tobia i la Sra. Vila.
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.
És retirat en haver-ho estat prèviament a la Comis¬

sió del Plenari.
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
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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.

El Sr. Fernández avança el vot favorable del seu
Grup, però demana que el Regidor del Districte faciliti
informació sobre l'estat de la conservació de Can
Travi Vell i els projectes sobre la seva consolidació i
rehabilitació.

El Sr. Batlle contesta que l'estat de conservació de
la masia es preocupant, motiu pel qual s'accelerarà
l'expedient per adjudicar la pertinent concessió admi¬
nistrativa, però l'adjudicatari no ha pogut aconseguir
els recursos per tirar endavant la rehabilitació i condi¬
cionament i, per això, ara es planteja resoldre tal con¬
cessió per poder destinar l'edifici a dependències de
la Guàrdia Urbana, utilització per a la qual gaudeix
d'una situació idònia.
S'aprova per unanimitat.
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 situa¬
da al carrer de Pere Pau, núm. 22, atès que en el ter¬
mini d'informació pública no s'hi ha formulat cap re¬
clamació o al·legació; i declarar l'esmentada finca bé
patrimonial.

El Sr. Puigdollers observa que l'adopció d'aquest
acord de desafectació s'ha retardat un any malgrat és¬
ser indispensable per a l'efectivitat de l'anterior acord
de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 1995,
pel qual aquesta finca se cedia al Patronat Municipal
de l'Habitatge perquè hi construís habitatges.
S'aprova per unanimitat.
Aprovar el Projecte d'obres i el Plec de condicions

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

economicoadministratives particulars que regiran el
contracte de rehabilitació de les plantes 5 i 6 de la fin¬
ca núm. 7 del carrer d'Avinyó. Autoritzar la quantitat
de 18.249.999 pessetes per a l'execució de l'esmen¬
tat contracte, de les quals 10.059.000 aniran a càrrec
de la partida 632.24 432.30 01.01 (23203024) del
Pressupost municipal de 1996 i la resta de 8.190.999
pessetes a càrrec de la partida que es determini del
Pressupost municipal de 1997. Declarar la improce¬
dència de la revisió de preus, atesa la durada con¬
tractual. Convocar la realització de subhasta pública,
mitjançant procediment obert i tramitació urgent, per
a la seva adjudicació.
S'aproven per unanimitat els dos dictàmens prece¬

dents.

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.
S'aprova per unanimitat.
Atorgar al Club Natació Atlètic Barceloneta la con¬

cessió dels serveis del Complex esportiu denominat
Piscina Municipal de Sant Sebastià, situat en el pas¬
seig de Joan de Borbó, s/n, d'aquesta Ciutat, com
també els béns de domini públic afectats per aquest
complex, durant el termini de vint-i-set anys, atès el
seu caràcter especial, en base a l'acord pres pel Con¬
sell Plenari d'aquesta Corporació municipal, en ses¬
sió celebrada el 17 de juliol de 1992, i el posterior
contracte subscrit amb l'Autoritat Portuària el 3 de
març de 1993, atès el nivell de cooperació entre Ad¬
ministracions Públiques, i que comporta aquesta
mena de servei; i autoritzar-ne la firma en els termes
expressats en la proposta de conveni adjunt.

El Regidor del Districte de Ciutat Vella, Sr. Fuster,
indica que en el text del dictamen, el mot "concessió"
caldria substituir-lo per "gestió interessada" per cohe¬
rència amb el contingut del Plec de condicions.

El Sr. Fernández recomana que el Districte i la Po¬
nència d'Esports revisin els preus públics a percebre
per l'ús de tal instal·lació.
S'aprova per unanimitat, substituint-hi "concessió"

per "gestió interessada".

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

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

El Sr. Ernest Maragall proposa que el segon parà¬
graf d'aquesta proposta quedi redactat en els termes
següents:
"Preveure que s'inclogui la dotació econòmica cor¬

responent al capítol I del Pressupost per a 1997."
S'aprova per unanimitat amb la nova redacció pro¬

posada.
Autoritzar al Sr. Juan Manzanares i Miñarro la com¬

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

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

bilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal com
a Encarregat i l'exercici per compte propi de l'activitat
de manteniment d'edificis i instal·lacions, atès que
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'estric¬
te compliment dels deures públics i al manteniment
de la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits
establerts pels articles 11 i 12 de l'esmentada Llei i
l'article 330 de l'esmentat Reglament, i pot deixar-se
sense efecte per variació de les circumstàncies relati¬
ves als llocs de treball, per modificació del règim d'in¬
compatibilitats o per interès públic.
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 retribuïda periòdicament, ni dedicar-
s'hi en exclusiva, sense perjudici de les dietes, in¬
demnitzacions o assistències que li corresponguin
per raó d'aquesta dedicació; i que pot deixar-se sen¬
se efecte la present autorització per variació de les
circumstàncies relatives al seu lloc de treball en

aquest Ajuntament o per modificació del règim legal
d'incompatibilitats o per apreciació de l'interès públic
concurrent.

Autoritzar al Sr. Àngel Manuel Mantilla ¡ 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; tanmateix la seva dedicació professional pri¬
vada, amb tot, no podrà superar la meitat de la jorna¬
da laboral setmanal vigent a l'Administració Pública,
tot de conformitat amb allò que disposen els articles
2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'In¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció de Generalitat, i d'acord amb el que disposa el
Reglament del Personal al servei de les Entitats lo¬
cals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en
els seus articles 322, 329 i 330. La present autoritza¬
ció està condicionada a l'efectiu compliment dels
seus deures públics i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats.
Autoritzar a la Sra. M. José Peris i Rodríguez la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat munici¬
pal com a Auxiliar d'Administració General i l'activitat
privada d'ofimàtica i traduccions, atès que aquesta ac¬
tivitat privada no figura compresa en les causes d'in¬
compatibilitats previstes pels articles 2, 11 i 12 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament de
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 condi¬
cionada 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'esmenta¬
da Llei i l'article 330 de l'esmentat Reglament, i pot dei¬
xar-se sense efecte per variació de les circumstàncies
relatives als llocs de treball, per modificació del règim
d'incompatibilitats o per interès públic.
Autoritzar als senyors Gabriel Colomer i Garcia, i

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

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Tècnic Superior en Ciències en el lloc de
treball de Cap del Servei de Química, en el Sector
d'Actuació de Serveis Personals, i l'activitat privada
d'auditoria en l'Empresa ENAC, atès que aquesta ac¬
tivitat privada no figura compresa en les causes d'in¬
compatibilitat previstes pels articles 2, 11 i 12 de la
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Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat
l'interès públic, si bé la present autorització està condi¬
cionada 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'esmenta¬
da Llei i l'article 330 de l'esmentat Reglament, i pot dei-
xar-se sense efecte per variació de les circumstàncies
relatives als llocs de treball, per modificació del règim
d'incompatibilitats o per interès públic.
Desestimar la sol·licitud formulada el 19 de juny de

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

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal en
aquesta Corporació com a Tècnic Mitjà en Sanitat en
el Centre de Primeres Atencions i Centre de Dia (Sec¬
tor d'Actuació de Serveis Personals), i l'activitat de Di¬
plomada en Infermeria en l'Hospital de l'Esperança
(Institut Municipal d'Assistència Sanitària), d'acord
amb allò previst en els apartats 1, 6, 7 i 9 de l'article 4
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat, 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 determinar-se la concur¬
rència de circumstàncies subjectives i objectives idò¬
nies 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 ma¬
nera que ha de cessar en aquesta activitat secundària
declarada en un termini no superior a trenta dies.
S'aproven per unanimitat els onze dictàmens pre¬

cedents.
Imposar al funcionari, Agent de la Guàrdia Urbana

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

Citroen, model BX, matrícula B-1001-NH, en dates 9,
11, 15 i 18 de gener de 1996, quan es trobava en si¬
tuació de baixa medicolaboral en aquest Ajuntament.
Imposar al funcionari, Agent de la Guàrdia Urbana

d'aquesta Corporació, Sr. José Luis Cerezuela i Pe-

ruga, la sanció de separació del servei, prevista en
l'article 52.2 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
Policies locals de Catalunya, per la comissió de sen¬
gles infraccions disciplinàries de caràcter molt greu
respectivament tipificades en l'apartat r), com a con¬
sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques durant el servei o habitualment, i en
l'apartat e), com a conducta constitutiva de delicte do¬
los, ambdós de l'article 48 del referit text legal, en
apreciar-se que el mencionat funcionari municipal,
segons pròpia confessió, resulta consumidor habitual
d'haixix; i en constatar-se, segons es declara provat
en la sentència de 18 de maig de 1995 dictada pel
Jutjat del Penal núm. 8, de Barcelona, i que resulta
vinculant per a l'Administració per aplicació de l'article
8.3 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de
Forces i Cossos de Seguretat, que el dia 3 d'abril de
1993 cap a les 22.30 hores, va tenir lloc una actuació
policial en el bar "Capicúa", situat en el carrer del
Cardoner, de la localitat de Piera, en què es trobà a
José Luis Cerezuela i Peruga, major d'edat i sense
antecedents penals, un tros d'haixix d'uns 4 o 5 gms.
de pes que aquell, client habitual del local, destinava
a la venda, i inspeccionat el vehicle de l'acusat, que
es trobava estacionat davant del local, per membres
de la Policia Municipal de Barcelona, s'hi 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.
S'aproven per unanimitat els dos dictàmens ante¬

riors.
Declarar la nul·litat de ple dret, d'acord amb allò

previst en l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú, de
l'acord d'aquest Consell Plenari de 22 d'abril de 1986
pel qual s'autoritzava al funcionari, Caporal de la
Guàrdia Urbana d'aquesta Corporació, Sr. Andrés
Hernández i Plumed, la compatibilitat entre la seva
activitat municipal i l'activitat externa de docència en
el Col·legi "Daliana", atès que s'observa que la refe¬
rida autorització de compatibilitats resulta vulne-
radora d'allò previst en l'article 6.7 de la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Se¬
guretat -i el seu concordant article 37 de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Cata¬
lunya- que estableix que la pertinença a les Forces i
Cossos de Seguretat és causa d'incompatibilitat per
al desenvolupament de qualsevol altra activitat públi¬
ca o privada, la qual cosa determina la nul·litat de ple
dret del referit acord municipal, com a acte exprés
contrari a l'ordenament jurídic pel qual s'adquireix fa¬
cultat o dret quan manquen els requisits essencials
per a la seva adquisició, segons es determina en l'ar¬
ticle 62.1 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.

El Sr. Fernández anuncia l'abstenció dels membres
del Grup Popular perquè, malgrat la seva conformitat
amb el fons de l'assumpte, atès que no és possible
introduir excepcions en el règim d'incompatibilitats de
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la Guàrdia Urbana, consideren que formalment hau¬
ria estat preferible fer ús d'altres instruments jurídics,
com ara la declaració de lesivitat.

El Sr. Alcalde indica a la Secretària General que
s'emeti un informe sobre la procedència de declara¬
ció de lesivitat.
S'aprova el dictamen amb l'abstenció dels Srs.

Lacalle, Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobia, i
de la Sra. Vila.
AssignaréI nivell 30 com a complement de destina¬

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

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.
S'aprova per unanimitat.

COMISSIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

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

La Presidenta de la Comissió d'Ocupació i Promo¬
ció Econòmica, Sra. Rojo, subratlla que l'aprovació
d'aquest dictamen permetrà inscriure en el Registre
Mercantil la Xarxa de Ciutat C-6, com a Agrupació
europea d'interès econòmic i es recollirà així la feina
que s'està desenvolupant des de fa sis anys.
S'aprova per unanimitat.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

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

La Presidenta de la Comissió de Benestar Social,
Sra. Vintró, destaca que aquest és un punt que se
sotmet anualment a la consideració plenària des de la
creació, fa vuit anys, del Consell Municipal de Benes¬
tar Social, a través del qual les entitats i persones
que s'integren en els seus deu Grups de treball, apor¬
ten d'una manera desinteressada i amb gran dedica¬
ció, un conjunt de suggeriments i propostes en les
deu línies de treball en política social que aquest
Ajuntament realitza; i que any rera any es posa de
manifest la vitalitat del Consell i la voluntat d'incorpo¬
ració de noves institucions, com és el cas de la Uni¬
versitat Pompeu Fabra.
Presenta, a continuació, algunes de les línies d'ac¬

tuació que es definiren com a prioritàries en la reunió
del Plenari del Consell de Benestar Social tinguda el

proppassat mes de juliol per tal que els Distictes i
Serveis municipals les puguin incorporar també a les
pròpies línies de treball; i diu:

a) Que el Grup de la Dona continua insistint en la
necessitat que aquest Ajuntament pari una especial
atenció als col·lectius que es troben en una situació
més desfavorida, com ara el de les dones grans, i a la
presència de les dones en la Ciutat, atès que consti¬
tueixen més del 50 % de la nostra població;

b) Que el Grup de Drogodependències, que ha
anat avalant periòdicament l'actualització del Pla
municipal de lluita contra les drogodependències,
assenyala la necessitat de territorialitzar les actua¬
cions articulant-les a partir de les comissions territo¬
rials, que caldria estendre a tota la Ciutat; i valora
positivament la possibilitat de discutir qüestions can¬
dents com ara la disjuntiva legalització versus
il·legalització, tot i que el problema no es pot resol¬
dre en el marc d'una ciutat, una comunitat autònoma
o un estat i ni tan sols en el de la Unió Europea, per¬
què té un abast més ampli;

c) Que el Grup de Gent Gran continua insistint en
dos vessants: l'un, l'ampliació dels recursos assis-
tencials perquè les persones grans puguin continuar
residint en el seu domicili en la mesura que el seu
grau d'autonomia els ho permeti; l'altre, l'aprofitament
de l'experiència i de les potencialitats que les perso¬
nes grans tenen per continuar essent ciutadans ac¬
tius i creatius en la cultura i en la vida associativa de
la Ciutat;

d) Que el Grup d'Habitatge social, del qual formen
part també representants dels Administradors de fin¬
ques urbanes i Agents de la propietat immobiliària,
assenyala la conveniència de facilitar informació
molt exhaustiva sobre l'aplicació de la nova Llei
d'Arrendaments Urbans per tal de garantir el dret a
l'habitatge a les persones grans titulars de contrac¬
tes d'arrendament, especialment a aquelles de nivell
cultural baix, que s'atabalen fàcilment, o amb fami¬
liars disminuïts al seu càrrec, i a les persones que
conviuen amb elles;

e) Que el Grup d'Infants i Famílies recomana: per
una banda, que la participació dels nois i noies en la
vida municipal no quedi circumscrita a l'experiència
de l'audiència solemne tinguda en aquest Consistori,
sinó que es busquin mecanismes per afavorir-la en
barris i districtes, en aquelles coses que són de l'inte¬
rès dels nois i noies de la Ciutat evitant traduir a un

llenguatge infantil les preocupacions dels grans; i per
l'altra, la creació d'un Observatori de la infància que
pugui oferir uns indicadors de la qualitat de vida de la
infància barcelonina per poder establir les pertinents
comparacions amb Catalunya, Espanya i Europa.

f) Que el Grup de Pobresa demana novament que
s'enforteixin les polítiques municipals, a pesar que te¬
nen un abast limitat, posant en relleu que els progra¬
mes socials difícilment poden resoldre les situacions
personals si no s'ofereix una sortida professional des
del punt de vista del mercat laboral, ni l'accés a unes
condicions d'habitatge dignes;

g) Que el Grup de Prevenció ha treballat els aspec¬
tes de mediació i la violència infantil i juvenil, proble¬
màtica en la qual la Sra. Giménez i Salinas posà de
manifest la dificultat de definir-ne les causes i la ne¬

cessitat de no precipitar-se a estigmatizar determi¬
nats comportaments, moltes vegades generats en el
món dels adults;
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h) Que el Grup de Refugiats i Estrangers ha tingut
com a principal preocupació els aspectes relatius a
les limitacions al dret d'accedir a l'habitatge pel fet
d'ésser d'un color, d'una raça o d'una creença deter¬
minada, i als processos d'incorporació a les escoles
en què s'ha d'evitar la concentració d'alumnes de ter¬
cers països en determinats centres i vetllar per l'ade¬
quació dels materials pedagògics; i considera que cal
prosseguir la línia iniciada per l'Ajuntament de no no¬
més respectar les manifestacions culturals d'altres in¬
drets, sinó promoure-les perquè entrin a formar part
de les manifestacions festives de la Ciutat donat que
contribueixen decisivament a la integració;

i) Que el Grup del Voluntariat ha celebrat la constitu¬
ció del Consell Municipal d'Associacions del Volunta¬
riat, i tanmateix vol continuar essent un Grup de treball
com a punt de reflexió de la nova Llei del Voluntariat,
que s'està elaborant al Parlament de Catalunya.
Aprovar inicialment el Projecte corresponent a la

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

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Acceptar la renúncia, atesa l'oposició veïnal mani¬
festada envers la construcció de l'aparcament es¬
mentat, efectuada per Ferrovial, SA, a l'adjudicació

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

El Sr. Puigdollers demana aclariments sobre l'anul-
lació de la comptabilitat municipal dels 30.800.000
pessetes, corresponents a l'aportació econòmica de
l'adjudicatari, atès que en casos similars anteriors no
s'havia pas pres el mateix determini.

