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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE L'ORDENANÇA DE MERCATS
(Aprovades pel Consell Plenari, inicialment eM7
de maig i definitivament el 25 de setembre de
1996)

A) Nova redacció dels articles 17, 182, 183 i 184

Article 17
Els dipòsits-magatzems dels Mercats Municipals, a

banda de ser utilitzats com a lloc d'emmagatzematge
de productes, podran contenir la instal·lació de cam¬
bres frigorífiques i per al complement a les manipula¬
cions permeses i lògiques de l'activitat i articles que
es corresponguin amb la denominació de l'autoritza¬
ció d'ús dels llocs de venda; d'acord amb les Regla¬
mentacions Tecnicosanitàries o Normes Específiques
corresponents.

Subsecció segona: Mercat Dominical de Sant Antoni

Article 182
1. El Mercat Dominical de Sant Antoni se situarà a

les voreres del Mercat de Sant Antoni, al Pati interior
del carrer de Tamarit, o el lloc que habiliti l'Ajunta¬
ment, els diumenges el matí, de 8 a 14 hores.

2. Les activitats d'aquest mercat són:
a) Llibres d'ocasió: venda de llibres d'ocasió, nous o

usats, segells i qualsevol altre producte en el qual
el suport principal sigui el paper imprès.

b) Productes de tipus cultural: venda de productes
que, tot i que el seu suport no sigui paper imprès,
el seu reconegut caràcter cultural en permeti la
comercialització en aquest mercat. Seran articles
autoritzats per a la venda: minerals i monedes de
col·leccionisme, productes de papereria, material
de dibuix i pintura artístics, material complementa¬
ri d'àudio, vídeo i informàtica (discs i cintes de lec¬
tura mecànica, magnètica o electrònica, cintes de
vídeo i cintes i discs de lectura magnètica per or¬
dinador o similar). Sense perjudici de la introduc¬
ció de nous productes, anàlegs als anteriors, que
apareguin en el mercat prèviament autoritzats per
l'òrgan competent.

Article 183
1. Els llocs de venda del Mercat Dominical es clas¬

sificaran en especials, de primera i de segona cate¬
goria.

2. Es consideraran especials els del carrer d'Urgell,
situats a la vorera del Mercat de Sant Antoni. Es con¬

sideraran de primera categoria els de pati interior del
carrer de Tamarit i de segona categoria la resta.

Article 184
Els llocs tindran 2 metres lineals de front, a excep¬

ció dels especials, que tindran 2,20 metres, han d'es¬
tar numerats i seran llevadissos. Els llocs de venda
hauran d'adaptar-se als models oficials que seran
proposats pels Serveis Tècnics i aprovats per l'òrgan
competent.

B) Punts que s'introdueixen en l'article 106

Article 106
20. Despatx de pa: pa comú i especial, productes

de massa de pa, panets i pastes de forn. Amb la ins¬
tal·lació adequada podran vendre pastes de forn ca¬
lentes.

21. Productes de dietètica: venda de tota classe de
productes elaborats, que a més dels seus valors nu¬
tritius tinguin una funció terapèutica, destinats a l'ali¬
mentació de règim. També podran vendre plantes
medicinals, aromàtiques i per a infusions.

GRATUÏTAT DE L'ÚS DELS ESPAIS I EDIFICIS AL
PLA BARCELONA PLATÓ.
(Aprovada per la Comissió de Govern de 8 de no¬
vembre de 1996)

La Comissió de Govern, en sessió del dia 8 de no¬
vembre de 1996, acordà:

Acordar que no estan subjectes a preus públics l'ús
dels espais i edificis municipals per al rodatge de
pel·lícules i vídeos, enregistraments televisius de ca¬
ràcter professional i publicitari, com a conseqüència
de l'acord del Consell Plenari d'11 d'abril de 1995,
que declara Barcelona com a Ciutat Plató.

Els interessats hauran d'obtenir la pertinent auto¬
rització municipal i pagar els serveis que amb tal mo¬
tiu es requereixen, així com les despeses originades
pel deteriorament i els desperfectes que es puguin
produir.

Proposar a les Administracions, empreses, serveis
professionals i d'altres que poden fer possible que el
Pla Barcelona Plató arreli a la Ciutat, l'establiment de
mesures tendents a fomentar la producció audio¬
visual i cinematogràfica a Barcelona.
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Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996

(Transferències)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 23 d'octubre de 1996)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
43003 0601 42211 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins Districte 1 450.000
48903 0610 12110 MC8 Transferència a FAVB 722.487
43003 0610 12110 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins 977.513
43003 0607 12110 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins Districte 7 119.750
13100 0201 32452 MC8 Despeses de personal Sector 2 1.612.428
16000 0201 32452 MC8 Despeses de personal Sector 2 548.225
12100 0602 43230 MC8 Despeses de personal Districte 2 900.000
16000 0602 43230 MC8 Despeses de personal Districte 2 150.000
21200 0603 43230 MC7 Reingrés excedència maternal 908.251
16001 0602 43230 MC8 Despeses de personal Districte 2 150.000
22700 0601 42211 MC7 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins Districte 1 450.000
22719 0201 32452 MC7 Despeses de personal Sector 2 2.160.653
22109 0602 41421 MC7 Despeses de personal Districte 2 1.200.000
12100 0603 43230 MC8 Reingrés excedència maternal 908.251
20200 0607 12110 MC7 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins Districte 7 119.750
22609 0501 12110 MC7 Despeses d'impremta Sector 5 136.890
22109 0101 12320 MC8 Despeses d'impremta Sector 5 136.890
22719 0201 31251 MC7 Despeses de personal Sector 2 1.804.870
13100 0201 31251 MC8 Despeses de personal Sector 2 1.346.918
16000 0201 31251 MC8 Despeses de personal Sector 2 457.952
22609 0201 12110 MC7 Despeses de personal Districte 3 75.000
15100 0603 12110 MC8 Despeses de personal Districte 3 75.000
22609 0201 12110 MC7 Despeses de personal Sector 2 1.000.000
13100 0201 12110 MC8 Despeses de personal Sector 2 675.000
16000 0201 12110 MC8 Despeses de personal Sector 2 230.000
15100 0201 12110 MC8 Despeses de personal Sector 2 95.000
22109 0401 12110 MC7 Despeses Impremta Municipal Sector 4 1.000.000
22109 0101 12320 MC8 Despeses Impremta Municipal Sector 4 1.000.000
22609 0101 12320 MC7 Gratificacions personal Impremta Municipal 1.468.867
15100 0101 12320 MC8 Gratificacions personal Impremta Municipal 1.468.867
22609 0101 13180 MC7 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica

Sector 1 908.577
41000 0101 13180 MC8 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica

Sector 1 908.577
22709 0301 44230 MC8 Despeses neteja extraordinària mercat d'Eduard

Aunós 1 r semestre 2.017.509
22609 0606 42312 MC7 Despeses de personal Districte 6 1.500.000
11000 0606 42312 MC8 Despeses de personal Districte 6 1.500.000
22609 0610 12110 MC7 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins i FAVB 1.700.000
22719 0603 43230 MC7 Despeses neteja extraordinària mercat d'Eduard

Aunós 1 r semestre 2.017.509

16.450.367 16.450.367
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia d'11 de novembre de 1996)

Partida Tipus Descripció Altes

63601 0601 12110 MC7 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica
Districte 1

71010 0601 12110 MC8 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica
Districte 1 611.000

62901 0401 22210 MC7 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sector 4

71013 0401 22210 MC8 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sector 4 3.000.000

22609 0101 12110 MC7 Reposició mobiliari Sector 1
63501 0101 12110 MC8 Reposició mobiliari Sector 1 1.217.331

4.828.331

Baixes

611.000

3.000.000

1.217.331

4.828.331

i*

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

Donar el nom de Joan Mirambell i Bertran al pas¬
satge comprès entre els carrers de Ginebra i de La
Maquinista, en el Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3981)

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

Donar el nom de Josep Ricart i Giralt al passatge
comprès entre els carrers de La Maquinista i
d'Andrea Dèria, en el Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3982)

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

Donar el nom d'Antoni Genescà i Corominas a la
plaça compresa entre els carrers de Salamanca i
d'Andrea Dèria, en el Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3983)

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

Ratificar el nom de La Maquinista a la plaça com¬
presa entre el carrer de Ginebra i la plaça de Pompeu
Gener, en el Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Réf. 3984)

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

DonareI nom de Pieyre de Mandiargues a la plaça
resultant de la confluència dels carrers de Sant
Ramon i del Marquès de Barberà, en el Districte de
Ciutat Vella.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Réf. 3985)

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

DonareI nom de Manuel de Pedrolo als jardins de
l'interior d'illa delimitada pels carrers de la Marina, de
Diagonal, de la Diputació i de Lepant, en el Districte
de l'Eixample.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Réf. 3986)

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

DonareI nom de Frederic Marès a la plaça existent
en el carrer de la Palla, en el Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, 18 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3989)
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CARTIPÀS

Decret. Atès el que estableixen els articles 21.1 de
la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 51 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 7è de
la Llei Especial de Barcelona, disposo:

Nomenar el senyor Josep M. Balcells i Gené, Cap
del Servei de Premsa.

Barcelona, 31 d'octubre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. 3881)

k k k

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Lo¬
cal i 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:

Nomenar Regidor-Portaveu del Govern Municipal
l'Il·lm. senyor Joan Clos i Matheu, en substitució de
l'Il·lm. senyor Antoni Santiburcio i Moreno.

Barcelona, 8 de novembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. 3952)
k k k

Decret. En ús de les atribucions que em conferei¬
xen l'article 21 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local i l'article 7è de la Llei de Règim Especial
de Barcelona, disposo:

Modificar la composició de les Comissions del Con¬
sell Plenari següents:

Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans:
Membre de la Comissió: ll·lm. senyor Daniel Sirera

i Belles, en substitució de l'IMm. senyor Alberto
Fernández i Díaz.

Comissió de Política de Sòl i Habitatge:
Membre de la Comissió: ll·lm. senyor Emilio

Álvarez i Pérez-Bedia, en substitució de la ll·lma. se¬

nyora Marta Vila i Florensa.
Comissió de Mobilitat i Seguretat:
Suplent de la Comissió: ll·lm. senyor Emilio Álvarez

i Pérez-Bedia, en substitució de la ll·lma. senyora
Marta Vila i Florensa.