La Presidenta de la Comissió de Mobilitat i Segu¬
retat, Sra. San Miguel, puntualitza que el dictamen
estableix la devolució de la garantia definitiva, una
compensació de 17.898.400 pessetes per les des¬
peses fetes per l'adjudicatari, i l'anul·lació del futur
cànon que aquesta hauria de pagar per la concessió
que es resol.

El Sr. Puigdollers considera que tal anul·lació
s'hauria d'aplicar també a altres acords similars, en
virtut dels quals es deixaren de percebre cànons
concessionals.

S'aprova per unanimitat.

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 arti¬
culat se suprimeix tota referència al canvi d'ús de les
galeries, en concret els articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12 i 15, per tal que aquesta pugui gestionar directa¬
ment la seva administració mitjançant un sistema de
tresoreria propi; i, en conseqüència, aprovar-ne la
nova redacció refosa segons termes que figuren en
l'annex que s'adjunta, i publicar-la en el Butlletí Oficial
de la Província.

S'aprova per unanimitat aquest dictamen.
Declarar vàlid el concurs celebrat per a la contrac¬

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

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.

S'aproven per unanimitat els dos dictàmens ante¬
riors.

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.

El Sr. Fabregat anuncia el vot positiu dels mem¬
bres del seu Grup a aquest dictamen que endreça
urbanísticament una zona que no ho estava; i valora
la voluntat d'acord del Districte tot demanant que en
el futur no es facin plantejaments a posteriori.

El Sr. Alcalde indica al Regidor del Districte d'Hor¬
ta-Guinardó la conveniència de millorar les condi¬
cions del carrer de Budapest.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment el text de l'Ordenança regula¬
dora de les autoritzacions de terrasses al Districte de
Sant Andreu, aprovat per la Comissió de Govern del
Districte en sessió de data 12 de març de 1996 i pel
Ple del Consell del Districte en sessió de 26 de març
de 1996, d'acord amb l'article 8.1 de les Normes re¬

guladores de les activitats desenvolupades a la via
pública; sotmetre'l a informació pública pel termini
d'un mes; i en cas de no presentar-s'hi cap al·legació
o reclamació, aprovar-lo definitivament, d'acord amb
el procediment previst als articles 49 de la Llei Regu¬
ladora de les bases de Règim local, 162 de la Llei
municipal de Règim local de Catalunya i 60 i se¬
güents del Reglament d'Obres, activitats i serveis.
S'aprova per unanimitat aquest dictamen.

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.

El Sr. Alcalde fa avinent que a la Junta de Porta¬
veus es considerà aquest escrit com una petició i es
convingué d'incorporar la preocupació que s'hi mani¬
festa als treballs de modificació de l'Ordenança sobre
la Publicitat.

El Sr. Ernest Maragall confirma que en el curs dels
treballs de revisió de l'Ordenança sobre la Publicitat
hi haurà ocasió d'abordar la problemàtica de la publi¬
citat directa.

El Sr. Alcalde comenta que amb l'aprovació, per
amplíssima majoria, de la moció núm. 1 sobre la
Bandera municipal ha quedat resolt un capítol con¬
fús de la història de la Ciutat, motiu pel qual agraeix
la col·laboració de tots els membres del Consistori.
Justificada la urgència en la forma reglamentària,

es debaten la resta de mocions presentades per a
aquesta sessió:

Dels Srs. Forradellas, Soler, i Ernest Maragall:
1r. Aprovar el Conveni interadministratiu per a

l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci
de Comunicació Local (CCL); 2n. Aprovar la modifi¬
cació de crèdit del Pressupost de 1996, de conformi¬
tat amb la documentació adjunta, per un import de
139.120.000 pessetes.

El Sr. Ciurana avança l'abstenció del seu Grup per¬
què, a juí seu, l'expedient no està complet en mancar-
hi, com s'indica en l'informe de l'Interventor, els com¬

promisos pressupostaris que s'adquireixen de cara als
exercicis ulteriors, i perquè no queda clar si la repre-
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sentació municipal quedarà circumscrita a l'equip de
govern o oberta a tots els Grups Municipals.

El Sr. Fernández anuncia també l'abstenció dels
membres del seu Grup afegint als motius exposats
pel Sr. Ciurana, per una banda, la indefinició dels re¬
cursos que hauran d'aportar les diverses Administra¬
cions consorciades i, per l'altra, la manca d'una clàu¬
sula de revisió d'ofici dels Estatuts quan s'aprovi una
nova llei de televisions locals que posi fi a l'actual si¬
tuació d'al·legalitat

El Sr. Alcalde remarca que les televisions locals
afegiran pluralitat a l'oferta televisiva.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, i Miquel, i les Sres. Servitje, Pa¬
redes i Ortega i també dels Srs. Lacalle, Ainoza,
Fernández, Álvarez, Cornet, i Tobia i la Sra. Vila.
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 lin¬

güístiques amb independència del caràcter actual¬
ment oficial o no oficial de les llengües, i amb
independència 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.

El Regidor Comissionat de Drets Civils, Sr. Soler,
manifesta que la Conferència Mundial de Drets Lin¬
güístics reunida a Barcelona i a la qual l'Ajuntament
donà ple suport logístic i de tota mena, aprovà, ei 6 de
juny de 1996, la Declaració Universal de Drets Lingüís¬
tics que té el seu fonament en la Declaració Universal
dels Drets Humans, que el 1998 complirà el seu 60è
aniversari; que mocions en el mateix sentit de la que
avui s'ha presentat varen ésser aprovades per la Co¬
missió de Cultura del Congrés, a proposta de la Dipu¬
tada Sra. Rahola, i pel Parlament de Catalunya; i en un
organisme que aplega les Regions i Ciutats d'Europa,
en el qual aquest Ajuntament té, en la persona del seu
Alcalde, una alta representació; i que el Director Gene¬
ral de la Unesco, Sr. Mayor Zaragoza, ha animat la
Comissió que fa el seguiment de l'esmentada Declara¬
ció a obtenir l'adhesió d'aquest Ajuntament, motiu pel
qual s'ha presentat la moció en debat.
S'aprova per unanimitat.
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 o bé són qüestions ja estudiades
en la fase d'exposició pública de l'aprovació inicial, o
bé plantegen discussions contràries a les prescrip¬
cions que es deriven de la resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya de 16 de febrer de 1996, i del dicta¬
men de la Comissió Jurídica Assessora de la Genera¬
litat de Catalunya, núm. 111/1996, de 25 d'abril 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 determina¬
des 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 contemplin totes aquelles
idees, aportades en l'actual procés d'informació, rela¬
tives a la integració de les infraestructures en el con¬
text urbà dels barris confrontants amb l'objectiu
d'aconseguir una ciutat habitable. Com a conseqüèn¬
cia de tot l'anterior, ratificareI contingut del Text refós
de la modificació del Pla General Metropolità al sector
Sant Andreu-la Sagrera incorporant-hi els ajustos que
abans s'han referit; i trametre el Text refós al Depar¬
tament de Política Territorial i Obres Públiques, amb
el resultat de la informació pública, als efectes de
l'aprovació definitiva per part del Govern de la Gene¬
ralitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 76
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, modificat
per Decret Legislatiu 16/1994, de 26 de juliol.

El Sr. Alcalde comenta que en els seus arxius ha
trobat una nota del 16 de juny de 1994 sobre la ne¬
cessitat de negociar aquesta qüestió amb el Conse¬
ller de Política Territorial i Obres Públiques, Sr.
Cullell, i amb els propietaris afectats.

El Sr. Forradellas assenyala la importància d'a¬
quest acord i alhora comenta que a la valoració de
les al·legacions presentades per la Coordinadora
d'Associacions de Veïns del Districte i l'Associació de
Veïns del Barri del Baró de Viver, es remarca que les
idees aportades sobre la integració de les infra¬
estructures viàries i ferroviàries són molt positives i
seran considerades en la redacció dels instruments
urbanístics d'ordenació i d'execució que desenvolu¬
pin la modificació del Pla General Metropolità en el
sector de Sant Andreu-la Sagrera, amb l'objectiu d'a¬
conseguir una ciutat habitable.
S'aprova per unanimitat.
1r. Acceptar la renúncia al càrrec de Regidor d'a¬

quest Ajuntament presentada per I'll-lm. Sr. Enrique
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).
S'aprova per unanimitat.
El Sr. Lacalle s'acomiada del Consistori manifes¬

tant que aquesta és per a ell la intervenció més senti¬
da de totes les que ha fet en el temps en què ha estat
Regidor d'aquest Ajuntament, perquè ha dedicat nou
anys de la seva vida a servir la Ciutat gràcies a la
confiança que diposità en ell el seu Partit en tres
Eleccions municipals consecutives, i de totes les res¬
ponsabilitats que ha exercit, aquesta ha estat la més
apassionant i més engrescadora, encara que hagi es-
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tat des de l'oposició, que ha procurat fer sempre
avantposant els interessos de Barcelona a qualsevol
altre i servint lleialment tant els ciutadans que van po¬
sar en ell la seva confiança com els que no.
Recorda que en els seus nou anys de Regidor ha

viscut discussions i negociacions difícils i moments in¬
oblidables, però ara desitja guardar en la memòria
aquelles ocasions en què govern i oposició han treba¬
llat conjuntament per Barcelona; que la pax olímpica
que ell recomanà abans dels Jocs Olímpics funcionà
força bé en comprendre tothom que calia tranquil·litat
política i institucional per poder oferir els millors Jocs
Olímpics de la Història, com va reconèixer el President
del Comitè Olímpic Internacional, Sr. Samaranch, i ara
desitja quedar-se amb aquesta imatge en què es va¬
ren poder establir punts de trobada i de consens.
Significa que Barcelona, a més de capital de Cata¬

lunya, és una gran ciutat, imaginativa, participativa i
acollidora, formada per un poble extraordinari que vi¬
bra, participa i se sent orgullós d'ésser barceloní com
se'n sent ell mateix i tots els companys del Consistori,
perquè Barcelona és una ciutat amb cor, viva, sensi¬
ble i entranyable, que omple les diverses manifesta¬
cions i actes que s'hi organitzen, característica de la
qual ell vol deixar constància.
Espera que tots els presents puguin guardar un

bon record d'ell i que es mantingui la relació iniciada
gràcies al fet d'haver tingut l'honor de servir la Ciutat:
No vol dir, doncs, adéu, sinó fins demà o fins sempre,
ja que sempre des del Consorci de la Zona Franca o
des de qualsevol altre lloc on sigui, continuarà treba¬
llant per Barcelona com ja ho féu el seu pare, que fou
també Regidor d'aquest Ajuntament, i com està segur
que ho faran el seu fill i les seves filles.
Assegura que en la nova responsabilitat continuarà

sent un home de consens i de diàleg; i que tots els
presents tindran sempre obertes les portes del seu
despatx i de casa seva.
Expressa el desig de continuar treballant per

Barcelona juntament amb el Sr. Alcalde, perquè amb¬
dós, per damunt de les discrepàncies polítiques, te¬
nen una passió comuna: Barcelona. També expressa
la seva voluntat d'entesa, comunicació i diàleg amb el
Govern de Catalunya perquè Barcelona necessita del
concurs de l'Estat, de la Generalitat i l'Ajuntament
juntament amb la resta d'institucions i la societat civil,
i el Consorci ha d'ésser un dels principals motors
econòmics de Barcelona i de Catalunya, un punt de
trobada de les Institucions i un element essencial del
futur econòmic de la Ciutat i pot ser-ho si es té clar
que s'hi guanya més parlant, dialogant i col·laborant
que no pas discutint i enfrontant-se, i que treballant
en equip es poden assolir totes les fites: fer tot això
no és difícil, perquè l'objectiu comú és que Barcelona
avanci i millori.
Remarca que Barcelona pot ésser allò que els

barcelonins vulguin i continuarà essent la ciutat dels
prodigis, en la qual tot és possible perquè té força,
cor, ganes i ferma voluntat d'ésser, de superar-se i de
perfeccionar-se i de tot això aquest Consistori i el seu
Alcalde en són el motor: els desitja, doncs, molts

èxits i encerts en la seva tasca, que seran els èxits de
Barcelona.
Reitera el seu agraïment als companys del Consis¬

tori per l'amistat amb què l'han distingit i els encoratja
a continuar treballant per la Ciutat.
Rubrica la seva intervenció dient que enyorarà

aquesta Casa perquè forma part de la seva vida i ha
estat per a ell un honor servir-la; i que marxa amb el
legítim orgull i la satisfacció per la feina feta, presidi¬
da per la dignitat i la lleialtat a la Ciutat.

El Sr. Alcalde, interpretant els sentiments de tot el
Consistori, manifesta que Barcelona, com ha dit el Sr.
Lacalle, té una personalitat molt marcada, la qual no li
priva d'ésser fidel a Catalunya en primer lloc, a la
construcció entre tots els pobles d'Espanya d'una Na-
ció-Estat vivible i, més enllà, a la construcció d'una
Europa dels ciutadans i les ciutats; i que aquesta Ciu¬
tat està formada per persones que conformen la seva
personalitat, una de les quals, i molt pronunciada, és
del Sr. Lacalle que com altres Regidors que el prece¬
diren en el Consistori, marcaren també la història de
la Ciutat.
Significa que el Sr. Lacalle és un representant molt

característic d'un determinat sector ciutadà i ell, que
com a Alcalde de Barcelona ha d'ésser defensor de
tots els sectors sociològics i culturals, vetllarà sempre
perquè tal sector se senti emparat en els seus drets.
Creu que el Consorci de la Zona Franca pot co¬

mençar a treballar amb discreció i transparència i que
les diferències ideològiques poden quedar en segon
pla perquè hi ha una estratègia comuna: fer de
Barcelona la porta sud d'Europa.
Finalment remarca que les Festes de la Mercè han

sorprès una vegada més i espera que aquest any si¬
gui l'últim en què s'hi hagi de parlar de Bosnia i
Sarajevo, que hi han estat presents en les persones
del Primer Ministre Bosnià i del Bisbe catòlic de

Sarajevo, ciutat que l'any passat estigué representa¬
da per qui aleshores era el seu Alcalde, el Sr. Kuso-
poviç, si bé Barcelona continuarà implicada en la re¬
construcció del barri de Mojmilo, la Vila Olímpica i
altres elements de la seva economia i de la seva es¬

tructura urbana.
Comenta igualment que les Festes han marcat un

bon començament de la relació de Barcelona amb
l'Arquitectura, relació que en el passat curs tingué al¬
guns interrogants; i també han deixat ben clara la vo¬
cació de la Ciutat pel que fa als voluntaris; i que els
actes s'allargaran encara uns dies perquè: el proper
dissabte i diumenge tindran lloc dos actes, la gimca¬
na i el correfoc, que van haver d'ésser suspesos per
la pluja; per al dia 16 d'octubre està previst celebrar
el desè aniversari de la nominació olímpica que ence¬
tà la dècada prodigiosa; i l'endemà, dia 17, es proce¬
dirà a lliurar les Medalles d'Or de la Ciutat al Presi¬
dent de la Generalitat, M. Hble. Sr. Jordi Pujol i a
l'Expresident del Govern Español, Excm. Sr. Felipe
González.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta
minuts.
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 25 d'octubre
de 1996.

Aprovació de Pacta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de la credencial expedida per

la Junta Electoral Central, expressiva de la designa¬
ció del Sr. Daniel Sirera i Bellés com a Regidor
d'aquest Ajuntament en substitució, per renúncia, del
Sr. Enric Lacalle i Coll.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 20

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3369), que aprova
el criteris de col·laboració amb finalitat formativa o de
recerca amb universitats, escoles i altres entitats del
sector públic o privat.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 23

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3325), que nomena
membre del Plenari del Consell Municipal de Circula¬
ció, Disciplina i Seguretat Viària en representació de
l'Institut Català de Seguretat Viària, el Sr. Josep Coll i
Beltran, en substitució del Sr. Ricard Viñas i Arrufat.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 20

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3328), que designa
representants de l'Ajuntament a la Comissió de se¬
guiment especificada a la clàusula tercera del precon-
veni amb l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat i
la Gerència d'Infraestructura de la Defensa per a
l'elaboració d'una proposta d'ordenació urbanística
dels terrenys de la caserna de Lepant, els Srs. Josep
A. Acebillo i Marín i Joan Molina i Vivas.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 27

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3366), que designa
representant de l'Ajuntament a la Comissió de segui¬
ment per a l'execució de les obres dels passeigs ma¬
rítims de la Barceloneta el Sr. Juli Laviña i Batallé, en
substitució del Sr. Ignasi Lecea i Flores de Lemus.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 3

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3402), que designa els
membres del Plenari del Consell Municipal d'Associa¬
cions de Voluntariat i en nomena Vicepresident Se¬
gon el Sr. Albert Soler i Sicília, i Secretari el Sr. An¬
toni Puig i Picart.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 7

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3459), que nomena els
membres de la Comissió Municipal de Cooperació In¬
ternacional i la Sra. Maria Gas i de Cid Secretària de
tal Comissió.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3587), que designa re¬
presentants de l'Ajuntament a la Comissió Promotora
del Pla de Pensions el Sr. Jordi Ametlló i Lafuente i les
Sres. Conxa Duran i Pagès i Carme Valls i Cerulla.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3588), que designa
membres del Jurat del VI Premi Barcelona Solidària:
Presidenta, ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells; Vocals,

la ll·lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, i els Srs.
Josep Ribera i Pinyol, Guillem Espriu i Avedaño, Joan
Gomis i Sanahuja, Rafael Grasa i Hernández i Jordi
Cots i Moner; i Secretari Aleix Ripol i Millet.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3578), que designa la
Sra. Catalina Ramis i Llompart representant de l'Ajun¬
tament de Barcelona al Consell d'Administració de la
Societat Privada Municipal de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, Pla del Besòs, SA, en substitució de
la Sra. Pilar Marsán i Álvarez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'1

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3372), que manté la
suspensió preventiva de l'activitat ordinària relaciona¬
da amb la descàrrega de fava de soja a la ciutat de
Barcelona fins a la normalització de tals activitats
amb la implantació i avaluació positiva de les mesu¬
res correctores definides, i autoritza excepcionalment
la descàrrega del vaixell Captain Diamantis amb
l'aplicació de les mesures de control extraordinari de¬
finides a l'annex.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 9 i

10 d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3579 i 3580), que
aproven expedients de generació de crèdit per in¬
gressos per un import de 40.220.284 i 207.965.278
pessetes, respectivament.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 8

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3500), que adjudica el
contracte d'obres de remodelació de les plantes 1a. i
3a de l'Edifici Nou i de construcció del passadís de
connexió entre els edificis Vell i Nou de les Cases
Consistorials a Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, per un import de 279.888.381 pesse¬
tes, de les quals 63.000.000 de pessetes s'apliquen
al Pressupost de 1996 i la resta al de 1997, en ésser
l'oferta millor puntuada en el concurs convocat en vir¬
tut de l'anterior acord plenari, de 17 de maig de 1996.
Quedar assabentat de les resolucions del Gerent

del Districte de Nou Barris, de 10 d'octubre de 1996,
per les quals, en virtut de concursos convocats per
anteriors acords plenaris de 12 de juliol de 1996,
s'adjudica:
a) A Corviam, SA, la urbanització del carrer

d'Argençola, entre els de Castellví i de Sant Feliu
de Codines, per un import de 22.573.440 pesse¬
tes, de les quals 13.167.840 s'apliquen al Pressu¬
post de 1996 i la resta al de 1997;

b) A Fomento de Construcciones y Contratas, SA, la
urbanització del carrer de connexió entre el de Vidal i
Guasch i l'avinguda de Nou Barris, per un import
46.665.000 pessetes, de les quals 27.000.000 s'apli¬
quen al Pressupost de 1996 i la resta al de 1997;

c) A Corviam, SA, la urbanització de la plaça de
Santa Eulàlia i carrers adjacents de Santa Úrsula i
de Sant Ferran fins al de Serrano, per un import de
74.244.000 pessetes, de les quals 41.790.546 s'apli¬
quen al Pressupost de 1996 i la resta al de 1997.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 27 de setembre

de 1996 (S1/D/1996 3364), que nomena membres de
la Junta de Govern de l'Institut Municipal de Salut
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Pública: Presidenta la ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Cas¬
tells; Vicepresident Executiu: ll·lm. Sr. Xavier Casas i
Masjoan; i membres representants de l'Ajuntament: les
ll·lmes. Sres. Immaculada Moraleda i Pérez i Teresa
Sandoval i Roig i els ll·lms. Srs. Francesc Narváez i
Pazos, Vicenç Gavaldà i Casat, Joan Puigdollers i
Fargas, Jordi Cornet i Serra i Agustí Soler i Regàs.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 7 i 9 d'octubre

de 1996 (S1/D/1996 3420-3424 i 3538), pels quals,
en virtut de concurs, es nomena: la Sra. Roser March
i Plana, el Sr. Jordi Duran i Llobet i la Sra. Carme
Pallarès i Argote, Supervisors d'equips i/o sistemes
d'atenció al ciutadà; el Sr. Raül Fontanet i Rodríguez,
Assessor Tècnic d'Inventari Municipal; la Sra. Isabel
Moretó i Navarro, Tècnica de Patrimoni de Districte
adscrita al de Ciutat Vella; els Srs. Cristòfor Querol i
Lacarte, Álvaro Longoni i Merino, Pere Galobart i Es¬
pinosa, Josep M. Urrecho i Gil, Gumersindo Romero i
Martínez, Jordi Ollé i Martí, i Felipe de Riquer i
Permanyer, Caps de Servei de Manteniment i Serveis
de Districte; els Srs. José Luis San Martín i San
Martín, Ramón Marqués i de Losada, Cinto Hom i
Santolaya, Marc Aureli Santos i Ruiz, Josep Manuel
Melo i Cabrera, Juan Manuel Llopis i Manlleu, Ignasi
Sanfeliu i Arboix, i Ramon Casanovas i Mínguez, Res¬
ponsables de Projectes de Districte; i la Sra.
Montserrat Marcús i Beierri, Tècnic de Suport al Res¬
ponsable dels Serveis Centrals de Telecomunicacions.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 21 d'octubre

de 1996 (S1/D/1996 3828 i 3827), per les quals:
a) S'aproven el Plec de clàusules i d'altres docu¬

ments del concurs per a l'adjudicació del contracte de
redacció del projecte bàsic i del projecte executiu de
les obres de reforma del Museu Picasso per un im¬
port màxim de 44.086.548 pessetes, de les quals
6.750.000 s'autoritzen contra el Pressupost de 1996 i
la resta contra el de 1997, i es convoca concurs obert
per a adjudicar el contracte.

b) S'aproven el Plec de clàusules i d'altres do¬
cuments del concurs per a l'adjudicació del contrac¬
te de redacció del projecte de les obres de refor¬
ma del conjunt de Museus Història-Marès, per un
import màxim de 19.591.291 pessetes, de les quals
5.751.443 s'autoritzen contra el Pressupost de 1996
i la resta contra el de 1997, i es convoca concurs
obert per a adjudicar el contracte.

Ratificar la resolució del Gerent del Districte de Nou
Barris, d'11 de juliol de 1996, que inicia expedient per
a la urbanització del carrer de Joaquim Valls, entre els
de Pablo Iglesias i el de Vinyar i entre la Via Júlia i la
Via Favència, per un import de 60.000.000 de pesse¬
tes, de les quals 24.000.000 s'apliquen al Pressupost
de 1996, 28.000.000 al de 1997 i la resta al de 1998, i
es convoca concurs mitjançant procediment obert per
a l'execució de les obres.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, 21

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3756), que desestima
la recusació formulada per "JIF Vallès, SA," pel fet
que resulta extemporània segons el que preceptúa
l'article 29 de la Llei de Règim jurídic de les Adminis¬
tracions públiques i procediment administratiu comú,
en haver-se interposat després de dictada resolució i
perquè no es donen en la Regidora de Gràcia cap
dels motius a què es refereix l'article 28, en relació
amb el 29, de la pròpia Llei, tota vegada que la quere¬
lla formulada per aquella Societat, que es troba pen¬
dent davant els Tribunals, prové d'actuacions realit¬

zades per l'esmentada Regidora en l'exercici de fun¬
cions de caràcter públic que la recusant no ha pogut
relacionar amb cap interès, ni privat, ni personal de la
recusada; mentre que, per altra banda, tal querella ha
estat arxivada pel Jutjat d'Instrucció el 12 de juliol.
Declarar mancada de fonament la recusació de

l'Alcaldia, formulada per "JIF Vallès, SA", ja que si bé
existeix qüestió litigiosa pendent davant els Tribunals,
que es concreta en la querella formulada per l'esmen¬
tada societat, aquesta querella ha estat originada per
actes dictats per la Regidora del Districte de Gràcia
en l'exercici de funcions de caràcter públic que la re¬
cusant no ha pogut relacionar amb cap interès de
naturalesa privada o personal i en les quals, a més,
l'actuació de l'Alcaldia es va limitar únicament a l'ator¬
gament d'una delegació; mentre que per altra banda,
tal querella ha estat arxivada pel Jutjat d'Instrucció el
12 de juliol.
Aprovar, sens perjudici de la reglamentària exposi¬

ció al públic, el resum numèric provisional, elaborat a
partir dels fulls de la Renovació padronal de 1996 i
del qual resulta una població de dret d'1.474.539 ha¬
bitants.
Quedar assabentat de la resolució del Gerent del

Districte de Gràcia, que en virtut del concurs convo¬
cat per l'anterior Consell Plenari de 16 d'abril de
1996, s'adjudica, amb una baixa del 17,07 %, a
"SMEI Construcciones, SA", el contracte de les obres
de reparació de tota la impermeabilització de la
placeta del carrer de l'Alsina i de la cobertura de l'ac¬
cés de l'aparcament per un import de 17.990.440
pessetes, de les quals 7.990.440 s'apliquen al Pres¬
supost de 1996, i la resta al de 1997.
Quedar assabentat de la comunicació que han

adreçat a l'Alcaldia la ll·lma. Sra. Pilar Rahola i
Martínez i l'Il·lm. Sr. Agustí Soler i Regàs, en virtut de
la qual el Grup que formen passa a anomenar-se
Grup Municipal Independentista.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 23

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3758 i 3759), que no¬
menen membres del Consell Municipal: del Districte
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 Subias i
Faiges; i del Districte de Sant Andreu el Sr. Àngel
Van Week i de Blas, en substitució de la Sra. M.
Antònia de Blas i Barradés.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28 de
juny de 1996, pel qual s'aprova inicialment la modifica¬
ció del Pla especial d'ordenació i determinació del ti¬
pus equipament del sector delimitat pels carrers de
Tarragona, de la Diputació, la Gran Via de les Corts
Catalanes, 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 Comissió d'Urbanisme de
Barcelona el 5 d'abril de 1990, i el 18 de juliol de 1990
el seu Text refós, d'iniciativa municipal.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova inicialment la
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Modificació puntual del Pla especial de reforma inte¬
rior del Sector Oriental per a la creació de noves ope¬
racions d'habitatge protegit al carrer del Pou de la Fi¬
guera, núm. 14-20, i la plaça de Sant Agustí Vell,
núm. 5, i es prorroga la suspensió de l'atorgament de
llicències que determinà l'acord plenari de 19 de juny
de 1996, fins al termini màxim de dos anys a comptar
des del dia 5 de juliol de 1996, data de la publicació
de tal acord al Butlletí Oficial de la Província.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pels quals s'aproven inicialment:
a) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer

d'Ausiàs Marc cantonada al carrer de Sardenya, núm.
170-176, als efectes de l'ordenació de la ubicació en

la planta baixa i l'altell de l'ús d'habitatge vinculat en¬
tre ambdues plantes, promogut per Tres Torres, SA;

b) El Pla especial de l'Estació de Sants, promogut
per Renfe;

c) El Pla especial d'ordenació de l'illa delimitada
pels carrers de Sants, de Munné i de la Riera Blanca,
d'iniciativa municipal;

d) L'Estudi de detall per a la rehabilitació i amplia¬
ció de l'edificació de la parcel·la ubicada al carrer del
Doctor Carulla, núm. 55, promogut per Assessors Co¬
ordinats, SL.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova definitivament
l'Estudi de detall per a l'emplaçament d'una benzinera
al Nus de Collserola, que modifica l'anterior Estudi de
detall aprovat inicialment i definitivament pel Consell
Plenari, de 26 de novembre de 1993, promogut per
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA; i es
desestima l'al·legació presentada pel Sr. Manuel
Amado i Lancho, en representació de la Asociación
Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona, de
conformitat amb l'informe de la Unitat Operativa de
Planejament I de 25 de setembre de 1996.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova definitivament el
Projecte de compensació elaborat i aprovat inicialment
per la Junta de Compensació del Pla especial d'orde¬
nació física de la finca propietat dels senyors Batlle i
Moragas, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de
Barcelona, constituïda a l'efecte, i se supedita la publi¬
cació de l'acord a la inscripció de la Junta de Compen¬
sació esmentada en el Registre d'Entitats Urbanísti¬
ques Col·laboradores.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual es requereix els titulars
dels terrenys inclosos a la Unitat d'actuació núm. 5 de
la "Modificació del Pla General Metropolità al Front Ma¬
rítim del Poblenou des del Cementiri a rambla de Prim,
que comprèn les finques situades al carrer de Perelló,
entre la rambla del Poblenou i el carrer del Ferrocarril
(excepte la finca núm. 38-44 del carrer de Perelló), i
les finques núm. 28 a 36 del carrer de Fernando Poo,
amb una superfície total de 7.504 m2, perquè en el ter¬
mini de tres mesos, a comptar des de la notificació
d'aquest acord, presentin projecte d'estatuts i bases
d'actuació, i per al cas que no es presentessin els es¬
mentats documents dintre de tal termini es té per apro¬
vat inicialment el canvi del sistema d'actuació esmen¬
tat pel de cooperació.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'estimen parcialment les
al·legacions formulades per Inmuebles Navarros, SA,
Kitira, SL i Joaquín Vidal i Artés i es desestimen les

altres que es relacionen contra l'acord del plenari de
16 d'abril de 1996 que anticipava l'obertura i corres¬
ponent urbanització de la traça de l'Avinguda Diago¬
nal i dels carrers de Bilbao, de Lope de Vega i
d'Espronceda, en els àmbits de les Unitats d'actuació
núm. 2, 3, 6 i 9 a executar pel sistema de compensa¬
ció, i Unitats d'actuació núm. 10 i aïllada B a executar
pel sistema d'expropiació del Pla especial de reforma
interior Diagonal-Poblenou.
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, aprova¬
des per la Comissió de Govern en sessió de data 1
de febrer de 1991 i ratificades pel Consell Plenari, de
26 de febrer de 1991, substituint el seu actual redac¬
tat pel següent: "L'Alcalde de Barcelona designarà els
membres del jurat, que estarà format per membres
del Consistori i personalitats rellevants en la vida as¬
sociativa de la ciutat. Així mateix designarà la perso¬
na que ha d'actuar com a secretari/a".

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Proposar al Centre de Gestió Cadastral i Coopera¬
ció Tributària de Barcelona, del Ministeri d'Economia i
Hisenda, d'acord amb allò que estableix l'article 71 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes locals, la modificació dels valors deter¬
minats per la Ponència de 1993, dels immobles indi¬
cats al plànol adjunt (annex 1 r), pel fet que existeixen
diferències substancials entre els valors cadastrals i
els valors de mercat dels esmentats immobles, amb
efectes de 1r de gener de 1997.
Modificar per a l'exercici 1997 i següents, les Orde¬

nances Fiscals següents: Ordenança Fiscal General;
núm. 1.1 Impost sobre béns immobles; núm. 1.2 Im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana; núm. 1.4 Impost sobre activitats
econòmiques; núm. 2.1 Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres; núm. 3.1 Taxes per serveis ge¬
nerals; núm. 3.2 Taxes per serveis de bombers; núm.
3.3 Taxes pels serveis fúnebres i cementiris; núm. 3.4
Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.5 Taxes pels
serveis de neteja; núm. 3.6 Taxes de clavegueram;
núm. 3.7 Serveis de mercats; núm. 3.8 Taxes per ser¬
veis d'inspecció i prevenció sanitària; núm. 3.9 Pres¬
tacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials.
Modificar per a l'exercici 1997 i successius l'Orde¬

nança General reguladora de les contraprestacions
coactives i dels preus públics, i les ordenances: núm.
5.1 reguladora dels preus públics per utilització priva¬
tiva del domini públic municipal; i núm. 5.3 reguladora
dels preus públics per l'estacionament de vehicles.
AprovaréI Pla d'Operacions Financeres per a l'any

1997 d'acord amb l'apartat 2 de la Base d'execució
24 del Pressupost.
Aprovar les condicions que s'adjunten com a annex,

referents a una emissió de 20.000 milions de iens o

una emissió de bons de 20.000 milions pessetes en el
mercat interior, a dur a terme alternativament l'una o

l'altra, i destinades a cobrir les necessitats financeres
previstes en el Pla Financer de 1997; i autoritzar l'Il-lm.
Sr. Joan Clos i Matheu, Primer Tinent d'Alcalde per
atorgar tota la documentació necessària per dur a ter¬
me la signatura de les operacions.
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Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
1996, per un import de 17.046.466 pessetes. 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.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1996, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta, per un import de 1.189.052.455 pessetes (sis
annexos). Aprovar la creació de partides ampliables
amb les despeses vinculades que s'indiquen en la
documentació que s'adjunta.
Acceptar la transmissió a l'Ajuntament de la con¬

cessió atorgada a "Vila Olímpica, SA", per la Genera¬
litat de Catalunya relativa a la construcció i explotació
del Port Olímpic de Barcelona, amb la subrogació
municipal en tots els drets i obligacions del conces¬
sionari; i formalitzar l'escriptura pública corresponent.
Resoldre les al·legacions presentades, pel Grup

Municipal Popular, el Grup Municipal de Convergèn¬
cia i Unió, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona, la Cambra Oficial de Con¬
tractistes d'Obres de Catalunya i el Foment del Tre¬
ball Nacional, dins el període d'informació pública de
la modificació de la clàusula 24 del Plec de clàusules
administratives generals aplicables a la contractació
d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments,
que fou aprovada inicialment pel Consell Plenari en
sessió celebrada el 12 de juliol de 1996.
Estimar parcialment les presentades pel Grup Mu¬

nicipal de Convergència i Unió, la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Cam¬
bra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya i el
Foment del Treball Nacional en el sentit d'aclarir la
redacció de l'esmentada clàusula, donant-li la redac¬
ció següent:

" VIII. Del pagament.
Clàusula 24. El pagament de les prestacions es

realitzarà en els terminis disposats a la Llei de Con¬
tractes de les Administracions públiques, sense per¬
judici que l'Administració pugui acceptar i valorar les
ofertes econòmiques i financeres que puguin fer els
licitadors. En tot cas, els Plecs de clàusules particu¬
lars establiran les determinacions necessàries perquè
l'Ajuntament pugui conèixer el preu, inclosos els cos¬
tos financers, en els diferents terminis de pagament
que s'ofertin. Tot l'anterior s'entén sens perjudici del
termini especial establert a l'article 148 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Als efectes de pagament, la Corporació expedirà

mensualment, o en aquell altre període que establei¬
xin els Plecs de clàusules particulars, certificacions o
altres documents que comprendran les prestacions
executades durant l'esmentat període."
Desestimar la resta d'al·legacions presentades per

manca de fonament jurídic.
Donar per aprovat definitivament, en no haver-s'hi

formulat reclamacions en el període d'informació públi¬
ca, l'anterior acord plenari de 12 de juliol de 1996, pel
qual s'aprovà la Memòria justificativa i la transformació
de ProEixample en societat de capital mixt, se n'aug¬
mentà el capital social fins a 1.000.000.000 de pesse¬
tes segons la distribució prevista en l'esmentada Me¬
mòria i es destinaren 500.000.000 com aportació de la
Corporació a l'esmentada ampliació de capital.