Comissió d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà:
Membre de la Comissió: ll·lm. senyor Emilio

Álvarez i Pérez-Bedia, en substitució de la ll·lma. se¬

nyora Marta Vila i Florensa.
Suplent de la Comissió: ll·lma. senyora Marta Vila i

Florensa, en substitució de l'IMm. senyor Jordi Cornet
i Serra.

Comissió de Benestar Social i Educació:
Suplent de la Comissió: ll·lm. senyor Jordi Cornet i

Serra, en substitució de l'Il·lm. senyor Alberto Fernán¬
dez i Díaz.

Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica:
Membre de la Comissió: ll·lm. senyor Emilio

Álvarez i Pérez-Bedia, en substitució de l'Il·lm. senyor
Jordi Cornet i Serra.

Suplent de la Comissió: ll·lm. senyor Jordi Cornet i
Serra, en substitució de l'Il·lm. senyor Emilio Álvarez i
Pérez-Bedia.

Comissió de Comerç i Consum:
Membre de la Comissió: ll·lma. senyora Marta Vila i

Florensa, en substitució de l'Il·lm. senyor Antonio
Ainoza i Cirera.

Comissió de Ciutat Amiga i Joventut:
Membre de la Comissió: ll·lm. senyor Daniel Sirera

i Belles, en substitució de l'Il·lm. senyor Jordi Cornet i
Serra.

Comissió de Política Cultural i Presidència:
Membre de la Comissió: ll·lm. senyor Alberto

Fernández i Díaz, en substitució de l'Il·lm. senyor
Enrique Lacalle i Coll.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3953)
* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei Reguladora de les Ba¬
ses de Règim Local i 7è de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:

Nomenar Regidor adscrit de Districte els Regidors
següents:

Districte de Sarrià-Sant Gervasi:
ll·lm. senyor Emilio Álvarez i Pérez-Bedia, en subs¬

titució de l'Il·lm. senyor Enrique Lacalle i Coll.
Districte de Sant Ándreu:
ll·lm. senyor Daniel Sirera i Belles, en substitució

de l'Il·lm. senyor Emilio Álvarez i Pérez-Bedia.
Districte de Nou Barris:
ll·lm. senyor Jordi Cornet i Serra, en substitució de

l'Il·lm. senyor Emilio Álvarez i Pérez-Bedia.
Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3954)

k k k

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

Designar membre que integra el Plenari del Con¬
sell Municipal de Benestar Social com a expert, el se¬
nyor Antoni Petrus i Rotger, amb efectes d'octubre de
1996.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3956)
k k k
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Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, 7è de la Llei Especial
de Barcelona i d'acord amb el que estableix l'article
7è 1 i 2 de les Normes Reguladores del Consell Mu¬
nicipal de Benestar Social i 6è 2 i 7è del Reglament
intern aprovat pel Consell Municipal de Benestar So¬
cial el dia 19 d'octubre de 1988, disposo:

Deixar sense efecte el nomenament de la senyora
Esther Giménez-Salinas i Colomer com a membre del
Plenari del Consell Municipal de Benestar Social.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref 3957)
k k k

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

Designar membre que integra el Plenari del Con¬
sell Municipal de Benestar Social en representació de
la Judicatura i Fiscalia: l'Excm. senyor Francisco
Javier Béjar i García, President de l'Audiència Provin¬
cial en substitució del senyor Gerardo Thomas i
Andreu, amb efectes de novembre de 1996.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3958)
k k *

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

Designar membre que integra el Plenari del Con¬
sell Municipal de Benestar Social en representació de
la Judicatura i Fiscalia: el senyor Víctor Alegret i
Teijeiro, representant de la Fiscalia del Tribunal Su¬
perior de Justícia de Barcelona, en substitució del se¬
nyor Carles Jiménez i Villarejo amb efectes de no¬
vembre de 1996.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3959)
k k k

Decret. Per Decret de l'Alcaldia de data 28 d'agost
de 1996 es va aprovar la composició de la Comissió
Municipal de Cooperació Internacional a fi d'adaptar-la a
la nova organització politicoadministrativa de l'Ajunta¬
ment de Barcelona. Per tal d'ampliar aquesta composi¬
ció i en ús de les atribucions que em confereixen els ar¬

ticles 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local i 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:

1 r. Modificar la composició de la Comissió Munici¬
pal de Cooperació Internacional, afegint als seus
membres una persona designada pel Regidor Ponent
de Participació Cívica.

2n. Nomenar el senyor Francesc Osan i Tort mem¬
bre de l'esmentada Comissió, designat pel Regidor
Ponent de Participació Cívica.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3960)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, 7è de la Llei Especial de
Barcelona i el que determinen els respectius Estatuts
socials de les Societats Privades Municipals, disposo:

Designar membres dels Consells d'Administració
de les següents Societats Municipals les persones
següents:

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA:
ll·lma. senyora Marta Vila i Florensa, en substitució

de l'll·lm. senyor Alberto Fernández i Díaz.
SPM d'Aparcaments i Serveis, SA:
ll·lm. senyor Alberto Fernández i Díaz, en substitu¬

ció de l'll·lm. senyor Enrique Lacalle i Coll.
SPM Informació i Comunicació de Barcelona, SA:
ll·lm. senyor Jordi Cornet i Serra, en substitució de

l'IMm. senyor Enrique Lacalle i Coll.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari per a la seva ratificació.
Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3961)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei Reguladora de les Ba¬
ses de Règim Local i 7è de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:

1r. AprovaréI Conveni de col·laboració entre l'Ajun¬
tament de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya, mitjançant el qual el Sector d'Urbanisme
ofereix 33 llocs d'estada en pràctiques per a estu¬
diants d'arquitectura, d'enginyeria de camins, canals i
ports i d'enginyeria industrial, a l'empara d'allò que
disposen els Reials Decrets 1497/81 i 1845/94.

2n. Delegar la signatura de l'esmentat conveni en
el senyor Borja de Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, Ge¬
rent d'Urbanisme.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3962)
k k k

Decret. La nova assignació de funcions a les per¬
sones que componen la Comissió d'Aparcaments,
així com el nomenament d'altres per a la direcció de
diversos serveis, fa necessari que es procedeixi a la
modificació de diversos apartats del Decret de l'Alcal¬
dia de data 14 de novembre de 1994 pel qual es
constituïa l'esmentada Comissió.
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Per la qual cosa, i fent ús de les competències
atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Rè¬
gim Local, l'article 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 7
de la Llei Especial de Barcelona, disposo:

1 r. Modificar l'apartat tercer del Decret de l'Alcaldia
de 14 de novembre de 1994 relatiu a la composició
de la Comissió d'Aparcaments, el qual quedarà re¬
dactat de la manera següent:

La Comissió d'Aparcaments estarà presidida per la
Presidenta de la Comissió de Mobilitat i Seguretat, i
actuaran com a Vicepresidents el Regidor Ponent de
la Comissió de Mobilitat i el President de la Comissió
d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà, i també en
formaran part:

Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, Gerent del
Sector d'Urbanisme.

Sr. Ignasi de Lecea i Flores de Lemus, Director de
Serveis de Projectes d'Edificació i Patrimoni Artístic i
Monumental.

Sr. Jordi López i Benasat, Gerent del Sector de la
Via Pública.

Sr. Joan Molina i Vives, Gerent delegat de Pa¬
trimoni.

Sr. Alfredo Morales i González, Director General de
SMASSA.

Sr. Juli Laviña i Batallé, Director de Serveis de Pro¬
jectes Urbans.

Sr. Manuel Villalante i Llauradó, Director de Ser¬
veis de Transports i Circulació.

Sr. Josep M. Llauradó i Grau, Cap de la Unitat
Operativa de Projectes Urbans i Infraestructura.

Sr. Jordi Rocha i Serra, Cap de la Unitat Operativa
Administrativa de Circulació i Disciplina Viària, que
actuarà com a Secretari.

A més, podran assistir a la Comissió el Regidor i el
Gerent del Districte corresponent, quan els temes a
tractar respecte del seu territori així ho requereixi.

Així mateix, per a les funcions d'assessorament ne¬
cessàries s'incorporaran a aquesta Comissió els tèc¬
nics que es considerin escaients en cada moment.

2n. Atribuir a la Unitat Operativa Administrativa de
Circulació i Disciplina Viària, les funcions assenyala¬
des en l'apartat quart de l'esmentat Decret.

3r. Deixar sense efecte l'apartat cinquè de l'esmen¬
tat Decret.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3996)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 9. Sant Andreu

Sessió del 12 de novembre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat del Decret de l'Alcaldia, de 23

d'octubre de 1996, que disposa el nomenament com
a membre del Consell Municipal del Districte de Sant
Andreu, al Sr. Àngel Van Beek i de Blas, en substitu¬
ció de la Sra. M. Antònia de Blas i Barrabás, pel Grup
de Convergència i Unió.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de les devolucions de garantia

següents: a Imes, SA, per a respondre del contracte

Quedar assabentat del nomenament, pels Consells
de Centres Cívics, dels consellers següents:

Consell Centre Cívic Baró de Viver: Sr. Salvador
Angosto i Sra. Begoña de Eyto.

Consell Centre Cívic Bon Pastor: Sr. Salvador
Angosto i Sra. Begoña de Eyto.

Consell Centre Cívic Congrés (Acàcies): Sr. Albert
Ballesteros i Sr. Hermenegildo Serrano.

d'instal·lació d'enllumenat públic als carrers de
Coroleu, d'Abat Odó, del Pare Secchi, de Castellbell i
a la plaça de les Palmeres, per un import de 961.854
pessetes; a Limserco, SL, per a respondre del contrac¬
te de servei de neteja Grup 1 (CP Príncep de Viana,
CP l'Estel, CP l'Estel (nou), CP Sant Pere Nolasc, CP
Baró de Viver i Centre Cívic Bon Pastor), per un import
d'1.710.508 pessetes; i a Jesús Llatge i Camino, per a
respondre del contracte de gestió integral del Casal
d'Avis Bascònia, per un import de 147.101 pessetes.

Quedar assabentat de les contractacions següents:
Relació d'expedients pendents de publicació corres¬
ponents a l'any 1997:

Import
29.175.000
29.285.000
30.650.000
29.755.000
71.820.000
40.000.000
18.000.000
10.000.000
4.000.000
3.000.000
1.000.000
3.000.000
2.105.000
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
9.900.000
2.000.000

3.750.000/any

Consell Centre Cívic La Sagrera: Sr. Albert
Ballesteros i Sr. Hermenegildo Serrano.