Conseqüentment, confirmar, exercint en funcions
de Junta general de ProEixample, SA, els acords que
figuren en el document adjunt

El contingut del document adjunt que es confirma
és el següent:

1r. Aprovar definitivament la Memòria, que resulta
degudament justificada, i els informes emesos pel
Consell d'Administració de la Societat de data 17 de
juliol, relatius ambdós a la proposta de transformació
de la Societat en societat mixta, a l'augment de capi¬
tal i a la modificació íntegra dels Estatuts socials.

2n. Aprovar la transformació de la societat Pro-
eixample, SA, en societat de capital mixt, donant en¬
trada al capital privat mitjançant l'ampliació de capital
social i subsegüent modificació estatutària, mantenint
invariable la denominació, el domicili i donant nova
redacció a la totalitat dels Estatuts socials, de confor¬
mitat amb la redacció, que figura incorporada a la
Memòria justificativa.
3r. Augmentar el capital social mitjançant l'emissió

de noves accions fins a 1.000 milions de pessetes de
capital social, segons la distribució que preveu la Me¬
mòria de justificació.

En conseqüència, augmentar eI capital social en la
suma de 990 milions de pessetes més, fins a assolir
un capital total de 1.000 milions, mitjançant l'emissió i
posada en circulació de 99.000 accions més, ordinà¬
ries, nominatives, de 10.000 pessetes de valor nomi¬
nal cadascuna d'elles, numerades correlativament de
la 1.001 fins a la 100.000, corresponent les núm.
1.001 fins a 51.000 juntament amb les núm. 1 fins a
1.000 a la Classe A, i les núm. 51.001 fins a 100.000
a la Classe B.
L'emissió es realitza a la par i sense prima d'e¬

missió.
El contravalor consisteix en aportacions dineràries i

s'indica, als efectes oportuns, que les accions emeses
anteriorment es troben totalment desemborsades.

La subscripció, desemborsament i adjudicació serà
de la manera següent:

a) Classe A: Formada per 51.000 accions nominati¬
ves, que seran totalment subscrites i desemborsades
per les Administracions públiques participants, i nu¬
merades correlativament des de l'1 fins al 51.000,
ambdós inclusivament.

b) Classe B: Formada per 49.000 accions nominati¬
ves, que seran totalment subscrites i desemborsades
i de les quals seran tenidors els accionistes represen¬
tants del capital privat, numerades correlativament
del 51.000 fins al 100.000, ambdós inclusivament.

El tipus d'emissió s'estableix a la par i sense prima
d'emissió. El desembors de les noves emissions
subscrites s'haurà de realitzar íntegrament en el mo¬
ment de la subscripció i en efectiu metàl·lic.

Es preveu una subscripció incompleta en relació a
les accions de Classe B, que en el cas de no ésser
totalment subscrites, l'ampliació de capital es concre¬
tarà a les accions efectivament subscrites. En el su¬

pòsit que la demanda de subscripció d'accions de la
Classe B fos superior a les 49.000 ofertades, aques¬
tes seran prorratejades entre els sol·licitants.

El capital públic serà com a mínim el 51% del capi¬
tal resultant després de l'ampliació.

4t. Aprovar la modificació estatutària, mantenint in¬
variable la denominació, el domicili i donant una nova
redacció a la totalitat dels articles dels Estatuts so¬

cials, de conformitat amb la redacció que figura incor-
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porada a la Memòria justificativa, i que s'adjunta a
l'annex.
5è. Delegar i facultar expressament al Consell

d'Administració per realitzar totes les formalitats ne¬
cessàries per a l'execució i compliment dels acords
adoptats i especialment:
Trameti, en el termini legalment establert, la comu¬

nicació prèvia de l'emissió a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores i, en el seu cas, formuli i aporti a
tal Comissió el butlletí de subscripcions i el full infor¬
matiu de l'emissió, i dóni compliment als requisits de
publicitat de l'emissió i realitzi l'oferiment de les ac¬
cions emeses després del registre de l'emissió en la
Comissió Nacional del Mercado de Valores.

En virtut de la delegació, el Consell d'Administració
podrà fixar la data en què l'acord d'ampliació de capi¬
tal adoptat per la Junta General, ha de portar-se a
efecte en la quantitat subscrita, com també fixar-ne
les condicions en tot allò no previst per la Junta, i
especialment i, si escau, en relació al termini per a la
inscripció de la escriptura d'ampliació de capital. Així
doncs, el Consell queda facultat: per a formular i di¬
positar el full informatiu; per decidir i publicar l'inici de
la subscripció d'accions una vegada dipositat el full
informatiu, en el seu cas, i per fixar la data de tanca¬
ment de la subscripció en el termini màxim assenya¬
lat, per a la Junta (tres mesos a comptar des del ter¬
mini indicat per la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, per a l'inici de l'oferta pública d'accions); i
per donar nova redacció a l'article estatutari relatiu al
capital social un cop acordat i executat l'augment en
la quantia que correspongui en funció de la subscrip¬
ció, i alhora per elevar a públics la nova redacció do¬
nada per la Junta General als Estatuts socials d'acord
amb la nova composició accionarial i la transformació
de la societat en mixta.
D'acord amb allò establert legalment, el termini per

a l'exercici d'aquesta facultat delegada no podrà ex¬
cedir d'un any des de la data.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar a la Sra. Laura Martínez i Miragall la
compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Tècnic Superior en Dret en el lloc de tre¬
ball de Responsable de Projecte en la Unitat Operati¬
va de Gestió del Sòl i l'activitat privada de docència
en l'Acadèmia ADAMS, atès que aquesta activitat
privada no figura compresa en les causes d'incom¬
patibilitat previstes pels articles 2, 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitat
del Personal al Servei de l'Administració de la Gene¬
ralitat 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 condi¬
cionada a l'estricte compliment dels deures públics i al
manteniment de la dedicació a l'activitat privada dintre
del 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 re¬
latives als llocs de treball, per modificació dels règims
d'incompatibilitats o per interès públic.
Autoritzar als senyors Josep Liados i Masllorens, i

Tomàs Subirá i Sanz la compatibilitat sol·licitada entre
la respectiva activitat municipal i la de Professor de les

Universitats que cadascun d'ells indica, per al curs
acadèmic 1995-1996, 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'Adminis¬
tració de la Generalitat i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 d'aquesta llei i els articles 327 i 328 del
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Autoritzar al Sr. Manuel Yagüe i Martínez la compa¬

tibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal en
aquesta Corporació, amb la categoria de Tècnic Supe¬
rior d'Arquitectura i Enginyeria i l'exercici lliure de la
professió d'Arquitecte, excloent qualsevol manifestació
del seu exercici en el terme municipal de Barcelona,
per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i la privada, i garantir d'aquesta manera l'objec¬
tivitat, la imparcialitat i la independència que ha de pre¬
sidir la seva actuació com a funcionari, i per salvaguar¬
dar l'interès públic, que podria sortir perjudicat en cas
de produir-se aquella coincidència; tanmateix la seva
dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Admi¬
nistració Pública, tot de conformitat amb allò que dis¬
posen els articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei
de l'Administració de la Generalitat i d'acord amb el

que disposa el Reglament de 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 nor¬
mativa d'incompatibilitats.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

PONÈNCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

Aprovar inicialment el Plec de condicions per a la
concessió de la Piscina municipal de Sant Andreu,
del Districte de Sant Andreu, aprovat per la Comissió
de Govern del Districte en sessió de data 22 d'abril
de 1996; sotmetre'l a informació pública pel termini
d'un mes; i cas de no presentar-s'hi cap al·legació o
reclamació, aprovar-lo definitivament, d'acord amb el
procediment previst als articles 122 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions en matèria de Règim
local i 269.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal
i de Règim local de Catalunya.
Aprovar inicialment el Plec de condicions per a la

concessió de la Pista poliesportiva municipal Capella
de Sant Andreu, del Districte de Sant Andreu, aprovat
per la Comissió de Govern del Districte en sessió de
data 22 d'abril de 1996; sotmetre'l a informació pública
pel termini d'un mes; i per al cas de no presentar-s'hi
cap al·legació o reclamació, aprovar-lo definitivament,
d'acord amb el procediment previst als articles 122 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de les disposicions en ma¬
tèria de Règim local i 269.3 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya.
Aprovar inicialment el Plec de condicions per a la

concessió del Pavelló poliesportiu municipal Sant
Andreu, del Districte de Sant Andreu, aprovat per la
Comissió de Govern del Districte en sessió de data
de 22 d'abril de 1996; sotmetre'l a informació pública
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pel termini d'un mes, i per al cas no de presentar-s'hi
cap al·legació o reclamació, aprovar-lo definitivament,
d'acord amb el procediment previst als articles 122
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions en
matèria de Règim local i 269.3 de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

ModificareIs articles 4, 129, 130 i 131 de l'Ordenança
de Cementiris, aprovada pel Consell Plenari amb data
29 d'octubre de 1985, amb la nova redacció que consta
en el document que s'adjunta; i sotmetre la modificació
a informació pública per un termini de trenta dies.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Aprovar inicialment el Projecte corresponent a l'exe¬
cució de les obres de remodelació de la Casa de l'Ar¬
diaca (última fase), d'acord amb allò que determinen
els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Muni¬
cipal i de Règim local de Catalunya, i 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Regla¬
ment d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, i sot¬
metre'l a informació pública durant un termini de trenta
dies hàbils a partir del següent al de la publicació,
d'acord amb els esmentats articles. Donar per aprovat
definitivament l'esmentat Projecte, sempre i quan no
s'hi hagin formulat al·legacions durant el període d'in¬
formació pública i complir les previsions de l'article
38.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels Ens
locals; aprovar simultàniament el Plec de clàusules ad¬
ministratives particulars que ha de regir el concurs obert
per a l'adjudicació del contracte per a l'execució de les
obres de remodelació de la Casa de l'Ardiaca (última
fase), per un import màxim de 195.290.291 pessetes.
Autoritzar la despesa de 5.996.830 pessetes contra la
partida 632.42 451.40 0201 del Pressupost de 1996 per
al pagament d'aquestes obres durant l'any 1996. Aplicar
les quantitats de 120.000.000 pessetes contra la parti¬
da 632.42 451.40 0201 del Pressupost de 1997 i de
69.293.461 pessetes contra la partida 632.42 451.40
0201 del Pressupost de 1998 per al pagament de les
obres durant els esmentats anys. Convocar concurs
obert per a l'adjudicació de l'esmentat contracte, d'acord
amb l'article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions Públiques. Ordenar
la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l'apro¬
vació inicial del projecte i de la convocatòria de concurs,
tenint en compte que si es formulen al·legacions en con¬
tra del projecte durant el període d'informació pública,
se suspendran les actuacions mentre aquelles no que¬
din resoltes.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Autoritzar la transmissió dels drets i obligacions que
es derivin de la concessió administrativa de l'aparca¬
ment subterrani de la plaça de la Gardunya que va ser
adjudicada per acord del Consell Plenari a
"Aparcamientos Gardunya, SA", (Agardusa), el 17 de
març de 1967 per un termini de cinquanta anys, a l'em¬

presa "Contipark, SA", com a conseqüència de la fusió
de la primera amb la segona, segons el procediment
establert al Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22
de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Societats Anònimes, i requerir la nova societat que
resulti del procés de fusió perquè, en el termini de tres
mesos, acrediti l'elevació a escriptura pública i la ins¬
cripció en el Registre Mercantil de la fusió esmentada.

COMISSIÓ DE CIUTAT AMIGA I JOVENTUT

PONÈNCIA DE JOVENTUT I DONA

Aprovar la creació del Consell de Cent Joves de
Barcelona; aprovar-ne les Normes reguladores,
d'acord amb l'article 12 de les Normes reguladores
de la participació ciutadana, aprovades per acord del
Consell Plenari de 5 de desembre de 1986, i amb l'ar¬
ticle 59 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim local de Catalunya; i sotmetre-les a informació
pública per un termini de trenta dies.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità en els terrenys del RCD Espa¬
nyol de Barcelona, a l'avinguda de Sarrià de Barcelona,
de l'antic camp de tir i maniobres a Montcada i Reixac i
del sector Verneda-Can Picas a Sant Adrià de Besòs,
promoguda pel RCD Espanyol, en allò que fa referència
a l'àmbit del terme municipal de Barcelona, amb les mo¬
dificacions no substancials derivades de l'acord d'apro¬
vació inicial de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de
18 de juliol de 1996, i de les precisions, en relació als
terrenys de Sarrià, que es detallen en l'informe del Sec¬
tor d'Urbanisme annex a aquest acord; desestimar les
al·legacions presentades en el termini d'informació pú¬
blica, de conformitat amb el contingut del referit informe
del Sector d'Urbanisme, i trametre l'expedient al Conse¬
ller de Política Territorial i Obres Públiques per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.
L'Ajuntament de Barcelona declara la imperiosa ne¬

cessitat de la gratuïtat de la B-30 com a alternativa al
pas de camions per les rondes i atesa a la seva consi¬
deració ciutadana com a tercera ronda de la ciutat.

Moció

De tots els Grups Municipals:
Sol·licitar al Ministeri d'Economia i Hisenda que el

"Pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona"
sigui seleccionat per l'Estat Espanyol com a projecte-pi-
lot de pacte territorial per a l'ocupació, d'acord amb el
que va aprovar el Consell Europeu de Florència.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

Fe d'errades: A la pàgina 619 de la Gaseta Mu¬
nicipal núm. 16, de 30 de maig de 1996, s'han
observat en els preus públics per a la utilització
dels diferents serveis i equipaments del Districte
de l'Eixample els errors següents: a l'apartat

CASA ELIZALDE, Cessió d'espais, Sales grans
(45 pax), gimnàs i Carner, Empresa, activitat inter¬
na, on diu: "7.000" ha de dir "7.500"; i en el punt
següent, on diu "CASA ELIZALDE" ha de dir
"CASA GOLFERICHS".

Decrets de l'Alcaldia

Decret. L'increment progressiu de les competèn¬
cies dels Districtes, a conseqüència de les transfe¬
rències fins ara aprovades, aconsella un procés
d'adaptació de l'organització actual al nous requeri¬
ments.

La configuració actual de la Secretaria Tècnica Ad¬
ministrativa, formalitzada en la Pauta Organitzativa
General d'abril de 1993, fou establerta sota uns parà¬
metres de disseny diferents dels que resulten de
l'aplicació del model de descentralització actualment
adoptat.

La nova configuració, proposada en el document
adjunt, presenta notables diferències respecte de
l'anterior:
Es descentralitza la instrucció i tramitació dels ex¬

pedients a l'òrgan responsable de la matèria de què
es tracta, la qual cosa origina la desaparició de l'Ofici¬
na Administrativa.

El personal de l'esmentada oficina passarà a pres¬
tar serveis als diferents òrgans del Districte, segons
les necessitats.

La nova Secretaria Tècnica Jurídica reforça les fun¬
cions de caire jurídic, les quals adquireixen una major
amplitud. Per tot això, i en ús de les facultats atribuïdes
a l'Alcalde per l'article 7 de la Llei Especial de
Barcelona, l'article 3 del ROA, l'article 21 de la Llei Re¬
guladora de Bases de Règim Local, i l'article 51 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposo:
AprovaréI document "Proposta de nova estructura

de la Secretaria Tècnica Jurídica dels Districtes" que
s'adjunta, el qual constitueix el marc de referència en
què es desenvoluparà l'organització i funcionament
de la Secretaria Tècnica Jurídica dels Districtes.
Barcelona, 4 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. 3867)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi

Sessió dei 23 de juliol de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de les llicències sol·licitades i

atorgades del 22 de maig al 18 de juliol de 1996.
Ratificar l'informe relatiu a la modificació del PGM

de les vores de la Via Augusta, de data 3 de juliol de
1996.
Ratificar l'informe de l'Estudi de detall del carrer

del Doctor Carulla, núm. 55, de data 3 de juliol de
1996.