Consell Centre Cívic Sant Andreu: Sr. Eduard Puig
i Sr. Hermenegildo Serrano.

Consell Centre Cívic Trinitat Vella: Sr. Eduard Puig
i Sr. Hermenegildo Serrano.

Descripció
Neteja edificis municipals Grup I
Neteja edificis municipals Grup II
Neteja edificis municipals Grup III
Neteja edificis municipals Grup IV
Contracta obres manteniment de la Via Pública
Contracta conservació edificis públics del Districte (obra civil)
Contracta manteniment instal·lacions edificis públics del Districte ..

Contracta manteniment de les instal·lacions de climatització
Contracta conservació aparells elevadors dels edificis del Districte
Contracta conservació equips contra incendis dels edificis públics .
Gestió Bucs Assaig Musical
Arranjament habitatges programa d'ajuts a la llar
Gestió integral casal d'avis Bascònia
Petit manteniment de fuster per als edificis públics
Petit manteniment d'electricitat i lampisteria
Petit manteniment de manyà per als edificis municipals
Gestió tallers CC Sagrera
Gestió tallers CC Sant Andreu
Gestió tallers CC Franja Besòs
Servei infraestructura cultural
Subministrament de trofeus
Complex Esportiu Municipal Pèrgola Baró de Viver (bianual)

(fins a 3.000.000)

(fins a 4.500.000)
(fins a 4.500.000)
(fins a 3.000.000)
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Districte 10. Sant Martí

Sessió del 19 de novembre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Administració
Quedar assabentat de l'informe del Regidor del

Districte sobre l'estat d'execució del pressupost a 31
d'octubre de 1996.

Quedar assabentat de l'informe del Regidor del Dis¬
tricte sobre l'elaboració del pressupost per a l'any 1997
i de diferents aclaracions sobre els seus principals as¬
pectes a instància dels Consellers del Districte.

Serveis Tècnics
Quedar assabentat de l'informe del Regidor del

Districte sobre el calendari d'obres del Pla d'Inver¬
sions de 1996.

Aprovar el projecte del camp de futbol del Clot de
la Mel.

Aprovar l'informe favorable del projecte d'urbanitza¬
ció de la Unitat d'actuació núm. 2 del PERI Diagonal-
Poblenou.

Aprovar l'informe favorable del projecte d'urbanit¬
zació d'iniciativa privada del passatge de Ginecós,
d'un vial de cessió al passeig de Maragall i de Sant
Antoni Maria Claret, formulat per l'Institut Català de la
Salut.

Aprovar l'informe favorable del projecte de repar-
cel·lació corresponent a l'illa delimitada pels carrers
d'Andrade, de Cantàbria, de Puigcerdà i del Concili
de Trento.

Aprovar l'informe favorable de l'acord d'incorpora¬
ció de l'Ajuntament de Barcelona a la Junta de Com¬
pensació de la U.O. núm. 9 del PERI Diagonal-
Poblenou com a propietari de part dels terrenys.

Serveis Personals
Quedar assabentat de l'informe del conseller Sr.

Fernández (PSC), sobre l'inici del curs escolar 96-97.
Quedar assabentat de l'informe de la consellera

Sra. Mas (PSC), sobre les beques per a menjadors i
les activitats d'estiu.

Aprovar inicialment la proposta de noves tarifes
dels equipaments esportius municipals del Districte i
el seu enviament a l'Àrea d'Esports per a la seva
aprovació definitiva per la Comissió de Govern de
l'Ajuntament.

Iniciar expedient de cessió del dret de superfície
dels terrenys de propietat municipal situats a la Gran
Via, núm. 970, a la Conselleria de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d'un
equipament assistencial per a disminuïts psíquics.

Es retira de l'ordre del dia, ja que no hi ha la con¬
formitat del Departament de Benestar de la Gene¬
ralitat.

Quedar assabentat de l'informe del conseller del

grup socialista, Sr. Verdú, sobre la comissió de treball
del pla de drogues de Sant Martí.

Mocions
S'aproven per unanimitat les mocions següents:
Manisfestar eI rebuig a la situació creada a la zona

africana dels Grans Llacs, com a conseqüència de la
inoperància demostrada per les Nacions Unides per a
la protecció dels drets més elementals de les perso¬
nes, tal i com recullen els articles 3 i 9 de la Declara¬
ció Universal dels Drets Humans, els quals diuen que
tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la segure¬
tat de la seva persona i que ningú no pot ésser arres¬
tat, detingut ni exiliat arbitràriament.

Per tant, exigir, amb caràcter d'urgència:
- L'embargament d'armes a la zona.
- Una conferència de pau per buscar una solució

definitiva.
- Dotar les organitzacions humanitàries de les

eines necessàries per crear corredors d'ajut.
En aquest sentit, fer una crida a la solidaritat dels

ciutadans i ciutadanes del Districte de Sant Martí.
Acords:
1r. Pronunciar-se en contra la Llei Helms-Burton i

també en contra de l'exigència del govern dels EUA
per tal que Espanya i d'altres països la facin complir.

2n. Instar al Govern espanyol per tal que no apliqui
aquesta Llei i que porti aquesta oposició a tots els fò¬
rums i organismes internacionals, donat que infrin¬
geix el dret internacional, i d'acord amb la posició es¬
tablerta en el si de la UE.

3r. Mantenir i potenciar la cooperació amb Cuba a
tots els nivells, tan institucionals com no governamen¬
tals, i animar els veïns de Sant Martí a treballar per
aquests objectius.

4t. Comunicar aquest acord al President del Go¬
vern espanyol i als ambaixadors dels EUA i de Cuba
a Espanya.
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COMISSIONS INFORMATIVES

Comissions d'Hisenda i Infraestructures i

de Comerç i Consum

Acta de la sessió celebrada el dia 17 d'octubre de
1996 i aprovada el dia 14 de novembre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat de Barcelona, el dia 17 d'octubre de 1996,
es reuneixen en sessió conjunta les Comissions d'Hi¬
senda i Infraestructures i la de Comerç i Consum.

Sota la presidència de Pll·lm. senyor Ernest Maragall
i Mira, en substitució de l'Il-lm. senyor Joan Clos i
Matheu, que excusa la seva assistència, i de l'Il·lma.
Sra. Pilar Rahola i Martínez. Actua de ponent l'Il-lm.
senyor Joaquim de Nadal i Caparà per delegació de la
Presidència. Hi assisteixen els ll·lms. Srs. i les ll·lmes.
Sres.: Emilio Álvarez i Pérez, Jordi Cornet i Serra,
Eugeni Forradellas i Bombardó, Francesc Homs i Fer¬
ret i Joan Puigdollers i Fargas.

Són assistits per la Sra. Irene Pagès i Perarnau,
Secretària General Accidental de l'Ajuntament de
Barcelona.

Hi són presents els Srs./Sres.: Josep Marull i Gou,
Conxa Llorca i Lucas, Guillem Sánchez i Juliachs, Pi¬
lar Solans i Huguet, Oriol Morillo i Cuscó, i Ricard
Boix i Junquera.

S'obre la sessió a les 11 hores i 20 minuts. Es dóna
per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Propostes d'acord del Consell Plenari

Modificar per a l'exercici 1997 i següents les orde¬
nances fiscals següents: Ordenança Fiscal General;
núm. 1.1. Ordenança Reguladora de l'Impost béns im¬
mobles; núm. 1.2. Ordenança Fiscal Reguladora de
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3.
Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana; num. 1.4. Impost sobre Activitats
Econòmiques; núm. 2.1. Ordenança Fiscal Reguladora
de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres;
núm. 3.1. Taxes per Serveis Generals; núm. 3.2. Ta¬
xes 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. Taxa de Clavegueram; núm. 3.7.
Serveis de Mercats; núm. 3.8. Taxes per Serveis d'Ins¬
pecció i Prevenció Sanitària; núm. 3.9. Prestacions de
la Guàrdia Urbana i Circulacions Especials.

Modificar per a l'exercici 1997 i successius l'Or¬
denança General Reguladora de les contrapresta-
cions coactives i dels preus públics i les ordenan¬
ces núm. 5.1. reguladora dels preus públics per
utilització privativa del domini públic municipal; i

núm. 5.3. reguladora dels preus públics per l'esta¬
cionament de vehicles.

El Sr. Marull comenta que les Ordenances Fiscals
d'aquest any són molt parques, per la qual cosa ex¬
perimenten poques modificacions, i que d'una mane¬
ra molt resumida pel que fa als impostos municipals,
l'IBI pujarà un 2,6 %, i la resta d'impostos IAE, Impost
Vehicles Tracció Mecànica, Plusvàlua i Construcció
tindran un augment 0.

Pel que fa a les taxes, assenyala que la grua i la
zona blava pujaran un 2'5%, i les de Cementiris i
Pompes Fúnebres tindran un augment 0.

Seguidament reparteix un quadre sinòptic d'aques¬
tes modificacions als assistents per al seu coneixe¬
ment.

El Sr. Puigdollers discrepa sobre el redactat de la
proposta d'acord, ja que no es tractaria tècnicament
d'una modificació, sinó més aviat d'una aprovació
d'Ordenances Fiscals. A més a més, troba a faltar a

l'expedient l'informe preceptiu de la Intervenció de
Fons.

El Sr. De Nadal li respon que les Ordenances no
decauen; que un cop aprovada una Ordenança, men¬
tre no es modifiqui continua sent la mateixa, però si
s'hi introdueix alguna modificació nova, llavors hauria
de ser aprovada, i que el procediment emprat és el
correcte, i es compromet que el dilluns rebrà l'informe
de la Intervenció de Fons sobre la modificació d'a¬
questes Ordenances.

El Sr. Puigdollers manifesta que el seu grup ajorna
el debat de les Ordenances Fiscals fins al proper
Consell Plenari.

El Sr. Álvarez remarca l'alta fiscalitat existent a la
ciutat de Barcelona, i que si es pot parlar d'una mo¬
deració en l'augment de la fiscalitat per l'any que ve,
és degut a les Lleis d'acompanyament dels pressu¬
postos de l'Estat, que limiten el seu creixement, per la
qual cosa continua creient una vegada més que
Barcelona té la pressió fiscal més alta d'Espanya.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, i la re¬
serva de vot de CiU i PP.

Aprovar el Pla Financer per a l'any 1997 com a
concreció per aquest exercici del Pla Financer previst
a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 22/1993 i
amb efectes prevists a l'apartat 2 de la Base d'Execu¬
ció 24 del Pressupost.

El Sr. De Nadal explica que el Pla Financer està
ajustat per tot el mandat, però que s'hi han de fer pe¬
tits ajustaments, que aquest Pla té com a objectius,
d'una banda disminuir el deute total de l'Ajuntament
de Barcelona i de l'altra, allargar el termini mitjà de
vida de l'endeutament, així com suprimir aquelles
puntes anuals que es produeixen en els venciments
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específics de cada un dels crèdits, substituint el deute
a curt termini pel deute a llarg termini, a fi de deixar el
deute a curt termini en funció de les necessitats ac¬

tuals de Tresoreria i anar disminuint el cost total

d'aquesta a mesura que això fos possible. Informa
que en la documentació lliurada als assistents, s'ex¬
plica la realització del Pla Financer, i pel que fa al
marc financer per l'any 1997 segueix en les mateixes
línies, ja que es preveu un superàvit de caixa d'acord
amb el PAM 1995-99 de 7.248 milions de pessetes, i
unes amortitzacions derivades dels contractes de
18.525 milions de pessetes, per la qual cosa la varia¬
ció de passius financers serà d'11.276 milions de
pessetes, i es preveu fer amortitzacions anticipades
per valor de 12.900 milions de pessetes, que dóna un
total de necessitat financera de 24.176 milions de

pessetes. Destaca que la baixada del deute total es
podrà situar en l'ordre dels 5.000 milions de pesse¬
tes, bé que, a pesar d'aquesta baixada, la gestió tèc¬
nica de l'endeutament actual implicaria 24.176 mi¬
lions de pessetes; per la qual cosa s'han previst fer
dues operacions alternatives en funció de la situació
del mercat: una primera alternativa seria la d'anar al
mercat de "iens" en forma d'una emissió, per valor de
20.000 milions de "iens" amb un termini mínim de
cinc anys, i un termini màxim de quinze anys, dins el
mercat públic japonès, admetent com a màxim una
diferència de cinquanta punts bàsics respecte el deu¬
te públic japonès, i que la segona alternativa, seria
una emissió de 20.000 mil milions de pessetes en el
mercat interior, amb un marge de cinc a quinze anys,
admetent també un màxim de 100 punts bàsics sobre
la taxa de rendibilitat del mercat secundari i mantenint
la possibilitat d'amortització voluntària a opció del te¬
ñidor o de l'emissor, i a la par.

El Sr. Álvarez constata que el punt 2 va lligat amb
el punt 3 i que les operacions abans esmentades són
degudes a la difícil situació financera que té l'Ajunta¬
ment de Barcelona. Manifesta també l'absència de
l'informe de la Intervenció de Fons en l'expedient, i
recorda que el dèficit de caixa d'aquest Ajuntament
està al voltant de 20 mil milions de pessetes, la qual
cosa crea tensions dia a dia per poder pagar els pro¬
veïdors.

El Sr. Puigdollers sol·licita aclariment sobre 13 mil
milions de pessetes de romanent de tresoreria nega¬
tius, que va aprovar en els comptes del 95, quantitat
que hauria necessàriament d'incloure aquest Pla Fi¬
nancer.

El Sr. De Nadal li respon que l'Ajuntament ve apli¬
cant en el seu compte de resultats i balanç una políti¬
ca d'aprovisionaments sistemàtica en base a un tant
per cent dels ingressos que estan ja liquidats -una
política homologable a la de les empreses privades-,
que en aquests moments els fons de provisions
d'aquests ingressos equival pràcticament al 50% de
l'increment d'ingressos anuals existents, i que aques¬
ta política d'aprovisionament dóna com a resultat
comptable un romanent negatiu de caixa. Això con¬
trasta amb el que fan ajuntaments del PP, alguns
dels quals ni tan sols aprovisionen.

També afegeix que en aquest moment, el crèdit a
curt termini de l'Ajuntament de Barcelona no arriba a
l'1% del total de l'endeutament de l'Ajuntament de
Barcelona, quan això havia arribat a ser el 34 o 35 %
del total de l'endeutament. Una política de provisions
molt forta que impedeix que la despesa contra

aquests possibles ingressos tingui efectivitat i doni
com a resultat un dèficit real. Acaba fent esment dels
romanents a les sis principals ciutats d'Espanya, in¬
closa Bilbao, per la qual cosa resta patent que la ciu¬
tat de Barcelona és la que té les provisions més altes,
de l'ordre del 50%.

La Sra. Solans aclareix que no és necessari infor¬
me d'intervenció respecte al Pla financer, i que a l'ex¬
pedient del dictamen de la proposta d'acord núm. 3 sí
que hi ha informe de la Intervenció de Fons.

El Sr. Álvarez reconeix l'existència d'informe d'In¬
tervenció respecte al dictamen tercer, si bé manifesta
les seves reserves envers la política de gestió finan¬
cera portada per l'Ajuntament.

El Sr. Puigdollers insisteix que la normativa d'aquest
Pla Financer s'ha de fer per considerar els romanents
de tresoreria negatius. Manifesta la seva sorpresa res¬
pecte a la revisió actual del Pla Financer, fet que com¬
porta que gairebé set mesos després d'aprovar el
PAM 1996-99, ja l'estem reformant novament amb in¬
gressos i també amb despeses corrents, amb inver¬
sions, per la qual cosa estem reduint les inversions
previstes en el PAM, i també de l'endeutament.

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

Aprovar les condicions que s'adjunten com a an¬
nex, referents a una emissió de 20.000 milions de
iens i una emissió de bons de 20.000 milions de pes¬
setes en el mercat interior, a dur a terme alternativa¬
ment una o una altra, i destinades a cobrir les neces¬
sitats financeres previstes en el Pla Financer de
1997; i autoritzar l'Il·lm. Sr. Joan Clos i Matheu, Pri¬
mer Tinent d'Alcalde, per atorgar tota la documenta¬
ció necessària per dur a terme la signatura de les
operacions.

El Sr. Puigdollers sol·licita aclariment de l'expe¬
dient, ja que la seva redacció no és prou clara. Mani¬
festa que l'òrgan competent per a autoritzar aquestes
operacions financeres és el Consell Plenari, que pot
delegar en l'Alcalde i no en el Primer Tinent d'Alcal¬
de, i creu que aquesta operació hauria d'ajustar-se
als principis de publicitat i concurrència d'acord amb
la legislació vigent.

La Sra. Solans li respon en el sentit que quan s'au¬
toritza una operació en uns determinats terminis, l'ac¬
ceptació de l'oferta exacta es delega en l'Alcalde,
sempre que compleixi els requisits que el Plenari
aprova, i que en canvi el paper del Primer Tinent d'Al¬
calde es limita a la signatura del document notarial de
l'operació del contracte.

El Sr. De Nadal explica que el deute a llarg termini
té una vida mitjana a l'Ajuntament de Barcelona de
l'ordre de sis anys, i que és un objectiu de l'Ajunta¬
ment aconseguir una vida mitjana més gran; que es
compleix amb la legislació vigent en aquestes ope¬
racions, atès que hi ha una forta supervisió de la
Comissió Nacional del Mercat de Valors, i que l'Ajun¬
tament compleix amb tota la publicitat legal i regla¬
mentària exigida.

El Sr. Álvarez manifesta que, al seu entendre, si bé
la vida mitjana de sis anys podria ser normal, s'ha
d'analitzar la seva evolució, i podem constatar que ha
anat augmentant aquest deute, per la qual cosa, en
lloc de seguir una política de sanejament i can¬
cel·lació de deutes, el que s'està fent és allargar els
terminis per agreujar el problema, i manifesta la preo¬
cupació del seu grup municipal per l'evolució negativa
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en ia política d'amortització de capital o deutes finan¬
cers que es fa a l'Ajuntament.

El Sr. Homs considera adequats els sis anys de vida
mitjana d'endeutament, perquè és una bona tendència
i molt correcta situar l'amortització del deute amb un

període d'una vida mitjana més llarga. Afirma que l'Es¬
tat espanyol el té a molt curt termini, perquè utilitza
molt les lletres del tresor i això és molt car, i que s'ha
d'intentar fer el que fan altres països, com Estats Units
i altres països d'Europa, on les vides mitjanes són
quinze, vint o vint-i-cinc anys, el que suposa una bona
tendència, i demana diversos aclariments que li són
contestats per la Sra. Solans àmpliament.

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

Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
1996; aprovar modificacions de crèdit del Pressupost
de 1996, corresponents als reconeixements de crèdit
del present expedient, de conformitat amb la docu¬
mentació que s'adjunta.

El Sr. Álvarez manifesta el seu rebuig, com ha vin¬
gut denunciant en d'altres Comissions informatives
sobre aquestes classes d'expedients.

No es produeix cap debat sobre aquest dictamen
per part de la resta dels assistents.

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

Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de
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.

No es produeix cap debat sobre aquest dictamen, i
es posicionen els grups polítics seguidament.

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

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.

El Sr. Ernest Maragall dóna lectura al dictamen i
dóna la paraula al Sr. Álvarez, el qual manifesta que
farà reserva de vot, ja que no existeix informe jurídic
a l'expedient, i per la qual cosa creu que legalment no
és possible acceptar la transmissió de la concessió a
què fa referència el dictamen.

El Sr. Ricard Boix explica amb brevetat la proposta
d'acord i es compromet a elaborar un informe, a peti¬
ció del Sr. Álvarez, que s'unirà a l'expedient.

El Sr. Puigdollers manifesta el seu vot favorable al
contingut d'aquest acord.

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

Resoldre les al·legacions presentades, dins el pe¬
ríode d'informació pública, contra l'aprovació inicial
de la modificació de la clàusula 24 del Plec de condi¬
cions generals economicoadministratives, aplicables
a la contractació d'obres, instal·lacions, serveis i sub¬
ministraments, i que fou aprovada pel Consell Plenari
en sessió celebrada el 12 de juliol de 1996; estimar
parcialment totes elles donant la redacció següent:
Clàusula 24. El pagament de les prestacions es realit¬
zarà en els terminis disposats a la Llei de contractes

de les Administracions Públiques, sense perjudici que
l'Administració pugui acceptar i valorar les ofertes
econòmiques i financeres que puguin fer els licita-
dors. En tot cas, els Plecs de clàusules particulars
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 men¬
sualment, o en aquell altre període que estableixin els
Plecs de clàusules particulars, certificacions o altres
documents que comprendran les prestacions execu¬
tades durant l'esmentat període de temps.