Ratificar l'informe relatiu a la modificació del PGM
en els terrenys del Reial Club Esportiu Espanyol, de
data 11 de juliol de 1996.
Aprovar inicialment la declaració de Fires Tradicio¬

nals, els certàmens següents: Nadal a la plaça de
Mañé i Flaquer; Roses (Sant Jordi) al carrer de Ca¬
net; Sant Ponç a la plaça Sant Vicenç de Sarrià; i
Sant Ponç a la plaça de Mañé i Flaquer, i elevar a la
Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona
aquest acord per a la seva aprovació definitiva.
Ratificar l'atorgament de les subvencions aprova¬

des inicialment per la Comissió de Suport a Entitats
del Consell, en la reunió del passat dia 18 de juliol.
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DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A
L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat i
el Butlletí Oficial de la Província. Setembre i octubre 1996

Comunicacions
RD 2066/96 13-IX Aprova el Reglament Tècnic i de Prestació del Servei de Teleco¬

municacions per Cable
D 320/96 1-X Regula el règim jurídic de les televisions locals per ones

terrestres

(BOE núm. 233
de 26-IX-96)

(DOG num. 2268
de 14-X-96)

Habitatge
D 314/96 17-IX Modifica el D 274/95, d'11 de juliol, sobre nivell d'habitabilitat

objectiva exigit als habitatges
(DOG núm. 2259
de 23-IX-96)

Indústria
D 324/96 1-X Aprova el Reglament del Registre d'establiments industrials

de Catalunya
(DOG núm. 2265
de 7-X-96)

Protecció ciutadana
RD 2177/96 4-X Aprova la Norma Bàsica de l'Edificació "NBE-CPI/96: Condi¬

cions de protecció contra incendis dels edificis"
(BOE núm. 261
de 29-X-96)

RESUM

Comunicacions
El RD 2066/96, de 13 de setembre, del Ministeri de

Foment, aprova el Reglament Tècnic i de Prestació
del Servei de Telecomunicacions per Cable, el qual té
per objecte la regulació del règim de prestació del
servei públic de telecomunicacions per cable i de la
instal·lació de les xarxes de cable que li serveixen de
suport. Els Ajuntaments aprovaran les demarcacions
territorials en l'àmbit de les quals es prestarà el servei
amb informe previ de la Comunitat Autònoma a la
qual pertanyin. L'Administració municipal afectada
proposarà el tercer vocal de la mesa de contractació,
que serà designat per l'òrgan de contractació en el
procediment concessional.

El D 320/96, d'1 d'octubre, de la Presidència de la
Generalitat, determina el règim jurídic a Catalunya del
servei públic de Televisió local per ones terrestres,
sense perjudici de la normativa bàsica aplicable. Se¬
gons l'article 4 d'aquest Decret, les Televisions locals
per ones terrestres es classifiquen en les de gestió
pública en les quals la gestió correspon als municipis
i les de gestió privades en les quals la gestió corres¬
pon a persones naturals i jurídiques privades.

Habitatge
El Decret 314/96, de 17 de setembre, modifica el D

274/95, d'11 de juliol, sobre nivell d'habitabilitat objec¬

tiva exigit als habitatges, en el sentit d'ajustar a la re¬
alitat constructiva la progressió introduïda per aquest
Decret quant al nombre d'ascensors.

Indústria
El D 324/96, d'1 d'octubre, del Departament d'In¬

dústria, Comerç i Turisme, de la Generalitat, apro¬
va el Reglament del Registre d'establiments indus¬
trials de Catalunya amb la finalitat de disposar
d'una informació bàsica sobre les activitats indus¬
trials i d'una base de dades d'empreses i establi¬
ments que permeti proporcionar un servei d'infor¬
mació de qualitat als ciutadans i especialment al
món empresarial. Aquest Registre substitueix el
Registre industrial corresponent a l'àmbit territorial
de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona.

Protecció ciutadana
El RD 2177/96, de 4 d'octubre, aprova la Norma

Bàsica de l'Edificació "NBE-CPI/96: Condicions de

protecció contra incendis dels edificis" i deroga
l'aprovada pel RD 279/91, d'1 de març, a excepció
del seu article 2 que reorganitza la Comissió Per¬
manent de les Condicions de Protecció contra In¬
cendis en els Edificis, així com el RD 120/93, de 23
de juliol, que va aprovar l'annex C "Condicions par¬
ticulars per a l'ús comercial" de l'esmentada Norma
Bàsica de 1991.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPO-
SICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 9 PLACES
DE TÈCNIC SUPERIOR EN VETERINÀRIA
(Aprovades per la Comissió de Govern de 8 de
novembre de 1996)

NORMES ESPECÍFIQUES

La present convocatòria es regirà per les bases
marc aprovades pel Consell Plenari de data 26 d'abril
de 1991, amb les especificacions que s'indiquen a
continuació:

Règim de les places convocades: Funcionari de
carrera.

Grup de classificació: Grup A.
Categoria: Tècnic Superior en Veterinària.
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.
Nombre de places convocades: 9.
Requisits específics exigits per a participar-hi:

ser llicenciat en Veterinària i ser espanyol o bé na¬
cional d'algun dels Estats membres de la Comuni¬
tat Europea.

EXERCICIS (fase d'oposició)

Primer
Exercici que consistirà a desenvolupar per escrit un

tema del temari administratiu i dos temes del temari
específic
Els temes seran determinats per sorteig.
El temari administratiu és el que figura com a An¬

nex de les bases marc.

El temari específic figura com a Annex d'aquesta
convocatòria.
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.

Segon
Exercici que consistirà a desenvolupar un o més

supòsits pràctics relacionats amb el temari espe¬
cífic.
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.

El Tribunal convocarà als aspirants per a un co¬
mentari oral dels supòsits pràctics desenvolupats, i
podrà fer, en aquesta fase de l'exercici, totes aquelles
preguntes que estimi convenients per a apreciar el
grau de coneixement dels aspirants.

Tercer
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 coneixement

o bé aportant Certificat de la Junta Permanent de Ca¬
talà, o del Consorci de Normalització Lingüística, o titu¬
lació 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 adequant
les puntuacions al nivell que acreditin prenent com a
referència els Certificats de la Junta Permanent de Ca¬
talà o del Consorci de Normalització Lingüística.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)

Els mèrits del curriculum vitae seran qualificats fins
a un màxim de 6 punts, de conformitat amb el barem
següent:
1. Experiència professional en les funcions pròpies

de l'especialitat objecte de la convocatòria, fins a
2 punts.

2. Per expedient acadèmic, fins a 1 punt.
3. Per altres títols, diplomes o cursets relacionats

amb l'especialitat, fins a 2 punts.
4. Per altres mèrits al·legats, fins a 1 punt.

Els mèrits no acreditats documentalment no podran
ser tinguts en compte pel Tribunal.

TRIBUNAL

President
ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells, com a titular, i

com a suplent I'll-lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan.

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

plent el Sr. Ricard Armengol i Rosell.
Sr. Gonzalo Monzón i Fernández-Peña, com a titu¬

lar, i com a suplent el Sr. Xavier Llevaria i Semper.



NÚM. 31 30-XI-1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1243

Representants, titular i suplent, designats per l'Es¬
cola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari
El de la Corporació o persona en qui delegui.

ANNEX

Temari específic

1. Higiene alimentària. Concepte i objectius. Ele¬
ments essencials d'un sistema d'inspecció. Orga¬
nització actual. Importància de la innocuïtat dels
aliments per a la salut.

2. Qualitat higienicosanitària dels aliments. Contami¬
nació abiòtica i tòxics naturals presents en els ali¬
ments. Paràmetres analítics. Anàlisi del risc i con¬
trol dels punts crítics.

3. Legislació alimentària. El Codi Alimentari Espa¬
nyol. Normativa reguladora d'establiments alimen¬
taris. Llei d'higiene i control alimentari. Les Orde¬
nances Municipals. La legislació comunitària. El
"Codex Alimentarius Mundi".

4. La inspecció municipal en matèria alimentària.
Models organitzatius, actuacions i competències.

5. La presa de mostres. Plans i programes de mos-
treig. Característiques i condicions de les mos¬
tres. Aspectes legals de la presa de mostres. Anà¬
lisis contradictòries i diriments.

6. Contaminació biòtica dels aliments. Factors que
afecten la supervivència i desenvolupament dels
microorganismes en els aliments. Alteració dels
aliments. Principals microorganismes implicats.
Paràmetres analítics.

7. Toxiinfeccions alimentàries principals. Factors
que contribueixen a la seva aparició. Prevenció.

8. Brots de toxiinfeccions alimentàries. Procediment
de control i investigació.

9. L'escorxador d'animals d'abastament. Caracterís¬
tiques higienicosanitàries. Inspecció veterinària.
Legislació vigent.

10. Protecció dels animals en el transport i en el mo¬
ment del sacrifici. Legislació vigent. Normes sani¬
tàries d'eliminació i transformació de deixalles

d'origen animal. Legislació vigent.
11. Sales de especejament, magatzems frigorífics. Ca¬

racterístiques higienicosanitàries més importants.
Inspecció veterinària. Normativa legal vigent.

12. La carn. Estructura, composició i valor nutritiu.
Transformació del múscul en carn i la seva incidèn¬
cia en la qualitat de la carn. Identificació d'espècies.

13. Residus en els animals i en carns fresques. Prin¬
cipals grups de residus a investigar. Regulació de
la seva presència en aliments d'origen animal. Ac¬
tuació oficial del veterinari en l'escorxador. Legis¬
lació vigent.

14. Escorxadors d'aviram. Escorxadors de conills.
Característiques higienicosanitàries. Inspecció ve¬
terinària. Normativa legal vigent. Característiques
de la carn de l'aviram i conills. Caça de pèl i plo¬
ma (silvestre). Característiques d'aquestes carns.
Inspecció veterinària. Normativa legal vigent.

15. Productes carnis. Tipus i característiques. Control
dels esmentats productes. Normativa legal i legis¬
lació aplicable. Control sanitari i/o inspecció vete¬
rinària. Carns picades i preparats carnis

16. El peix com a aliment. Estructura i composició.
Valor nutritiu. Classificació i criteris d'identificació
de peixos comestibles. Peixos tòxics.

17. Els mol·luscs i els crustacis. Estructura i composi¬
ció. Valor nutritiu. Classificació i criteris d'identifi¬
cació dels comestibles. Problemes toxicologies
per consum de mol·luscs i crustacis.

18. Valoració de la qualitat higienicosanitària de pei¬
xos, mol·luscs i crustacis. Llotges, mercats centrals
i indústries del peix. Característiques i inspecció
veterinària en els esmentats centres. Conservació
del peix. Productes derivats més importants. Nor¬
mativa aplicable.

19. Mol·luscs bivalvs. Bases higienicosanitàries de
producció i comercialització. Depuració. Tecnolo¬
gia. Normativa legal vigent.

20. La llet. Característiques fisicoquímiques i biològi¬
ques de la llet. Manipulacions en origen. Valor nutri¬
tiu segons espècies. Paràmetres higienicosanitaris.

21. Indústries làctiques. Tecnologia de la higienitza-
ció. Control higienicosanitari i de qualitat. Normati¬
va legal vigent.

22. Tipus de llet (pasteuritzada, UHT, esterilitzada,
condensada, en pols,...). Tecnologies. Normativa
legal vigent.

23. Derivats làctics (nata, mantega, iogurt, format¬
ge...). Tecnologia. Normativa legal vigent.

24. Gelats. Característiques. Fabricació industrial i ar-
tesanal. Tecnologia. Control higienicosanitari i de
qualitat. Normativa legal vigent.

25. L'ou com a aliment. Estructura i composició. Valor
nutritiu. Els ovoproductes. Control higienicosanitari
i de qualitat. Normativa legal vigent. La mel. Valor
nutritiu i composició. Control higienicosanitari i de
qualitat. Normativa legal vigent.

26. Aliments vegetals frescos. Tipus principals i ca¬
racterístiques. Control higienicosanitari i de qua¬
litat. Conservació d'aquests. Normativa legal vi¬
gent.

27. Bolets. Classificació. Reconeixement de bolets tò¬
xics. Toxicologia. Derivats vegetals: sucs, sucres...
Conserves vegetals. Tecnologia. Control higienico¬
sanitari. Normativa legal vigent.

28. Aigua potable. Gel. Les aigües minerals. Analíti¬
ca. Control de les aigües en escorxadors i indús¬
tries alimentàries.

29. Ingestes líquides. Control higienicosanitari. Begu¬
des refrescants. Control higienicosanitari. Vi, cer¬
vesa i begudes alcohòliques. Control higienicosa¬
nitari. Normativa legal vigent.

30. El pa com aliment. Tipus. Tecnologia. Control hi¬
gienicosanitari. Farina. Característiques i tecnolo¬
gia. Control higienicosanitari. Pastes alimentoses.
Tipus i característiques. Tecnologia. Control higie¬
nicosanitari. Normativa legal vigent.

31. Olis i greixos comestibles. Olis de fregir. Classifi¬
cació. Característiques. Tecnologia. Enranciment
dels greixos. Control higienicosanitari i de qualitat.
Normativa legal vigent.

32. La restauració col·lectiva. Menjadors col·lectius.
Importància i tipus. Condicions higienicosanitàries
de les indústries i establiments. Control higienico¬
sanitari. Normativa legal aplicable.

33. Additius alimentaris. Classificació i tipus. Avalua¬
ció toxicològica. Autorització dels additius. Control
higienicosanitari. Normativa legal vigent.

34. El transport d'aliments. Característiques i condi-
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cions específiques. Control higienicosanitari. Nor¬
mativa legal vigent.

35. La conservació d'aliments. Mètodes principals i
aplicacions. Anomalies i defectes. Emmagatze¬
matge d'aliments. Normativa legal vigent.

36. Els envasaments d'aliments. Tipus i característi¬
ques. Control higienicosanitari. Etiquetatge. Nor¬
mes de l'etiquetatge i retolament. Normativa legal
vigent.

37. Concepte de Zoonosi. Principals zoonosis trans¬
missibles. Mecanismes normals d'encomana-
ment. Reservoris animals i humans. Plans d'eradi¬
cació i lluita.

38. Els animals en el medi urbà. Control de plagues
urbanes: ocells, rosegadors, insectes...Bases per
a establir programes de lluita sistemàtica. Malalti¬
es transmissibles per aquests animals. Sistemes
de control.

39. Els animals de companyia. Convivència amb l'és¬
ser humà. Mesures de control de la població roda¬
món. Paper de la Gossera Municipal. Llei de Pro¬
tecció dels animals a Catalunya. Àmbit i aplicació.

40. La tuberculosi. Etiopatogènia, epizootiologia, diag¬
nòstic. Importància i situació actual. Plans de lluita i
eradicació. Brucel·losi. Etiopatogènia, epizootiolo¬
gia, diagnòstic. Importància i situació actual. Plans
de lluita i eradicació.

41. Ràbia. Etiopatogènia, epizootiologia, diagnòstic.
Importància i situació actual. Plans de lluita i
control.

42. L'encefalopatia espongiforme bovina (BSE). Im¬
portància i situació actual. D'altres encefalopaties
transmissibles en mamífers.

43. Leptospirosi, leishmaniosi i toxoplasmosi. Etiopa¬
togènia, epizootiologia, diagnòstic. Importància i
situació actual. Plans de lluita.

44. Triquinosi. Cisticercosi. Equinococosi. Etiopatogè¬
nia, epizootiologia, diagnòstic. Importància i situa¬
ció actual. Plans de lluita.

45. Febre Q, psitacosi, ornitosi. Etiopatogènia, epi¬
zootiologia, diagnòstic. Importància i situació ac¬
tual. Plans de lluita i eradicació.

46. Mètodes de diagnòstic en el control de les zoono¬
sis. Mètodes de control i prevenció. Les proves de
laboratori com a suport a la determinació de les
zoonosis.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPO-
SICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ D'1 PLAÇA
DE TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ
(Aprovades per la Comissió de Govern de 8 de
novembre 1996)

NORMES ESPECÍFIQUES

La present convocatòria es regirà per les bases
marc aprovades pel Consell Plenari de data 26 d'abril
de 1991, amb les especificacions que s'indiquen a
continuació:

Règim de la plaça convocada: Funcionari de carrera.
Grup de classificació: Grup A.
Categoria: Tècnic Superior en Gestió.
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.

Nombre de places convocades: 1.
Requisits específics exigits per participar-hi: ser

llicenciat universitari o estar en possessió de qualse¬
vol titulació de grau superior, i ser espanyol o bé na¬
cional d'algun dels Estats membres de la Comunitat
Europea.

EXERCICIS (fase d'oposició)

Primer
Exercici que consistirà a desenvolupar per escrit un

tema del temari administratiu, un tema del temari es¬
pecífic A i un tema del temari específic B
Els temes seran determinats per sorteig.
El temari administratiu és el que figura com a An¬

nex de les bases marc.