El Sr. Puigdollers manifesta la seva reserva de vot,
ja que estima que no s'han acceptat en la seva totali¬
tat les al·legacions presentades pel seu grup.

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

Aprovació definitiva de la transformació de Pro-
Eixample SA, en Societat de capital mixt.

No es produeix cap debat.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, i la reserva de vot de CiU i PP.
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 de valors determi¬
nats per la Ponència de 1993, dels immobles indicats
al plànol adjunt (annex 1 r), per existir diferències
substancials entre els valors cadastrals i els valors de
mercat dels esmentats immobles, amb efectes de 1 r
de gener de 1997.

El Sr. Oriol Morillo explica el dictamen manifestant
que es tracta de sol·licitar al Centre de Gestió Cadas¬
tral, dependent del Ministeri d'Economia, la revisió i
modificació dels valors cadastrals de les finques des¬
tinades a usos terciaris de ia zona alta de la Diago¬
nal, ja que estan sobrevalorats; que aquesta proposta
afectaria les oficines, comerços i magatzems de la
zona de la Diagonal compresa entre l'Illa i el carrer de
Sabino Arana. Els valors cadastrals d'aquest carrer
van ser revisats a l'alça en 1993, per la qual cosa es
demana la revisió i modificació d'aquests valors a la
baixa per adaptar-lo als actuals preus del mercat de
l'esmentada zona.

El Sr. Puigdollers, el Sr. Homs i el Sr. Álvarez re¬
butgen la proposta de l'equip de govern tal com està
plantejada, ja que consideren lògic estendre i donar
el mateix tracte a totes les finques de l'esmentada
zona, inclosos els habitatges, com també a les ofici¬
nes i comerços de tota la ciutat.

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

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar a la Sra. Laura Martínez i Miragall la com¬
patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a Tècnic Superior en Dret en el lloc de treball de
Responsable de Projecte en la Unitat Operativa de
Gestió del Sòl i l'activitat privada de docència en l'Aca¬
dèmia Adams, atès que aquesta activitat privada no fi¬
gura compresa en les causes d'incompatibilitat previs-
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tes pels articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, sobre Incompatibilitat del Personal al Ser¬
vei de l'Administració de la Generalitat i els articles
322, 329, i 330 del Reglament del Personal al Servei
de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de
30 de juliol, i no resulta afectat l'interès públic, si bé la
present autorització està condicionada a l'estricte com¬
pliment dels deures públics i al manteniment de la de¬
dicació a l'activitat privada dintre dels límits establerts
pels articles 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article 330
de l'esmentat Reglament, i pot deixar-se sense efecte
per variació de les circumstàncies relatives als llocs de
treball, per modificació dels règims d'incompatibilitats o
per interès públic.

No es produeix cap debat.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, CiU i PP.
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'in¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat i amb les limitacions previstes als arti¬
cles 5 i 6 d'aquesta llei i els articles 327 i 328 del Re¬
glament del Personal al servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

No es produeix cap debat.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, CiU i PP.
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 del seu exercici qual¬
sevol manifestació del mateix en el terme municipal de

Barcelona, per tal d'evitar possibles coincidències en¬
tre l'activitat pública i la privada, garantint d'aquesta
manera l'objectivitat, la imparcialitat i la independència
que ha de presidir la seva actuació com a funcionari, i
per salvaguardar l'interès públic, que podria sortir per¬
judicat en cas de produir-se aquella coincidència; la
seva dedicació professional privada, a més, no podrà
superar la meitat de la jornada 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'Incompatibilitats del Personal al
Servei de l'Administració de la Generalitat i d'acord
amb el que disposa el Reglament de Personal al Ser¬
vei 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 com¬
pliment dels seus deures públics i a la modificació de
la normativa d'incompatibilitats.

No es produeix cap debat.
Es dictamina amb ei vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, CiU i PP.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Propostes d'acord del Consell Plenari

Modificar els articles 4, 129, 130 i 131 de l'Orde¬
nança 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.

No es produeix cap debat.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, CiU i reserva de PP, i el vot favorable de la
Quarta Tinenta d'Alcalde, Sra. Pilar Rahola.

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

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

Acta de la sessió celebrada el dia 18 d'octubre del
1996 i aprovada el dia 14 de novembre de 1996

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

junta la Comissió de Política de Sòl i Habitatge i la
d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà.

Sota la presidència de Pll·lm. Sr. Xavier Casas i Mas-
joan, hi assisteixen els il·lms. Srs. i la ll·lma. Sra.: Albert
Batlle i Bastardas, Joan Fuster i Sobrepere, Francesc
Narváez i Pazos, Enric Truñó i Lagares, Eugeni
Forradellas i Bombardó, Agustí Soler i Regàs, Jaume
Ciurana i Llevadot, Daniel Fabregat i Llorente, Miquel
Llongueres i Campahà, Antoni Marcet i Rocabert, José
Alberto Fernández Díaz, i Marta Vila Florensa.

Excusen la seva absència els Il·lms. Srs.: Antoni
Santiburcio Moreno, Pere Alcober i Solanas, Vicenç
Gavaldà i Casat, i Joan Puigdollers i Fargas.

Són assistits pel Tècnic de l'Administració General,
Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa de la Secretària General Accidental i certifica.

Hi és present també el Sr. Borja Carreras-Moysi i
Carles-Tolrà, Gerent del Sector d'Actuació d'Urba¬
nisme.

S'obre la sessió a les nou hores. Es dóna per llegi¬
da l'acta de la sessió anterior i s'aprova.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI I PLANEJAMENT URBÀ

Propostes d'acord del Consell Plenari

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

El Sr. Narváez explica que el que es proposa és
donar compliment administratiu al canvi de nom de
l'empresa i al seu accionariat.

El Sr. Casas anuncia les converses existents amb
els concessionaris per tal d'alliberar el màxim d'espai
de la plaça de La Gardunya.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
CiU i PP i del Regidor Sr. Soler i Regàs.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità en els terrenys del RCD Es¬
panyol 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 modificacions no substancials
derivades de l'acord d'aprovació inicial de l'Ajunta¬
ment 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 Sector d'Urbanisme
annex a aquest acord; desestimar les al·legacions
presentades en el termini d'informació pública, 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 trà¬
mit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi fa referència a les al·legacions
presentades i, en concret, a la del RCD Espanyol, la
qual ha estat acceptada en part i que suposa l'ajust del
pati dels edificis i la determinació del nombre d'habitat¬
ges bloc per bloc mitjançant estudis de detall sense ul¬
trapassar el seu nombre màxim. Respecte a les al·le¬
gacions rebutjades, manifesta que la més substancial
és la presentada per la Gerència d'Infraestructures del
Ministeri de Defensa, que afecta el municipi de
Montcada i Reixach i que exposa la inexistència d'un
conveni tancat amb el Club promotor de la iniciativa i
que, per tant, no es podrà produir l'aprovació definitiva
fins que l'acord sobre una propietat d'aquest Ministeri
s'hagi fet amb aquest Club, la qual cosa afecta el con¬
junt de l'operació.

El Sr. Casas exposa que el tema de l'aval està re¬
solt, que les negociacions estan avançades, que hi
ha pagarés emesos a nom de la Gerència de Defen¬
sa i que, per tant, considera que abans de l'aprovació
definitiva s'hauran resolt totes les qüestions pen¬
dents. A continuació assenyala que tant l'aprovació
provisional que acordi el Consell Plenari com la con¬
testació d'al·legacions es farà simultàniament amb
els altres ajuntaments i que la tramesa a les autoritats
urbanístiques de la Generalitat es farà conjuntament.

El Sr. Fabregat pregunta quin serà el mecanisme a
través del qual es donarà coneixement que aquestes

qüestions pendents plantejades a l'al·legació del Mi¬
nisteri de Defensa s'han resolt.

El Sr. Casas contesta que els ajuntaments impli¬
cats han sotmès l'aprovació provisional a la condició
que es resolguin aquestes qüestions, i en cas contrari
no serà possible que es produeixi l'aprovació definiti¬
va, i es compromet a informar del tema a la propera
sessió de la Comissió.

El Sr. Fabregat demana que el dia que es faci arri¬
bar la modificació del Pla General Metropolità a la Co¬
missió d'Urbanisme es comuniqui als Grups Polítics.

El Sr. Forradellas considera que és il·legal atorgar
l'aprofitament urbanístic que els documents propo¬
sen, perquè tal aprofitament infringeix el Pla General
Metropolità, el Decret Legislatiu 1/1990 i el Decret Le¬
gislatiu estatal 1/1992 i es remet a anteriors interven¬
cions dels membres del seu Grup davant dels òrgans
de govern municipals.

El Sr. Casas respon assenyalant que la proposta
es formula amb el suport d'informes jurídics que ava¬
len la seva legalitat.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, CiU, PP i
del Regidor Sr. Soler i Regàs, el vot en contra d'IC i
l'abstenció del Sr. Ciurana, i amb l'absència de la Sala
del Sr. Fernández Díaz durant el debat d'aquest punt

Ratificacions d'acord a la Comissió de Govern

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
especial de reforma interior del Sector Oriental per a
la creació de noves operacions d'habitatge protegit al
carrer del Pou de la Figuera, núm. 14-20, i la plaça de
Sant Agustí Vell, núm. 5, els criteris, objectius i solu¬
cions generals de planejament de la qual han estat
exposats al públic, de conformitat amb els articles
147 i 125 del Reglament de Planejament, segons allò
que determinava l'acord del Consell Plenari, de 19 de
juny de 1996; sotmetre l'esmentada Modificació a in¬
formació pública pel termini d'un mes; i, en el 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 a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per al tràmit de la seva aprovació definitiva; prorrogar
la suspensió de l'atorgament de llicències que deter¬
minà l'acord anterior, de conformitat amb l'article 42
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, fins al
termini màxim de dos anys a comptar des del dia 5 de
juliol de 1996, data de publicació al Butlletí Oficial de
la Província del repetit acord.

El Sr. Casas fa referència a l'estat de la tramitació
de les dues propostes que incideixen en aquest sec¬
tor i que estan en curs en l'actualitat i anuncia la in¬
tenció de portar-Ies a l'aprovació provisional de ma¬
nera simultània o bé d'integrar-les en un únic
document. Explica la situació física dels edificis i so¬
lars i assenyala que el sector es qualificarà com a ha¬
bitatge públic.

El Sr. Carreras-Moysi mostra unes diapositives que
complementen l'explicació del Sr. Casas, el qual afe¬
geix més detalls sobre les diferents finques afectades.

El Sr. Fabregat comenta que l'informe del Districte
no figurava a l'expedient.
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El Sr. Fuster diu que es tracta d'una errada mate¬
rial, atès que l'acord es va aprovar al Plenari del Dis¬
tricte el dia 10 d'octubre.

El Sr. Fernández Díaz pregunta si alguna de les
finques afectades pot tenir elements constructius per
conservar que puguin donar lloc a polèmica.

El Sr. Casas contesta que no és dóna aquest cas i
avança que l'única que podria produir polèmica és la
de Serra Xic, que dóna a la plaça de Sant Agustí Vell,
la qual es preveu rehabilitar, per la qual cosa no hi ha
motiu de polèmica.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP i del Regidor Sr. Soler i Regàs i la reserva de vot
de CiU.

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer d'Ausiàs Marc cantonada al carrer de

Sardenya, núm. 170-176, als efectes de l'ordenació de
la ubicació en la planta baixa i l'altell de l'ús d'habitatge
vinculat entre ambdues plantes, promogut per Tres
Torres, SA; exposar-lo al públic per un termini de vint
dies; i, per al cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per ele¬
vat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
aprovació definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia
acreditativa del resultat de la informació pública i tra¬
metre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Co¬
missió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP, CiU i del Regidor Sr. Soler i Regàs.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Pla especial de l'Estació de
Sants, promogut per Renfe; sotmetre l'esmentat Pla a
informació pública pel termini d'un mes; i, per al cas
que no s'hi formulin al·legacions o informes desfavora¬
bles que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifi¬
cacions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació provisional i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi presenta la proposta que
planteja una operació de cobriment de l'actual aparca¬
ment i d'ampliació de l'estació amb una edificació que
permet augmentar l'espai del seu hall o zona d'acollida
dels usuaris, en la qual se situarien uns usos lúdics
(minicines) i usos terciaris recreatius. Assenyala que el
sostre d'aquesta ampliació és d'uns 4.000 m2, i que
l'operació es complementa amb altres al voltant de
l'estació (ordenació de l'aparcament d'autobusos i
de taxis i ordenació dels espais per a vianants que han
de connectar les dues places que voregen l'estació, tot
això amb la finalitat, segons indica, que l'Estació de
Sants sigui l'estació central de Barcelona.

El Sr. Casas indica que l'aparcament de superfície
lateral existent es trasllada a un espai interior de l'es¬
tació ferroviària en un nivell inferior.

El Sr. Truñó comenta que la proposta millora el lli¬
gam amb el territori de la zona de l'estació, obre l'es¬

pai i facilita el trànsit, i afegeix que els elements com¬
plementaris són molt positius i que la instal·lació dels
minicines és una aspiració plantejada des de fa
temps.

El Sr. Narvàez indica que la proposta facilita la ra¬
cionalització de l'aparcament dels autobusos.

El Sr. Fernández Díaz considera necessari el Pla
especial per tal d'augmentar el lligam de l'estació
amb el barri i de donar continuïtat a ambdues zones

laterals de l'estació i manifesta la seva preocupació
pels temes següents: el retard en la resolució dels
problemes que planteja l'estacionament dels autobu¬
sos -especialment els de l'empresa que s'estaciona
al carrer Joan Güell-, la necessitat de donar una so¬
lució conjunta al solar annex del solar objecte d'un
conveni amb Renfe i que es va tractar fa uns mesos,
l'estat de les converses amb les diferents administra¬
cions que han d'assumir les càrregues i, finalment,
l'existència o no de compatibilitat entre els minicines i
l'actual qualificació urbanística.

El Sr. Fabregat proposa ampliar l'àmbit del Pla in-
corporant-hi el solar adquirit a Renfe, reclama que el
solar es netegi convenientment, qüestiona la propos¬
ta estètica que es fa especialment pel que fa a l'am¬
pliació de l'edificació en l'entorn de l'estació, conside¬
ra interessant la proposta en allò que fa referència a
l'estacionament d'autobusos tot i que creu necessària
una alternativa per resoldre provisionalment el tema i,
finalment, es pregunta si aquest nou espai lúdic i re¬
creatiu no implicarà un excés d'oferta en la ciutat, que
determini un malbaratament d'altres espais d'aquest
tipus que estan funcionant correctament en altres in¬
drets de la ciutat.

El Sr. Forradellas demana que el Pla tingui present
necessitats futures de l'estació, especialment en rela¬
ció a l'accessibilitat a aquesta zona.

El Sr. Casas comenta que el principal problema
de l'estació és la important càrrega d'usuaris que
té, i fa referència a la necessitat d'obrir espais i eli¬
minar els murs infranquejables que hi ha i d'ampliar
els serveis complementaris de l'estació. Indica que
l'espai existent en un nivell inferior de l'estació
que Renfe destina a aparcament de cotxes nous
que han de ser carregats o que han estat descarre¬
gats serà l'espai que substitueixi, almenys parcial¬
ment, l'aparcament de superfície. Detalla l'ordena¬
ció que es farà de les voreres, de l'estacionament
dels autobusos, de l'accés a l'hotel que hi ha i dels
usos recreatius. Finalment, pel que fa a la incorpo¬
ració del solar que s'ha proposat, considera que és
totalment innecessària, ja que aquest solar de pro¬
pietat municipal té una qualificació de zona verda
que s'ha de mantenir. A més, indica que la cons¬
trucció d'un aparcament soterrani no requereix l'es¬
mentada incorporació, i opina que aquesta cons¬
trucció també és innecessària a causa de l'oferta

que existirà en la zona.
Sobre el conveni amb les altres administracions, el

Sr. Casas n'explica la motivació i diu que l'aprovació
provisional del pla especial es produirà a partir de la
seva signatura per diferents raons: la necessària in¬
tervenció de les administracions amb competència en
matèria de transports de viatgers i la necessitat de
conèixer la seva participació econòmica. Considera
molt encertada la proposta del Sr. Forradellas refe¬
rent a la millora dels accessos i de la permeabilitat
d'aquest espai, per la qual cosa demanarà la incorpo-
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ració d'un avantprojecte d'urbanització abans de
l'aprovació provisional.

El Sr. Llongueres insisteix en la urgència del tras¬
llat de l'empresa d'autobusos Hispano Igualadina, en¬
cara que sigui de manera provisional.

El Sr. Narvàez manifesta la seva posició favorable
a l'esmentat trasllat i es remet a les converses que
s'estant mantenint amb la Generalitat, que considera
que van pel bon camí, i assenyala que és contrari a
un trasllat provisional que impliqui unes condicions de
precarietat semblants a les actuals.

El Sr. Fabregat insisteix en la necessitat d'incor¬
porar el solar a l'àmbit del Pla i en el fet que la ins¬
tal·lació de minicines no impliqui situar-hi un impor¬
tant centre d'oci. Remarcar, finalment, que cal que a
l'expedient figuri informe del Districte en el qual consti
que els veïns i els grups polítics del Districte coneixen
i han debatut prèviament la proposta, cosa que en
aquest cas no s'ha produït.

El Sr. Fernández Díaz manifesta també la seva

posició favorable a la incorporació del solar anterior¬
ment comentada i reprodueix la seva pregunta relati¬
va a la compatibilitat dels usos recreatius a la qualifi¬
cació urbanística existent, ja que considera que s'ha
d'evitar que es torni a produir un conflicte semblant al
de l'Estació de França. Finalment, demana informa¬
ció sobre l'ordenació definitiva de l'avinguda Josep
Tarradellas.

El Sr. Carreras-Moysi manifesta que no hi ha cap
tipus d'incompatibilitat entre els usos que es propo¬
sen i la qualificació establerta al Pla General, ja que
són usos complementaris i informa sobre l'estat
d'execució de les obres del carrer de Tarragona,
que pensa que estaran acabades en el termini de
sis mesos.

El Sr. Casas reitera que no és necessària la incor¬
poració del solar, però en tot cas encarrega al Gerent
del Sector d'Urbanisme, Sr. Carreras-Moysi, l'estudi
de les propostes formulades pels grups de CiU i PP.
Respecte a l'avinguda Josep Tarradellas, en el Pro¬
grama d'Actuació Municipal està prevista una actua¬
ció menor d'arranjament a l'espera de la gran actua¬
ció que s'ha de fer en aquesta via.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV i
del Regidor Sr. Soler i Regàs i la reserva de vot de
CiU i PP.

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

El Sr. Carreras-Moysi presenta i situa físicament
l'illa, comentant la seva situació actual i l'ordenació
prevista al PGM, que es basa en una construcció tan¬
cada. Assenyala que al Pla Especial es planteja divi¬
dir la peça tancada en dues amb un passatge pa¬
ral·lel al carrer de Sants, i també cobrir una mitgera
que quedava al descobert. Indica la compensació
d'edificabilitat que es produirà en aquesta illa i també
que les dues unitats d'actuació s'executaran pel siste¬
ma de cooperació.

El Sr. Fernández Díaz planteja la conveniència que
la col·laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet tam¬
bé es dirigeixi cap a aquesta zona i no només cap a
la zona de la Gran Via i de la plaça Cerdà, i pregunta
si la titularitat municipal sobre cinc de les dotze fin¬
ques afectades en aquestes dues unitats d'actuació
determinarà la construcció d'habitatge públic en
aquesta illa.

El Sr. Casas manifesta que no està prevista la
construcció d'habitatge públic, però que s'estudiarà i,
sobre l'àmbit físic dels convenis amb l'Ajuntament de
l'Hospitalet, assenyala que hi ha l'encàrrec a Bar¬
celona Regional i als serveis d'urbanisme (Àrea de
Projectes i Obres) d'abordar integralment l'espai de la
Riera Blanca i de Collblanc i que ell personalment ha
participat i treballat amb l'Alcalde de l'Hospitalet en
relació a aquest sector.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP i del Regidor Sr. Soler i Regàs i la reserva de vot
de CiU.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a la rehabi¬
litació i ampliació de l'edificació de la parcel·la ubicada
al carrer del Doctor Carulla, núm. 55, promogut per As¬
sessors Coordinats, SL; exposar-lo al públic per un ter¬
mini de vint dies i, per al cas que en aquest termini no
s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'apro¬
vació inicial, a aprovació definitiva, amb l'oportuna cer¬
tificació prèvia acreditativa del resultat de la informació
pública, i trametre un exemplar d'aquest Estudi de de¬
tall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als efec¬
tes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del De¬
cret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP, CiU i del Regidor Sr. Soler i Regàs.