Els temaris específics figuren com a Annex d'a¬
questa convocatòria.
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.

Segon
Exercici que consistirà a desenvolupar un o més

supòsits 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.

Tercer
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 manera
següent:
- 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.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)

Els mèrits del curriculum vitae seran qualificats fins
a un màxim de 6 punts, de conformitat amb el barem
següent:
1. Experiència professional en les funcions pròpies

de l'especialitat objecte de la convocatòria, fins a
2 punts.

2. Per expedient acadèmic, fins a 1 punt.
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3. Per altres títols, diplomes o cursets relacionats
amb l'especialitat, fins a 2 punts.

4. Per altres mèrits al·legats, fins a 1 punt.
Els mèrits no acreditats documentalment no podran

ser tinguts en compte pel Tribunal.

TRIBUNAL

President
L'Il·lm. Sr. Joan Clos i Matheu, com a titular, i com

a suplent, l'Il·lm. Sr. Ernest Maragall i Mira.

Vocals
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs, com a titular, i com

a suplent, la Sra. Concepció Durán i Pagès.
Sra. Carme Valls i Cerulla, com a titular, i com a

suplent, el Sr. Joan Torrella i Reñé.
Un representant titular i un de suplent designats

per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

ANNEX

Temari específic A

1. El sector públic i l'economia.
2. Les Hisendes Locals dins del Sistema Tributari

Espanyol.

3. Els pressupostos dels Ens Locals a Espanya.
4. Activitat econòmica a la ciutat de Barcelona.
5. El Nou Pla General de Comptabilitat Pública.
6. El control de gestió i els sistemes d'informació
7. Les decisions d'inversió.
8. L'avaluació de l'eficàcia i l'eficiència.
9. Fiscalització i control intern. Tècniques de mos-
treig.

10. El control extern dels comptes anuals.
11. El finançament del sector públic.
12. La contractació administrativa. Naturalesa jurídica

dels contractes públics. Distinció dels civils. Clas¬
ses de contractes públics. La legislació de con¬
tractes de l'Estat.

13. Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i
causa dels contractes públics. La forma de con¬
tractació administrativa i els sistemes de selecció
de contractistes. La formalització dels contractes.

Temari específic B

1. Formes de finançament de les Hisendes Locals a
Espanya.

2. L'empresa, anàlisi i gestió financera.
3. El crèdit a llarg, a mitjà i a curt termini.
4. La gestió de risc dels tipus d'interès.
5. La gestió del risc de canvi.
6. El mercat interbancari
7. El mercat de capitals: primari i secundari
8. Tipus d'interès de referència
9. Principi d'equivalència financera en els dos rè¬

gims de capitalització

Concursos

Anul·lació concurs núm. 653

Per decret de l'Alcaldia, de data 26 de novembre
de 1996, s'ha resolt deixar sense efecte la convocatò¬
ria del concurs núm. 653 publicat a la Gaseta Munici¬
pal núm. 18, de 20 de juny de 1996.

Bases generals que han de regir la convocatòria
de 3 concursos per a la provisió de 12 llocs de
treball

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 28 de no¬
vembre de 1996)

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

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per
a optar a qualsevol convocatòria és necessari estar en
servei actiu, pertànyer a la plantilla de l'Ajuntament de
Barcelona com a funcionari de carrera o com a contrac¬
tat 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 ser¬
veis, inclosos els serveis anteriors en altres Adminis¬
tracions Públiques que hagin estat formalment recone¬
guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

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

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

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

Annex
Concurs 679. 10 Llocs de Secretari/a Tecnicojurí-

dic/a (Nivell 26).
Concurs 680. Cap de la Divisió de Serveis Perso¬

nals de Districte, adscrit al Districte de Sarrià-Sant
Gervasi (Nivell 26).
Concurs 681. Arxiver/a de Districte, adscrit/a al

Districte de Gràcia (Nivell 20).

10 llocs de treball de Secretari/a Tecnicojurídic/a.
Concurs 679

Llocs de treball adscrits orgànicament a les Gerèn¬
cies dels Districtes i Sectors. A més a més de la de¬

pendència orgànica corresponent, aquesta Secretaria
Tecnicojurídica tindrà una dependència funcional de
la Secretaria General de l'Ajuntament.
Nivell 26, i específic de responsabilitat mensual de

94.504 pessetes.

Funcions principals
Donar suport als òrgans de govern consultius, di¬

rectius i operatius i exercir les funcions pròpies de
secretaria dels òrgans de govern de l'ens de gestió
corresponent (organització funcional, organització
territorial i òrgans amb personalitat jurídica diferen¬
ciada).
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Concretament, corresponen, entre d'altres, les fun¬
cions següents:
- Assessorament jurídic general als òrgans de go¬

vern, consultius, directius i operatius de l'ens de
gestió.

- Informar els plecs de clàusules particulars per a la
contractació administrativa.

- Informar sobre els recursos interposats contra ac¬
tes i resolucions de l'ens de gestió (en els casos
en què existeixi un lletrat o una lletrada en l'òrgan
gestor de l'expedient, l'informe es farà en col·la¬
boració amb aquest/a).

- Informar els expedients de reivindicació i-defensa
dels béns de l'ens de gestió.

- Informar els convenis i concerts en què intervingui
l'ens de gestió.

- Garantir la preparació d'ordres del dia i convoca¬
tòries de les reunions dels òrgans de govern de
l'ens de gestió.

- Garantir la redacció de les actes de les reunions i
la notificació dels acords i resolucions que es
prenguin.

- Participar en la mesa de contractació quan la Se¬
cretaria delegui aquesta comesa.

- Realitzar funcions fedatàries diverses i gestionar
el tauler d'edictes

- Gestionar l'arxiu administratiu de l'ens de gestió,
d'acord amb les normes i instruccions aprovades i
els criteris establerts per l'Arxiver Cap.

- Assessorar jurídicament i coordinar els lletrats i
lletrades adscrits/es als diferents òrgans de l'ens
de gestió.

- Informe sobre els aspectes jurídics de les al·le¬
gacions presentades en període d'informació pú¬
blica en els expedients de qualsevol classe,
quan es refereixen a plans, propostes o actua¬
cions que no ultrapassin la responsabilitat de
l'ens de gestió.

- Informe sobre els expedients de responsabilitat
patrimonial.

- Assessorar i informar els aspectes jurídics de les
normes internes orgàniques i procedimentals de
l'ens de gestió.

- Control de l'homogeneïtzació i establiment de cri¬
teris uniformes en relació als procediments admi¬
nistratius. Normalització d'expedients i supervisió
del seu compliment.

- Seguiment de les disposicions normatives, de
l'efectivitat del seu coneixement i de la seva

operativitat.
- Totes aquelles que li delegui la Secretaria General.

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

Tècnic/a d'Administració General (amb titulació de
Dret) o a la de Tècnic Superior en Dret.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

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

el següent barem:
Tasques d'assessorament jurídic als òr¬
gans, municipals i participació en l'elabo¬
ració de normatives, fins a 2 punts

Realització de tasques de tipus tecnico-
jurídic, aplicades a la tramitació d'expe¬
dients, fins a 2 punts
Realització d'estudis i dictàmens de ca¬

ràcter jurídic, fins a 2 punts
Utilització de suport informàtic aplicat a la
gestió, fins a 1 punt

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

4. Informe que desenvolupi una proposta d'actua¬
ció amb definició d'objectius prioritaris per a una se¬
cretaria tecnicojurídica, amb descripció dels siste¬
mes de control de qualitat de la producció jurídica de
l'ens de gestió (d'una extensió màxima de 5 folis).
Aquest informe haurà de ser defensat oralment da¬
vant de la Junta de Valoració, responent a totes les
preguntes que els membres d'aquesta formulin, fins
a 3 punts.

5. Proves per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals dels candidats/es, valorades fins a un màxim de
4 punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, i singularment la capacitat d'analitzar, pla¬
nificar i controlar programes, l'habilitat de lideratge i
motivació i l'actitud de responsabilitat pel treball en el
sector públic, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 12 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sra. Irene Pagès i Perarnau, Directora d'Adminis¬

tració General, o persona en qui delegui.
Sr. Jaume Galofré i Crespí, Director dels Serveis

Jurídics o persona en qui delegui.
Sra. Tina Sánchez i Rissech, Gerent del Districte

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

tè d'Empresa.

Cap de Divisió de Serveis Personals de Districte,
adscrit al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Concurs 680

Lloc de treball adscrit a la Gerència de l'esmentat
Districte i situat a la seva seu.

Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de
50.239 pessetes, segons catàleg vigent (2615Z).

Funcions Principals
Les comunes als Caps de Divisió dels Districtes,

segons la normativa pròpia:
- Direcció, gestió, supervisió, coordinació i integra¬

ció dels resultats aportats pels Nuclis que en de¬
penen.

- Coordinació, gestió i supervisió de programes in-
tersectorials.

- Gestió de recursos humans de la Divisió segons
les necessitats previstes pel desenvolupament de
programes.

- Col·laboració en la definició d'objectius i prepara¬
ció de respectius plans i programes d'actuació, i
en la previsió de les inversions i de les despeses
concertades al seu Servei.
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Requisits addicionals
Personal del grup A.

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

barem següent:
Tècnic Superior d'Educació i Psicologia,
Economia i Sociologia, o TAG 1 punt
Tècnic Superior d'Art i Història, Dret o In¬
formació 0,50 punts

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

3. Experiència professional fins a 6 punts segons el
barem següent:
Preparació de plans i programes d'actua¬
ció, seguiment i control de resultats, orga¬
nització i coordinació de serveis en matè¬
ries pròpies de les Divisions de Serveis
Personals, fins a 3 punts
Comandament sobre personal, fins a 2 punts
Gestió de centres de prestació de serveis
personals, fins a 1 punt

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

5. Informe relatiu als objectius i criteris d'actuació
d'una Divisió de Serveis Personals de Districte, fins a
3 punts. La extensió màxima no ha de superar els 5
folis.

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

Puntuació minima-. 10 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Josep Manuel González i Cabré, Gerent del

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, o persona en qui de¬
legui.
Sra. Montserrat Flaquer i Badell, Cap del Departa¬

ment de Control de Producció (Benestar Social), o
persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa:
Sra. Andrea López, com a titular, i Sr. Antonio

Morales i del Campo, com a suplent.

dels arxius de gestió del Districte i elaborar ins¬
truments de descripció de la documentació adminis¬
trativa i històrica de l'arxiu, i facilitar-ne la consulta.
Divulgació i recuperació del patrimoni documental del
Districte.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

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

barem següent:
Tècnic Superior d'Art i Història 1 punt
Tècnic Superior d'altres especialitats 0,50 punts

2. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el
barem següent:
Llicenciatura en Història 1 punt
Altres titulacions relacionades amb l'arxi¬
vística 0,50 punts

3. Experiència professional fins a 5 punts, segons
el barem següent:
En treball en arxius municipals, fins a 4 punts
En supervisió de grups de treball, fins a .. 1 punt

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

5. Informe sobre "L'organització d'un Arxiu Munici¬
pal de Districte". L'extensió màxima haurà de ser de 5
pàgines i s'avaluarà fins a 3 punts, en funció de la
naturalesa, coherència i aportacions personals del
candidat

6. Característiques personals en relació al lloc de
treball a cobrir, fins a 1 punt.

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sra. Tina Sánchez i Rissech, Gerent del Districte

de Gràcia, o persona en qui delegui.
Sr. Jordi Serchs i Serra, Cap del Programa de Co¬

ordinació dels Arxius Municipals de Districte, o perso¬
na en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa:
Sra. Glòria Serra, com a titular, i Sr. Gustavo

Czech-Bergtholt i Tejería, com a suplent.

Arxiver/a de Districte, adscrit/a al Districte de
Gràcia
Concurs 681

Lloc de treball adscrit a la Secretaria Tècnica Admi¬
nistrativa del Districte de Gràcia, i situat al carrer de
les Camèlies, núm. 36-38.
Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de

43.485 pessetes, segons catàleg vigent (2099X).

Funcions principals
Gestió de l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia,

d'acord amb les Normes Reguladores del Sistema
Municipal d'Arxius. Establir els criteris de classificació

Cap d'Estudis Fiscals

Lloc de treball adscrit a l'Institut Municipal d'Hi¬
senda de Barcelona (Av. del Litoral del Mar, núm.
24-34).
Nivell 24 i específic de responsabilitat de 44.058

pessetes, segons catàleg vigent.
Horari de 37,5 hores setmanals.

Funcions principals
- Elaborar estudis i avaluacions dins del marc eco¬

nòmic general i analitzar les seves repercusions i
interrelacions entre les variables econòmiques i
les polítiques fiscals de l'Ajuntament.
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- Promoure col·laboracions amb els serveis d'estu¬
dis d'entitats econòmiques públiques i/o privades
(cambres, entitats financeres, etc.) en les tasques
d'estudi de qüestions de caire fiscal.

- Obtenir i actualitzar les informacions de base ne¬

cessàries per a la presa de decisions en matèria
fiscal.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi a la plantilla de l'IMHB o de

l'Ajuntament, que pertanyi als grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Es valoraran les titula¬

cions acadèmiques fins a 1 punt, segons el següent
barem:
Llicenciatura en Econòmiques o Dret 1 punt
Diplomatura en Dret o Empresarials 0,75 punts
Diplomatura en Arquitectura Tècnica 0,75 punts
Altres estudis relacionats amb el lloc de
treball 0,50 punts

2. Experiència professional fins a 4 punts, segons
el barem següent:
En l'elaboració d'estudis, avaluacions i/o
anàlisis sobre marcs econòmics generals,
fins a 2 punts
En relacions amb entitats públiques o pri¬
vades en relació a estudis de caràcter fis¬
cal, fins a 1 punt
En Hisendes Municipals en general i en
gestió de tributs en particular, fins a 1 punt

3. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

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

5. Característiques personals: La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'ava¬
luació d'aquest apartat, mitjançant els sistemes
d'acreditació que consideri oportuns i els valorarà fins
a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 8 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total
(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/tes.

Junta de Valoració

President:
Sr. Oriol Morillo i Cuscó, Director-gerent de l'Institut

Municipal d'Hisenda, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra Paloma González i Sanz, Directora Jurídica, o

persona en qui delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, Cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, que actua també com a
secretària.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa:
Sr. Isaac Gutiérrez i Barrós, com a titular, i Sr.

Manuel Martín i Castillo, com a suplent.

Cap del Departament de Seguiment i Actualització
dels Cobraments al Sistema Integrat de Recaptació

Lloc de treball adscrit a l'Institut Municipal d'Hisen¬
da de Barcelona (Av. del Litoral del Mar, núm. 24-34).
Nivell 18 i específic de responsabilitat de 26.419

pessetes segons catàleg vigent.
Horari de 37,5 hores setmanals.

Funcions principals
- Seguiment de les comunicacions de recaptació

de les entitats financeres i resolució de les inci¬
dències.

- Seguiment de la recaptació per compte d'altres
ens.

- Seguiment dels fraccionaments i ajornaments de
rebuts i liquidacions.

- Tractament de situacions especials i complexes
de fraccionaments i ajornaments.

- Tramitació i comptabilització d'expedients de de¬
volució de rebuts duplicats.

- Tramitació d'expedients de compensació.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi a la plantilla de l'IMHB o de

l'Ajuntament, dels grups B, C o D.

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

el barem següent:
En el funcionament dels diferents siste¬
mes comptables de recaptació (SIR,
SIGEFF, CIP, AS), fins a 2 punts
En el domini del circuit de cobrament i
les seves incidències, fins a 2 punts
En la gestió d'altres formes de cobra¬
ment (devolucions, fraccionaments, com¬
pensacions i fallits), fins a 2 punts
En comandament de personal fins a 1 punt

2. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

3. Exercici: La Junta de Valoració podrà convocar els/
les candidats/es per a la realització d'una prova o supò¬
sit pràctic, i el valorarà fins a un màxim de 3 punts.

4. Característiques personals: La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'ava¬
luació d'aquest apartat, mitjançant els sistemes d'a¬
creditació que consideri oportuns i seran valorats fins
a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 9,5 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total
(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/tes.

Junta de Valoració
President:
Sr. Oriol Morillo i Cuscó, Director-gerent de l'Institut

Municipal d'Hisenda, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Elena Molina i Belles, Directora d'Ingressos i

Administració, o persona en que delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, Cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, qui actua també com a
Secretària.



1250 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-XI-1996

Representants de la Junta de Personal o del Comi¬
tè d'Empresa:

Sr. Manuel Martín i Castillo, com a titular, i Sra.
Núria Andrés i Baca , com a suplent.

Cap del Departament de Domiciliacions

Lloc de treball adscrit a l'Institut Municipal d'Hi¬
senda de Barcelona ( Av. del Litoral del Mar, núm.
24-34).
Nivell 18 i específic de responsabilitat de 26.419

pessetes segons catàleg vigent.
Horari de 37,5 hores setmanals.

Funcions principals
- Seguiment de la remesa dels tributs domiciliats,

establint relació tant amb entitats financeres com

amb els diferents departaments afectats.
- Elaborar estadístiques relatives a la resposta de

pagaments. Interpretació i tractament de les des¬
viacions.