Districte de Gràcia

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

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

El Sr. Fabregat demana informació sobre les ob¬
servacions formulades per la Guàrdia Urbana del Dis¬
tricte sobre la circulació en relació a la benzinera.

El Sr. Casas assenyala que s'han acceptat i que
s'inclouran com a prescripcions tècniques dels ser¬
veis municipals.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP, CiU i del Regidor Sr. Soler i Regàs.
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COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Ratificació d'acords de la Comissió de Govern

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament el Projecte de compensació
elaborat i aprovat inicialment per la Junta de Com¬
pensació del Pla especial d'ordenació física de la fin¬
ca propietat dels senyors Batlle i Moragas, al Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, constituïda a l'efecte; deter¬
minar que la formalització del projecte de compensa¬
ció aprovat s'efectuï mitjançant document administra¬
tiu en la forma establerta en l'article 174.3 en relació
amb el 113.1, ambdós del Reglament de Gestió urba¬
nística, o bé mitjançant escriptura pública, si així ho
prefereixen els afectats per l'actuació, i per compte
d'ells mateixos. En tot cas, el document en què es
formalitzi el Projecte serà inscrit en el Registre de la
Propietat en la forma que estableix l'article 310 del
Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel
qual s'aprova la Refosa de la llei sobre Règim del sòl
i ordenació urbana; incorporar al patrimoni municipal
del sòl, perquè afecten els usos previstos en el Pla,
els terrenys que, pel fet d'ésser de cessió gratuïta i
obligatòria, queden cedits de dret al Municipi, con¬
forme els articles 159.3 del Reial Decret Legislatiu,
1/1992, de 26 de juny, i 179 del Reglament de Gestió
urbanística; requerir la Junta de Compensació per¬
què, en el termini d'un mes a comptar des de la notifi¬
cació d'aquest acord, ingressi a la Tresoreria Munici¬
pal la quantitat d'1.312.178 pessetes en concepte de
taxes; supeditar la publicació d'aquest acord a la ins¬
cripció de la Junta de Compensació del Pla especial
d'ordenació física de la finca propietat dels senyors
Batlle i Moragas al Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·labo¬
radores.

El Sr. Carreras-Moysi situa físicament la finca i ex¬
plica la proposta, i assenyala que es planteja la urba¬
nització d'una zona verda i que la cessió al municipi
és de 14.000 m2.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP, CiU i del Regidor Sr. Soler i Regàs.

Districte de Sant Martí

Requerir els titulars dels terrenys inclosos a la uni¬
tat d'actuació núm. 5 de la "Modificació del Pla Gene¬
ral Metropolità al Front Marítim del Poblenou des del
Cementiri a la rambla de Prim, que comprèn les fin¬
ques situades al carrer de Perelló, entre la rambla del
Poblenou i el carrer del Ferrocarril (excepte la finca
núm. 38-44 del carrer de Perelló), i les finques núm.
28 a 36 del carrer de Fernando Poo, amb una super¬
fície total de 7.504 m2, perquè en el termini de tres
mesos, a comptar des de la notificació d'aquest
acord, presentin projecte d'estatuts i bases d'actua¬
ció, amb el contingut establert, respectivament, en els
articles 166 i 167 del Reglament de Gestió urbanísti¬
ca, per a la constitució de la Junta de Compensació.
L'esmentat projecte haurà d'estar formulat per propie¬
taris que representin, almenys, el 60 % de la superfí¬
cie total de la unitat d'actuació. Si transcorregut
aquest termini els propietaris no haguessin presentat

els documents expressats, de conformitat amb l'arti¬
cle 158.2 del Reglament de Gestió urbanística, i a

l'empara de l'article 146.2 del Reial Decret Legislatiu
1/1992, de 26 de juny, pel qual s'aprova la Refosa de
la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana, en re¬
lació a l'article 149.1 del mateix text normatiu, en ha¬
ver transcorregut amb escreix el termini per a formu¬
lar estatuts i bases d'actuació atorgat als propietaris
sense que hagin fet ús del seu dret, tenir per aprovat
inicialment el canvi de sistema d'actuació fixat en l'es¬
mentat Ple pel sistema de cooperació i sotmetre'l a
informació pública durant el termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
en un diari dels de més circulació de la Província i en

el tauler d'edictes de la Corporació, amb citació per¬
sonal a tots els propietaris afectats.

El Sr. Carreras-Moysi indica que es tracta d'un
canvi en el sistema d'actuació i que l'objectiu de
l'operació és l'obertura i ampliació del carrer, i dóna el
nombre d'habitatges a construir (46), els espais de
cessió (4.000 m2) i l'índex d'edificabilitat (1.4).

El Sr. Narvàez posa en relleu la importància de la
proposta que, al seu parer, comença a solucionar
l'obertura definitiva de la Rambla del Poblenou al mar.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP, CiU i del Regidor Sr. Soler i Regàs.

Estimar parcialment les al·legacions formulades en
el termini d'informació pública per les companyies mer¬
cantils Inmuebles Navarros, SA, i Kitira, SL, i el Sr.
Joaquín Vidal i Artés, i desestimar les al·legacions for¬
mulades en el termini d'informació pública per la Coo¬
perativa de la Indústria del Taxi, Projectes Barcelona,
SL, Euroconstruc, SA, Rapit Paquet Trans, SL, i els
senyors i senyores Hipólito Clemente i Broto, Arcadio
Duran i Valls, Teresa Cuxart i Rodó, Juan Raduà i
Masjoan, Vicenç López i Solé, Mercedes i Anna Molins
i Porta, José Maria Gozálvez i Molins, Isabel i Eugènia
Girona i Villavecchia, Eugenio Castro i Alcazar, Josefa
Roig i Noguera, i Miquel Saumell i Carles, a la relació
de béns i drets aprovada inicialment i que forma part
de I' acord de la Comissió de Govern adoptat en ses¬
sió del dia 29 de març de 1996, ratificat pel Consell
Plenari en sessió del 16 d'abril de 1996, que és del se¬
güent tenor literal:

"Anticipar l'obertura i corresponent urbanització de
la traça de l'avinguda Diagonal i dels carrers de Bil¬
bao, 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 compensació, i unitats d'actuació núm.
10 i aïllada B a executar pel sistema d'expropiació del
Pla especial de reforma interior Diagonal-Poblenou
aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona el 28 d'abril de 1993, de conformitat
amb allò que preveu l'article 65.2 de les seves Nor¬
mes urbanístiques. Donar audiència a les Juntes de
Compensació de les unitats d'actuació 2, 3 i 6 i a tots
els propietaris que tinguin terrenys afectats sobre la
traça referenciada, perquè en el termini de vint dies
compareguin davant el Sector d'Actuació d'Urbanis¬
me, Direcció de Gestió Urbanística, i manifestin si vo¬
len procedir a anticipar la cessió dels terrenys afec¬
tats, i en cas afirmatiu, l'Administració procedirà a
l'expedició del corresponent certificat d'aprofitament
urbanístic. I una vegada transcorregut el termini
d'audiència pública citat, aprovar inicialment la relació
de béns i drets afectats que s'adjunta, i sotmetre-la a
informació pública per un termini de vint dies a l'únic
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efecte que es formulin, si escau, les al·legacions que es
considerin pertinents per tal d'esmenar possibles errors
en la relació aprovada, excloent-ne aquelles parcel·les
que hagin estat objecte de cessió anticipada".

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats introduint les modificacions derivades del re¬

sultat de la informació pública i les derivades de la
correcció d'ofici d'errades materials detectades. Ini¬
ciar l'expropiació de les finques incloses dins l'àmbit
de les unitats d'actuació 3, 6, 9, 10 i aïllada B afecta¬
des per l'obertura de la traça de l'avinguda Diagonal i
els carrers de Bilbao, de Lope de Vega i d'Es-
pronceda i que no han atorgat conveni de cessió anti¬
cipada. Requerir eIs propietaris de la finca perquè, en
el termini de vint dies, proposin el preu en què estimin
o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avinença prevista
a l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa; i en el
supòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la peça se¬
parada d'apreuament de conformitat amb l'article 29
de l'esmentat text legal.

El Sr. Carreras-Moysi comenta que es tracta de
l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afec¬
tats per l'acord d'obertura anticipada de l'avinguda Dia¬
gonal, i indica que el punt que presenta més dificultat
és el de l'encreuament d'aquesta Avinguda amb el car¬
rer de Pere IV. Accedeix, a petició dels membres de la
Comissió, a simplificar el redactat de la proposta.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP i del Regidor Sr. Soler i Regàs i la reserva de vot
de CiU.

Finalment, el Sr. Fabregat recorda que està pen¬
dent de contestar la sol·licitud d'informació sobre l'es¬
tat d'execució de les expropiacions previstes als
Plans Especials de Remodelació Integral.

El Sr. Casas contesta que s'està preparant aquest
informe, però l'important nombre d'aquests instru¬
ments determina la necessitat de deixar per a una
propera sessió el seu tractament en profunditat.

En no haver-hi més temes per tractar, la Presidèn¬
cia aixeca la sessió a les deu hores quaranta minuts.

Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica

Acta de la sessió celebrada el dia 17 d'octubre de
1996 i aprovada el dia 15 de novembre de 1996

A la Sala del President Lluís Companys de la Casa
de la Ciutat de Barcelona, el dia disset d'octubre de
mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Comissió
d'Ocupació i Promoció Econòmica.

Sota la presidència de la ll·lma. Sra. Maravillas Rojo
i Torrecilla, hi assisteixen els ll·lms. Srs. i les ll·lmes.
Sres.: Emilio Álvarez i Pérez, Jordi Cornet i Serra,
Eugeni Forradellas i Bombardó, Antoni Miquel i Cer-
veró, Joana Ortega i Alemany, i Agustí Soler i Regàs.

Excusa la seva absència I'll-lm. Sr. Albert Batlle i
Bastardas.

Són assistits pel Tècnic d'Administració General,
Joan de Moxó i Forga, que actua per delegació ex¬
pressa de la Secretària General Accidental i certifica.

Hi són presents els senyors Ignasi Regàs i Prat i
Antoni Rodríguez i Sivera.

S'obre la sessió a tres quarts de cinc de la tarda.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i
s'aprova.

Informes

Sobre "Suports de l'Ajuntament de Barcelona a les
noves iniciatives empresarials. Contribucions positi¬
ves de la Hisenda Municipal".