- Revisió, actualització i manteniment dels fitxers
de domiciliacions.

- Respondre per escrit, telèfon o fax als contribu¬
ents pel que fa a les incidències que sorgeixin en¬
torn de les domiciliacions.

- Mantenir atenció via telefònica, fax o per escrit
amb els administradors i amb la Caixa i altres or¬

ganismes.
- Posar en marxa, fer el seguiment, el control i l'a¬

valuació de campanyes publicitàries i de comuni¬
cació per promoure les domiciliacions dels tributs
municipals.

- Participació en campanyes de telemàrqueting:
disseny, elaboració de les condicions tècniques,
seguiment, control i avaluació.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi a la plantilla de l'IMHB o de

l'Ajuntament, dels grups B, C o D.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 7,5 punts, segons

el barem següent:
En tècniques per a fomentar i promocionar
les domiciliacions i el seu control, fins a .... 2 punts
En el circuit de domiciliacions i les seves

incidències, fins a 2 punts
En la gestió de domiciliacions, fins a 1,5 punts
En el sistema integrat de recaptació (SIR),
fins a 1 punt
En coneixements de gestió tributària, fins a 1 punt

2. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

3. Exercici: La Junta de Valoració podrà convocar els/
les candidats/es per a la realització d'una prova o supò¬
sit pràctic, i el valorarà fins a un màxim de 3 punts.

4. Característiques personals: La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'avalu¬
ació d'aquest apartat, mitjançant els sistemes
d'acreditació que consideri oportuns i seran valorats
fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 9,5 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total
(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/tes.

Junta de Valoració
President:
Sr. Oriol Morillo i Cuscó, Director-gerent de l'Institut

Municipal d'Hisenda, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Elena Molina i Belles, Directora d'Ingressos i

Administració, o persona en qui delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, Cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, que actua també com a
secretària.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa:
Sra. Núria Andrés i Baca, com a titular, i Sr. Isaac

Gutiérrez i Barrós, com a suplent.
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ANUNCIS

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

Fe d'errades. A la pàgina 1.106 de la Gaseta Mu¬
nicipal núm. 27, de 20 d'octubre de 1996, s'ha adver¬
tit una errada material de transcripció i es procedeix a

la seva correcció, on diu: "Pg. Mare de Déu del Coll,
58" ha de dir: "Baixada de Solanell, 4".

Concursos

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 12 de no¬
vembre de 1996, el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
de serveis per a la realització d'un curs de submari¬
nisme per al personal del Servei d'Extinció d'Incendis
i Salvaments, s'exposa al públic a la Secretaria Dele¬
gada del Sector de la Via Pública, plaça de Carles Pi i
Sunyer, núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística),
durant un termini de vuit dies, a comptar des del se¬
güent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, perquè es puguin presentar
reclamacions contra el Plec. Si passat el termini es¬
mentat no s'hi han presentat al·legacions, es conside¬
rarà aprovat definitivament l'esmentat Plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

reclamacions que s'hi puguin presentar, cas en què
se suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per
a l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Contracte de serveis per a la realització

d'un curs de submarinisme per al personal del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvaments.
Tipus de licitació: 4.700.000 de pessetes (IVA del

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

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional queda dispensada i la garantia definitiva a
constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari, serà
per un import de 188.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions, amb

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

l'assenyalat com a últim per a la presentació de les
proposicions a la sala de juntes del Sector d'Actuació
de la Via Pública (plaça de Carles Pi i Sunyer, núm.
8-10, 3a planta) i actuarà com a President el Gerent

del Sector de la Via Pública. Quan el darrer dia de
termini sigui inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat
al primer dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors han de presentar la

documentació exigida a la clàusula núm. 21 del Plec
de condicions administratives particulars, en dos so¬
bres tancats, on figuraran les inscripcions: "Sobre
núm. 1: Exp.86/96/4422: Documentació administrati¬
va per al concurs relatiu al contracte de serveis per a
la realització d'un curs de submarinisme per al perso¬
nal del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments pre¬
sentat per l'empresa ... ; Sobre núm. 2: Exp. 86/96/
4422: Proposició econòmica i referències tècniques
per al concurs relatiu al contracte de serveis per a la
realització d'un curs de submarinisme per al personal
del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments presen¬
tat per l'empresa ... .

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

..., assabentat del Plec de Condicions i Pressupost que
ha de regir el contracte de serveis per a la realització
d'un curs de submarinisme per al personal del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvaments, es compromet a
efectuar-lo amb subjecció a les condicions del Plec es¬
mentat, per un import de ... pessetes IVA inclòs (en lle¬
tres i xifres), i s'obliga al compliment de les prescrip¬
cions que es derivin de la legislació vigent, dels Plecs
de condicions i de les ordenances municipals.

(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 12 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
* * *

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 12 de no¬
vembre de 1996, el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
de serveis per a la realització d'un curs d'immersió pro¬
funda per als submarinistes del Servei d'Extinció d'In¬
cendis i Salvaments, s'exposa al públic a la Secretaria
Delegada del Sector de la Via Pública, plaça de Carles
Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística),
durant un termini de vuit dies, a comptar des del se¬
güent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial deia Província, perquè s'hi puguin presentar re¬
clamacions contra el Plec. Si passat el termini esmen-
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tat no s'hi han presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament l'esmentat Plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Contracte de serveis per a la realització

d'un curs d'immersió profunda per als submarinistes
del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments.
Tipus de licitació: 2.000.000 de pessetes (IVA del

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

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional queda dispensada i la garantia definitiva a
constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari serà
per un import de 80.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions,

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

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

mentació exigida a la clàusula núm. 21 del Plec de
condicions administratives particulars, en dos sobres
tancats, on figuraran les inscripcions: Sobre núm. 1 :
Exp. 87/96/4423: Documentació administrativa per al
concurs relatiu al contracte de serveis per a la realit¬
zació d'un curs d'immersió profunda per als submari¬
nistes del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments
presentat per l'empresa ...; Sobre núm. 2: Exp. 87/96/
4423: Proposició econòmica i referències tècniques
per al concurs relatiu al contracte de serveis per a la
realització d'un curs d'immersió profunda per als sub¬
marinistes del Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ments presentat per l'empresa ... .

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

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte de serveis per a la
realització d'un curs d'immersió profunda per als sub¬
marinistes del Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ments, es compromet a efectuar-lo amb subjecció a
les condicions del Plec esmentat, per un import de ...

pessetes IVA inclòs (en lletres i xifres), i s'obliga al
compliment de les prescripcions que es derivin de la
legislació vigent, dels Plecs de condicions i de les or¬
denances municipals.
(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 12 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
* ★ ★

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 12 de no¬
vembre de 1996, el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició de 2.500 camises de màniga llarga per al
personal de la Guàrdia Urbana, s'exposa al públic a la
Secretaria Delegada del Sector de la Via Pública, pla¬
ça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta (edifici
d'Estadística), durant un termini de vuit dies, a comptar
des del següent al de la publicació d'aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin pre¬
sentar reclamacions contra el Plec. Si passat el termini
esmentat no s'hi han presentat al·legacions, es consi¬
derarà aprovat definitivament l'esmentat Plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, s'anuncia el concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte conforme a les
condicions següents:
Objecte: Adquisició de 2.500 camises de màniga

llarga per al personal de la Guàrdia Urbana.
Tipus de licitació: 4.750.000 de pessetes (IVA del

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

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional a constituir a la Caixa Municipal pels licita¬
dors serà de 95.000 pessetes, i la garantia definitiva
a constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari serà
per un import de 190.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec als Pressupostos d'Inver¬

sions per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions amb

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

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

Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬
mentació exigida a la clàusula núm. 21 del Plec de con¬
dicions administratives particulars, en dos sobres tan¬
cats, en els quals figuraran les inscripcions: "Sobre
núm. 1: Exp. 603/96/4180: Documentació administrativa
per al concurs relatiu al contracte d'adquisició de 2.500
camises de màniga llarga per al personal de la Guàrdia
Urbana presentat per l'empresa ...; Sobre núm. 2: Exp.
603/96/4180: Proposició econòmica i referències tècni¬
ques per al concurs relatiu al contracte d'adquisició de
2500 camises de màniga llarga per al personal de la
Guàrdia Urbana presentat per l'empresa ....

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

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte contracte d'adquisi¬
ció de 2.500 camises de màniga llarga per ai perso¬
nal de la Guàrdia Urbana, es compromet a efectuar-lo
amb subjecció a les condicions del Plec esmentat,
per un import de ... pessetes IVA inclòs (en lletres i
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xifres), i s'obliga al compliment de les prescripcions
que es derivin de la legislació vigent, dels Plecs de
condicions i de les ordenances municipals.
(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 12 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Aprovat per decret de l'Alcaldia de data 12 de no¬
vembre de 1996, el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte
d'adquisició de diverses peces de vestuari per al per¬
sonal de la Guàrdia Urbana, s'exposa al públic a la
Secretaria Delegada del Sector de la Via Pública, pla¬
ça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta (edifici
d'Estadística), durant un termini de vuit dies, a comptar
des del següent al de la publicació d'aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin pre¬
sentar reclamacions contra el Plec. Si passat el termini
esmentat no s'hi han presentat al·legacions, es consi¬
derarà aprovat definitivament l'esmentat Plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

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

per al personal de la Guàrdia Urbana.
Tipus de licitació: 9.999.993 pessetes (IVA del 16%

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

del Plec de clàusules administratives, la garantia pro¬
visional a constituir a la Caixa Municipal pels licita-
dors serà de 199.999 pessetes i la garantia definitiva
a constituir a la Caixa Municipal per l'adjudicatari serà
per un import de 399.999 pessetes.
Pagament: Amb càrrec al Pressupost d'Inversions

per a 1996.
Presentació de proposicions: Les proposicions,

amb la documentació especificada en el Plec de
condicions administratives particulars, podran ser

presentades a la Secretaria Delegada del Sector de
la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta, abans de les 12 hores del dia en què es
compleixin vint-i-sis dies naturals a partir de la inser¬
ció de l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la
Província.
Obertura de proposicions: Es farà el dia següent de

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

documentació exigida a la clàusula núm. 21 del Plec
de condicions administratives particulars, en dos so¬
bres tancats, on figuraran les inscripcions: "Sobre
núm. 1: Exp. 604/96/4189: Documentació adminis¬
trativa per al concurs relatiu al contracte d'adquisició
de diverses peces de vestuari per al personal de la
Guàrdia Urbana presentat per l'empresa ...; Sobre
núm. 2: Exp. 604/96/4189: Proposició econòmica i
referències tècniques per al concurs relatiu al con¬
tracte d'adquisició de diverses peces de vestuari per
al personal de la Guàrdia Urbana presentat per l'em¬
presa
Model de proposició: Les proposicions es redacta¬

ran segons el model següent:
"En/Na ..., amb domicili al carrer ..., i amb DNI o

CIF ..., assabentat del Plec de Condicions i Pressu¬
post que ha de regir el contracte d'adquisició de di¬
verses peces de vestuari per al personal de la Guàr¬
dia Urbana, es compromet a efectuar-lo amb
subjecció a les condicions del Plec esmentat, per un
import de ... pessetes IVA inclòs (en lletres i xifres), i
s'obliga al compliment de les prescripcions que es
derivin de la legislació vigent, dels Plecs de condi¬
cions i de les ordenances municipals.

(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 12 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18006/96 instruït pel departament Jurídic Adminis¬
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de la parada núm. 439
del mercat municipal de Santa Caterina, es notifica
a la seva titular, senyora Mercè Laseca i Albert, a
l'últim domicili conegut de la qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat dirigides, que
en data 13 de maig de 1996 la Presidenta de l'IMMB
ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la senyora

Mercè Laseca i Albert, titular de l'autorització d'ús de
la parada núm. 439 del mercat municipal de Santa
Caterina, d'acord amb les normes del Decret 278/93

de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança Municipal de Mercats, considera¬
da com a falta greu segons l'article 90.k) de l'orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb
avís de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el
lloc fins a 30 dies i c) pèrdua de l'autorització; nome¬
nar a aquest efectes Instructora la senyora Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.
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Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 439

del mercat municipal de Santa Caterina des del 9 de
gener de 1996.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.i) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 17 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18093/96 instruït pel departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de la parada núm. 125 del
mercat municipal de l'Estrella, es notifica a la seva ti¬
tular, senyora Concepción Fillot i Lorente, a l'últim do¬
micili conegut de la qual han estat rebutjades les noti¬
ficacions que li han estat dirigides, que en data 25 de
juny de 1996, la Presidenta de l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la senyora

Concepción Fillot i Lorente, titular de l'autorització d'ús
de la parada núm. 125 del mercat municipal de l'Estre¬
lla, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplica¬
ció als àmbits de competència de la Generalitat, per
comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.i)
(per parada tancada sense autorització municipal) de
l'Ordenança Municipal de Mercats, considerada com a
falta greu segons l'article 90.k) de l'ordenança que
s'aplica, i tenint present que la sanció establerta a l'ar¬
ticle 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) multa
de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de
la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda en el lloc fins a 30 dies i c) pèr¬
dua de l'autorització; nomenar a aquests efectes Ins¬
tructora la senyora Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l'Institut Municipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient san¬
cionador d'acord amb el que disposa l'article 10 del
Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 125

del mercat municipal de l'Estrella des de fa més d'un
mes.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de

5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.i) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 17 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
17266/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de la parada núm. 310 del
mercat municipal de Sant Antoni, es notifica a la seva
titular, senyora M. Dolores Huguet i Vilanova, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat adreçades, la Proposta
de Resolució que es transcriu a continuació:
"Imposar a la senyora M. Dolores Huguet i Vilano¬

va, titular de l'autorització d'ús de la parada núm. 310
del mercat municipal de Sant Antoni, la sanció de
pèrdua de l'autorització que empara l'ús de l'esmen¬
tat lloc, per comissió de la infracció assenyalada a
l'article 42.i) (per parada tancada sense autorització
municipal) de l'Ordenança Municipal de Mercats, de¬
clarar caducada l'esmentada autorització, vacant la
parada esmentada i requerir la titular perquè en el
termini de deu dies deixi el lloc de venda lliure, vacu,
expedit i a disposició de l'Administració. Aquesta san¬
ció s'aplica en base al principi de proporcionalitat re¬
collit a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC,
considerant com a criteri per a la graduació de la san¬
ció aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració,
la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència
per comissió".

En el termini legal de deu dies a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci, podrà al·legar tot
allò que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita Proposta de
Resolució, juntament amb allò actuat, serà elevada a

l'òrgan al que correspon dictar la resolució del present
expedient, que és l'Alcaldia. Signat: La Instructora.
Barcelona, 17 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * -k

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18244/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de la parada núm. 7 del
mercat municipal de les Corts, es notifica a la seva ti¬
tular, senyora Lidia Abad i Marín, a l'últim domicili co-
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negut de la qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides que en data 26 de juliol de
1996 la Presidenta de l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la senyora

Lidia Abad i Marín, titular de l'autorització d'ús de la
parada núm. 7 del mercat municipal de les Corts,
d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9 de no¬
vembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat, per co¬
missió de la infracció assenyalada a l'article 42.i) (per
parada tancada sense autorització municipal) de l'Or¬
denança Municipal de Mercats, considerada com a fal¬
ta greu segons l'article 90.k) de l'ordenança que s'apli¬
ca, i tenint present que la sanció establerta a l'article
92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda en el lloc fins a 30 dies i c) pèr¬
dua de l'autorització; nomenar a aquests efectes Ins¬
tructora la senyora Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l'Institut Municipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 7 del

mercat municipal de les Corts des del 29 de maig de
1996.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.i) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 17 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Admi¬
nistratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18007/96 instruït pel Departament Jurídic Administratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona sobre
proposta de caducitat de les parades núm. 536 i 537
del mercat municipal de Santa Caterina, es notifica a la
seva titular, senyora M. Isabel Pujol i Orduña, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les no¬
tificacions que li han estat dirigides, que en data 13 de
maig de 1996 la Presidenta de l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la senyora

Isabel Pujol i Orduña, titular de l'autorització d'ús de
les parades núm. 536 i 537 del mercat municipal de
Santa Caterina, d'acord amb les normes del Decret

278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat, per comissió de la infracció assenyala¬
da a l'article 42.i) (per parada tancada sense autoritza¬
ció municipal) de l'Ordenança Municipal de Mercats,
considerada com a falta greu segons l'article 90.k) de
l'ordenança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot su¬
posar: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís
de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies i c) pèrdua de l'autorització; nomenar a
aquests efectes Instructora la senyora Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de les parades núm.

536 i 537 del mercat municipal de Santa Caterina,
des del 9 de gener de 1996.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.i) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.

Barcelona, 17 d'octubre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18077/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de les parades núm. 150 i
151 del mercat municipal dominical de Sant Antoni,
es notifica al seu titular, senyor Mario Marian Pérez
Ruiz, a l'últim domicili conegut del qual, han estat re¬
butjades les notificacions que li han estat dirigides,
que en data 25 de juny de 1996 la Presidenta de
l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el senyor

Mario Marian Pérez Ruiz, titular de l'autorització d'ús
de les parades núm. 150 i 151 del mercat municipal
dominical de Sant Antoni, d'acord amb les normes del
Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procedi¬
ment sancionador d'aplicació als àmbits de compe¬
tència de la Generalitat, per comissió de la infracció
assenyalada a l'article 42.i) (per parada tancada sen¬
se autorització municipal) de l'Ordenança Municipal
de Mercats, considerada com a falta greu segons l'ar-
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ticle 90.k) de l'ordenança que s'aplica, i tenint present
que la sanció establerta a l'article 92.B) per a les fal¬
tes greus pot suposar: a) multa de 5.000 a 15.000
pessetes amb avís de suspensió de la venda, b) mul¬
ta de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la
venda en el lloc fins a 30 dies i c) pèrdua de l'autorit¬
zació; nomenar a aquests efectes Instructora la se¬

nyora Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Mu¬
nicipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de les parades núm.

150 i 151 del mercat municipal dominical de Sant
Antoni des de fa més d'un mes.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.i) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 17 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
★ * *

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, en relació amb l'expedient seguit
sota el núm. 16149/95 pel Departament Jurídic Ad¬
ministratiu de l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, sobre proposta de caducitat de la parada
núm. 383 del mercat municipal de la Llibertat, es
notifica al titular de l'autorització d'ús de la parada
esmentada, senyor Jorge Bosch i Barril, a l'últim do¬
micili conegut del qual han estat rebutjades les noti¬
ficacions que li han estat dirigides, que el Primer Ti¬
nent d'Alcalde, per delegació expressa de l'Alcaldia
en data 22 de juliol de 1996 ha disposat:
"Imposar al senyor Jorge Bosch i Barril, titular de l'au¬

torització d'ús de la parada núm. 383 del mercat munici¬
pal de la Llibertat, la sanció de pèrdua de l'autorització
que empara l'ús de la parada esmentada, d'acord amb
allò que estableix l'article 92.B.c) de l'Ordenança Muni¬
cipal de Mercats, per comissió de la infracció assenyala¬
da a l'article 42.i) de la mateixa ordenança (per parada
tancada sense autorització municipal); declarar caduca¬
da l'esmentada autorització; vacant la parada esmenta¬
da i requerir el titular perquè de conformitat amb el que
disposen els articles 160 i 161 del Reglament de patri¬
moni dels ens locals, en el termini de deu dies, deixi la
parada a disposició de l'Administració, lliure, vàcua i ex¬
pedita dins els 8 dies següents a l'expiració del termini

esmentat, i en cas de no haver procedit al desallotja¬
ment, assenyalar e\ cinquè dia hàbil a les 8 hores per a
la pràctica de la diligència de llançament, designareI Di¬
rector del mercat de la Llibertat i l'auxiliar perquè, junts o
separats efectuïn l'expressada diligència amb absoluta
indemnitat per a l'erari municipal, assistits del personal
auxiliar de la Policia Municipal que estimin necessari i
amb la facultat de reclamar directament l'auxili de la for¬

ça pública, si així calgués per a l'exacte compliment de
la comesa que els ha estat assignada. Aquesta sanció
s'aplica en base al principi de proporcionalitat recollit a
l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC, considerant
com a criteri per a la graduació de la sanció aplicada:
l'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa
dels perjudicis causats i la reincidència per comissió."
Contra aquesta resolució es pot interposar, de con¬

formitat amb l'article 142 del Reglament d'Organització
i Administració Municipal, recurs d'alçada davant de
l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat de l'endemà
de la data d'aquesta notificació. L'esmentat recurs
s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la
seva interposició, sense que se'n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs d'alçada es po¬

drà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació
quan aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
17676/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de la parada núm. 5 (gale¬
ria comercial) del mercat municipal de la Sagrada
Família, es notifica al seu titular, JBO Shoppings, SL,
a l'últim domicili conegut del qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat adreçades, la
Proposta de Resolució que es transcriu a continuació:
"Imposar a JBO Shoppings, SL, titular de l'autorit¬

zació d'ús de la parada núm. 5 (galeria comercial) del
mercat municipal de la Sagrada Família, la sanció de
pèrdua de l'autorització que empara l'ús de l'esmen¬
tat lloc, per comissió de la infracció assenyalada a
l'article 42.1) en relació amb el 61.3) (manca de paga¬
ment del fraccionament del cànon trimestral) de l'Or¬
denança Municipal de Mercats; declarar caducada
l'esmentada autorització; vacant la parada esmenta¬
da i requerir el titular perquè en el termini de deu dies
deixi el lloc de venda lliure, vacu, expedit i a disposi¬
ció de l'Administració. Aquesta sanció s'aplica en
base al principi de proporcionalitat recollit a l'article
131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC, considerant com
a criteri per a la graduació de la sanció aplicada:
l'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa
dels perjudicis causats i la reincidència per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci podrà al·legar tot
allò que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita Proposta
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de Resolució, juntament amb allò actuat, serà eleva¬
da a l'òrgan al que correspon dictar la resolució del
present expedient. Signat: La Instructora.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
★ * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18196/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de la parada núm. 7 i CF
15-D del mercat municipal de les Corts, es notifica a
la seva titular, senyora Lidia Abad i Marín, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que en data 25
de juny de 1996, la Presidenta de l'IMMB per delega¬
ció expressa de l'Alcaldia de data 31 de gener de
1996 ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la senyora

Lidia Abad i Marín, titular de l'autorització d'ús de la
parada núm. 7 i CF 15-D del mercat municipal de les
Corts, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d'apli¬
cació als àmbits de competència de la Generalitat, per
comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.1)
(manca de pagament del fraccionament de cànon tri¬
mestral) de l'Ordenança Municipal de Mercats, consi¬
derada com a falta greu segons l'article 90.a) de l'orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot su¬
posar: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís
de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies i c) pèrdua de l'autorització; nomenar a
aquests efectes Instructora la senyora Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del fraccionament dels cà¬

nons trimestrals.
2. El fet esmentat és considerat falta greu d'acord

amb el que disposa l'article 90.a) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.1) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Admi¬
nistratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18198/96 instruït pel Departament Jurídic Administratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona sobre
proposta de caducitat de les parades núm. 276 i 277
del mercat municipal del Ninot, es notifica al seu titular,
senyor Antonio Pedrera Sola, a l'últim domicili conegut
del qual han estat rebutjades les notificacions que li
han estat dirigides, que en data 25 de juny de 1996 la
Presidenta de l'IMMB per delegació expressa de l'Al¬
caldia de data 31 de gener de 1996 ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el senyor

Antonio Pedrero i Sola, titular de l'autorització d'ús de
les parades núm. 276 i 277 del mercat municipal del
Ninot, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d'apli¬
cació als àmbits de competència de la Generalitat, per
comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.g) i
49.i) (manca de pagament del fraccionament dels
drets de traspàs) de l'Ordenança Municipal de Mer¬
cats, considerada com a falta greu segons l'article 90.j)
de l'ordenança que s'aplica, i tenint present que la san¬
ció establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb
avís de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el lloc
fins a 30 dies i c) pèrdua de l'autorització; nomenar a
aquests efectes Instructora la senyora Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient san¬
cionador d'acord amb el que disposa l'article 10 del
Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del fraccionament dels

drets de traspàs.
2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord

amb el que disposa l'article 90.j) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.g) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Admi¬
nistratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18243/96 instruït pel Departament Jurídic Administratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona sobre
proposta de caducitat de les parades núm. 536 i 537
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del mercat de Santa Caterina, es notifica a la seva titu¬
lar, senyora Isabel Pujol i Orduna, a l'últim domicili co¬
negut de la qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides, que en data 26 de juliol de
1996 la Presidenta de l'IMMB per delegació expressa
de l'Alcaldia de data 31 de gener de 1996 ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la senyora

Isabel Pujol i Orduna, titular de l'autorització d'ús de
les parades núm. 536 i 537 del mercat municipal de
Santa Caterina, d'acord amb les normes del Decret
278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat, per comissió de la infracció assenyala¬
da a l'article 42.1) (manca de pagament del cànon tri¬
mestral) de l'Ordenança Municipal de Mercats, consi¬
derada com a falta greu segons l'article 90.a) de
l'ordenança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot su¬
posar: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís
de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies i c) pèrdua de l'autorització; nomenar a
aquests efectes Instructora la senyora Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament dels cànons trimestrals.
2. El fet esmentat és considerat falta greu d'acord

amb el que disposa l'article 90.a) de l'Ordenança de
Mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l'autorització segons l'article 92.B); així mateix incorre
en el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu
l'article 42.1) de la mateixa ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i en relació amb l'expedient

núm. 17621/96 instruït pel Departament Jurídic Admi¬
nistratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de les parades núm. 315 i
316 del mercat municipal de la Barceloneta, es notifica
al seu titular, senyor Fernando Trilles i Serrat, a l'últim
domicili conegut del qual han estat rebutjades les noti¬
ficacions que li han estat adreçades, la Proposta de
Resolució que es transcriu a continuació:
"Imposar al senyor Fernando Trilles i Serrat, titular

de l'autorització d'ús de les parades núm. 315 i 316
del mercat municipal de la Barceloneta, la sanció de

pèrdua de l'autorització que empara l'ús de l'esmen¬
tat lloc per comissió de la infracció assenyalada a l'ar¬
ticle 42.g) i 49.i) (manca de pagament del fracciona¬
ment dels drets de traspàs) de l'Ordenança Municipal
de Mercats, declarar caducades les esmentades au¬

toritzacions, vacants les parades esmentades i re¬
querir el titular perquè, en el termini de deu dies, deixi
els llocs de venda lliures, vacus, expedits i a dispo¬
sició de l'Administració. Aquesta sanció s'aplica en
base al principi de proporcionalitat recollit a l'article
131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC, considerant com
a criteri per a la graduació de la sanció aplicada:
l'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa
dels perjudicis causats i la reincidència per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci, podrà al·legar tot
allò que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita Proposta
de Resolució, juntament amb allò actuat, serà eleva¬
da a l'òrgan al que correspon dictar la resolució del
present expedient. Signat: La Instructora.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Adminis¬
tratiu Comú, en relació amb l'expedient seguit sota el
núm. 17711/96 pel Departament Jurídic Administratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona sobre
proposta de caducitat de les parades núm. 315 i 316
del mercat municipal de la Barceloneta, es notifica al
titular de l'autorització d'ús de les parades esmenta¬
des, senyor Fernando Trilles i Serrat, a l'últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides, que el primer Tinent d'Alcal¬
de, per delegació expressa de l'Alcaldia en data 22 de
juliol de 1996 ha disposat:
"Imposar al senyor Fernando Trilles i Serrat, titular

de l'autorització d'ús de les parades núm. 315 i 316 del
mercat municipal de la Barceloneta, la sanció de pèr¬
dua de l'autorització que empara l'ús de les parades
esmentades, d'acord amb allò que estableix l'article
92.B.c) de l'Ordenança Municipal de Mercats, per co¬
missió de la infracció assenyalada a l'article 42.i) i 42.1)
de la mateixa ordenança (per parada tancada sense
autorització municipal i manca de pagament del cà¬
non); declarar caducada l'esmentada autorització; va¬
cant les parades esmentades i requerir el titular perquè
de conformitat amb el que disposen els articles 160 i
161 del Reglament de patrimoni dels ens locals, en el
termini de deu dies deixi les parades a disposició de
l'Administració lliures, vàcues i expedites dins els 8
dies següents a l'expiració del termini esmentat, i en
cas de no haver procedit al desallotjament, assenyalar
el cinquè dia hàbil a les 8 hores per a la pràctica de la
diligència de llançament, designar el Director del mer¬
cat de la Barceloneta i l'auxiliar perquè, junts o sepa¬
rats, efectuïn l'expressada diligència amb absoluta in-
demnitat per a l'erari municipal, assistits del personal
auxiliar de la Policia Municipal que estimin necessari i
amb la facultat de reclamar directament l'auxili de la
força pública si així calgués per a l'exacte compliment
de la comesa que els ha estat assignada. Aquesta
sanció s'aplica en base al principi de proporcionalitat
recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC,
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considerant com a criteri per a la graduació de la san¬
ció aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració, la
naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència per
comissió."
Contra aquesta resolució es pot interposar de con¬

formitat amb l'article 142 del Reglament d'Organitza¬
ció i Administració Municipal, recurs d'alçada davant
de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat de l'ende¬
mà de la data d'aquesta notificació. L'esmentat recurs
s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la
seva interposició sense que se'n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs d'alçada es po¬

drà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació
quan aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada si aquest fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
17508/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de les parades núm. 115 i
116 del mercat municipal de Felip II, es notifica al seu
titular, senyor Manuel Moreno i Tarin, a l'últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat adreçades, la Proposta de Re¬
solució que es transcriu a continuació:
"Imposar al senyor Manuel Moreno i Tarin, titular

de l'autorització d'ús de les parades núm. 115 i 116
del mercat municipal de Felip II, la sanció de pèrdua
de l'autorització que empara l'ús dels esmentats llocs,
per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança Municipal de Mercats, declarar
caducades les esmentades autoritzacions, vacants
les parades esmentades i requerir el titular perquè,
en el termini de deu dies, deixi els llocs de venda lliu¬
res, vacus, expedits i a disposició de l'Administració.
Aquesta sanció s'aplica en base al principi de propor¬
cionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gra¬
duació de la sanció aplicada: l'existència d'inten¬
cionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis
causats i la reincidència per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci, podrà al·legar tot
allò que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita Proposta
de Resolució, juntament amb allò actuat, serà eleva¬
da a l'òrgan al que correspon dictar la resolució del
present expedient, que és l'Alcaldia. Signat: La Ins¬
tructora.
Barcelona 18 d'octubre de 1996. La Secretària Ge¬

neral Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬

ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
16231/95 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬
bre proposta de caducitat de les parades núm. 692 i
693 del mercat municipal de Santa Caterina, es notifi¬
ca a la seva titular, senyora Olga Besteiro i Orozco, a
l'últim domicili conegut de la qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat adreçades, la
Proposta de Resolució que es transcriu a continuació:
"Imposar a la senyora Olga Besteiro i Orozco, titu¬

lar de l'autorització d'ús de les parades núm. 692 i
693 del mercat municipal de Santa Caterina, la san¬
ció de pèrdua de l'autorització que empara l'ús dels
esmentats llocs, per comissió de la infracció assenya¬
lada a l'article 42.i) i 42.1) (per parada tancada sense
autorització municipal i manca de pagament del cà¬
non) de l'Ordenança Municipal de Mercats, declarar
caducades les esmentades autoritzacions, vacants
les parades esmentades i requerir la titular perquè,
de conformitat amb el que disposen els articles 160 i
161 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, en el
termini de deu dies deixi els llocs de venda lliures, va¬
cus, expedits i a disposició de l'Administració. Aques¬
ta sanció s'aplica en base al principi de proporcionali¬
tat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i
PAC, considerant com a criteri per a la graduació de
la sanció aplicada: l'existència d'intencionalitat o rei¬
teració, la naturalesa dels perjudicis causats i la rein¬
cidència per comissió,"

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci, podrà al·legar tot
allò que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita Proposta
de Resolució, juntament amb allò actuat, serà eleva¬
da a l'òrgan al que correspon dictar la resolució del
present expedient, que és l'Alcaldia. Signat: La Ins¬
tructora.

Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
17618/96 instruït pel Departament Jurídic Adminis¬
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de la parada núm. 5
(galeria comercial) del mercat municipal de la Sa¬
grada Família, es notifica al seu titular, JBO
Shoppings, SL, a l'últim domicili conegut del qual
han estat rebutjades les notificacions que li han es¬
tat adreçades, la Proposta de Resolució que es
transcriu a continuació:

"Imposar a JBO Shoppings, SL, titular de l'autorit¬
zació d'ús de la parada núm. 5 (galeria comercial) del
mercat municipal de la Sagrada Família, la sanció de
pèrdua de l'autorització que empara l'ús de l'esmen¬
tat lloc, per comissió de la infracció assenyalada a
l'article 42.1) (manca de pagament del cànon trimes¬
tral) de l'Ordenança Municipal de Mercats, declarar
caducada l'esmentada autorització, vacant la parada
esmentada i requerir el titular perquè en el termini de
deu dies deixi el lloc de venda lliure, vacu, expedit i a
disposició de l'Administració. Aquesta sanció s'aplica
en base al principi de proporcionalitat recollit a l'arti¬
cle 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC, considerant
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com a criteri per a la graduació de la sanció aplicada:
l'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa
dels perjudicis causats i la reincidència per comissió."

En el termini legal de deu dies a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci, podrà al·legar tot
allò que consideri convenient per a la seva defensa.

Transcorregut aquest termini, la transcrita Proposta
de Resolució, juntament amb allò actuat, serà eleva¬
da a l'òrgan al que correspon dictar la resolució del
present expedient. Signat: La Instructora.
Barcelona, 18 d'octubre de 1996. La Secretària

General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

Altres anuncis

A les dotze hores del dia 11 de desembre de 1996,
es portaran a terme els sorteigs públics de títols del
Deute Municipal, d'acord amb els quadres d'amortit¬
zació següents:

Emissió Títols a amortitzar
1941 A 8.734
1941 B 3.283
1948 9.566
1950 11.155
1954 10.089
1958 9.560

Barcelona, 8 de novembre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.
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