La Sra. Rojo informa sobre l'aplicació de les bonifi¬
cacions per noves activitats empresarials que s'han
portat a terme durant l'any 1996 i de com això es re¬
flectirà en les Ordenances de l'any 1997.

Explica que l'evolució de les activitats professionals
i empresarials és positiva. Durant els anys 1993 al
1994 es va produir un descens d'aquestes activitats,
originat especialment per l'anomenada "depuració del
Padró". De l'any 1994 al 1995 i del 1995 al 1996, el
saldo és favorable.

Seguidament, analitza la contribució de l'Ajunta¬
ment a les noves activitats. En primer lloc, recorda les
bonificacions aplicades per inici d'activitat a
Barcelona, que són d'un 75 % el primer any, d'un
50 % el segon i d'un 25 % el tercer any. Segons mar¬
ca la llei, es considera subjecte passiu d'aquestes bo¬
nificacions l'activitat empresarial que tingui menys de
20 treballadors. L'Ajuntament també considera sub¬
jecte passiu les activitats empresarials amb zero tre¬
balladors. Quant a les activitats professionals, la boni¬
ficació és d'un 50 % durant els primers cinc anys i
l'Ajuntament incorpora, en cas que aquesta activitat
tributi per superfície, un 5 % més de bonificació.

Explica tres exemples sobre bonificacions aplicades
a diferents tipus de categories fiscals: una fusteria
metàl·lica, una empresa de confecció de roba i un co¬
merç de detall, un de fruits i verdures i un bar, per
apreciar de forma pràctica les diferències entre la quo¬
ta a pagar segons que s'apliqui la bonificació o no.

En relació a la incidència de les bonificacions durant
l'any 1996, diu que fins el mes de setembre hi ha
26.646 beneficiaris de bonificacions, les quals han re¬
presentant 1.336 milions de pessetes de no ingrés.
Per inici d'activitats professionals que declaren superfí¬
cie se n'han sol·licitat 23.455, que representen 121 mi¬
lions de pessetes. L'import total no ingressat per les
esmentades bonificacions i per les aplicades a obres a
la via pública fins al setembre d'enguany puja a 1.559
milions de pessetes, i aquesta és l'aportació que la Hi¬
senda municipal fa per noves activitats econòmiques.

Una altra qüestió rellevant és el de gestió. Fins al 31
desembre de 1995, en la gestió de bonificacions, el
temps des de la sol·licitud de bonificació per part de
l'usuari fins que aquest tenia coneixement de si se li ha¬
via concedit o no era de cinc mesos. A partir d'aquesta
data, la gestió de l'Impost d'Activitats Econòmiques la
porta a terme l'Institut Municipal d'Hisenda, de manera
que es pot sol·licitar a la vegada l'alta a l'IAE i l'aplicació
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de bonificacions, amb la qual cosa, s'ha reduït a dos
mesos el temps de concessió de la bonificació.

Destaca, en resum, la millora de la gestió de l'IAE i
que les bonificacions aplicades estan recollides a
l'Ordenança 1.4, article 5è que regula aquest impost.
Expressa la voluntat de continuar millorant en aquest
sentit i s'ha demanat a l'Institut Municipal d'Hisenda
que en els documents d'alta de l'IAE i en les sol·lici¬
tuds de bonificacions consti el text de l'Ordenança.

Afegeix que s'ha proposat afegir als Pressupostos,
com a mesura específica, l'ampliació de la bonificació
mitjançant una subvenció corresponent al 25% res¬
tant per al primer any a aquelles persones de més de
45 anys gue iniciïn activitats empresarials.

El Sr. Alvarez felicita la Regidora de Promoció Eco¬
nòmica i Ocupació per la informació que facilita als
Grups municipals. Planteja dues qüestions respecte
al tema informat per la Sra. Rojo. Primer, no entén
que l'import no ingressat en concepte de bonifica¬
cions sigui una aportació que l'Ajuntament realitza vo¬
luntàriament per inici d'activitats empresarials perquè
aquestes bonificacions vénen recollides en una llei.
En segon lloc, creu positiu incloure les obres a la via
pública com a subjectes a bonificació encara que la
que s'aplica és molt baixa. Dóna el suport del seu
grup a la proposta relativa a persones majors de 45
anys que iniciïn activitats empresarials. Destaca les
facilitats d'informació que es proporcionen sobre les
Ordenances fiscals, com ara que es puguin consultar
per Internet, i demana que es faciliti la gestió per als
petits contribuents.

La Sra. Rojo vol matisar que, efectivament, hi ha
una legislació que regula l'aplicació de bonificacions,
però el que sí és específic de la ciutat de Barcelona
és la interpretació d'activitats amb zero treballadors
autònoms. A més, és molt important la incidència que
tenen les bonificacions, les quals representen el
5,75% del total de quotes brutes. També diu que ja
s'ha iniciat el projecte Infopime, que permet no no¬
més obtenir informació fiscal a través d'Internet, sinó
que també s'hi poden realitzar tràmits, amb prioritat
per a l'IAE.

La Sra. Ortega diu que les mesures de suport a les
noves iniciatives empresarials són poques i expressa
el suport del seu grup a la iniciativa d'ampliar les bo¬
nificacions a persones majors de 45 anys que em¬
prenguin activitats empresarials.

Sobre el Pacte Industrial de la Regió metropolitana
de Barcelona.

La Sra. Rojo presenta a la Comissió la proposta
d'acord següent:

Adherir-se al Pacte Industrial de la Regió metropo¬
litana de Barcelona. Una aliança estratègica per a la
competitivitat, la sostenibilitat i la cohesió social.

Sol·licitar al Ministeri d'Economia i Hisenda que el
"Pacte Industrial de la Regió metropolitana de Barce¬
lona" sigui seleccionat per l'Estat espanyol com a pro-
jecte-pilot de pacte territorial per a l'ocupació, d'acord
amb el que va aprovar el Consell Europeu de Florència.

Tot seguit explica que el Segon Pla Estratègic
Barcelona 2000 va aprovar la mesura IV 6.1.2 per
"propiciar acords o pactes industrials (administració-
sindicats-patronals) per al manteniment de l'ocupació
i de les rendes, i d'una manera especial, aprofundir
en la viabilitat d'un pacte industrial metropolità".

Es va constituir un grup de treball, en el qual han
participat representants de les organitzacions em¬

presarials: Foment del Treball Nacional, PIMEC i
SEFES, dels sindicats UGT i CCOO; dels ajunta¬
ments de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llo¬
bregat, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró,
Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Rubí, Sant
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Ter¬
rassa i Vilafranca del Penedès; de la Universitat de
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Fundació Cirem, Fundació Empresa i Ciència, i de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha elaborat
la proposta "Pacte industrial de la Regió metropolita¬
na de Barcelona. Una aliança estratègica per a la
competitivitat, la sostenibilitat i la cohesió social",
consensuada per totes les parts. Els arguments que
han portat a proposar aquest pacte industrial són:
necessitat de reforçar el teixit industrial de la regió
metropolitana de Barcelona, necessitat de preparar-
se per als canvis i per a ser més competitius i idone¬
ïtat del nivell local per assolir aliances estratègiques
en el territori. Aquests arguments s'emmarquen per¬
fectament en una de les recomanacions més inno¬
vadores de la Unió Europea per a fer més efectives
les polítiques de dinamització econòmica i ocupació,
i que el Consell Europeu de 21 i 22 de juny de 1996
a Florència va acollir favorablement l'interès de des¬
envolupar experiències pilot d'acords territorials per
a l'ocupació, i va demanar que els estats membres
seleccionessin regions o ciutats candidates a
aquests projectes-pilot.

Les mesures concretes que s'inclouen dins del
pacte industrial s'emmarquen en sis blocs relatius a
l'accessibilitat, la sostenibilitat, la formació i qualifica¬
ció professional, el foment de l'activitat industrial i
l'activitat emprenedora, la coordinació de polítiques
de les administracions locals i reforçar la cultura del
diàleg social. Es vol aconseguir la implicació dels em¬
presaris, els treballadors i les administracions locals,
potenciar el teixit productiu, identificar i potenciar les
externalitats positives vinculades al territori i reduir
l'impacte negatiu.

Comenta la recomanació europea de prioritzar la
creació d'ocupació tenint en compte el valor diferen¬
cial que representa el territori. El Consell Europeu de
Florència va aprovar el pacte de confiança "Acció per
a l'ocupació a Europa". Els estats membres han de
seleccionar les experiències candidates, i a instància
del Comitè de les Regions, han d'implicar-se en l'es¬
mentat pacte.

Finalment, diu que l'informe jurídic que s'ha preparat
sobre la possible adhesió de l'Ajuntament al Pacte In¬
dustrial proposa el canvi de la expressió "incorporar" per
"promoure". Per altra banda, tant els sindicats com la
patronal, així com alguns ajuntaments ja l'han aprovat.

El Sr. Álvarez valora positivament aquest docu¬
ment, ja que la priorització de l'ocupació a la ciutat és
una de les seves principals preocupacions, i dóna el
suport del seu Grup per fer les gestions oportunes
davant el Ministeri d'Economia.

La Sra. Ortega, en nom del Grup de Convergència
i Unió, es reserva el vot, ja que volen estudiar l'infor¬
me jurídic.

El Sr. Forradellas destaca la importància del Pacte
Industrial, del foment de la economia industrial nova i
diu que seria bo un acord unànime perquè aquest
projecte pugui ser seleccionat.

El Sr. Soler se suma a la unanimitat de l'acord, va¬
lora positivament aquest Pacte Industrial i manifesta
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que cal potenciar-lo en benefici de la ciutat i de la
seva àrea metropolitana.

La Sra. Rojo convida tots els grups a treballar so¬
bre propostes concretes en relació al document que
s'ha repartit i encarrega al Sr. Álvarez portar a terme
el seu oferiment.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, PP, IC-
EV i el del Regidor Sr. Agustí Soler i Regàs i amb re¬
serva de vot de CiU.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Pre¬
sidència aixeca la sessió a tres quarts de sis de la
tarda.

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

Acta de la sessió celebrada el dia 18 d'octubre del
1996 i aprovada el dia 15 de novembre de 1996

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat, el dia divuit d'octubre de mil nou-cents no-
ranta-sis es reuneixen en sessió conjunta la Comissió
de Benestar Social i Educació, Política Cultural i Pre¬
sidència i Ciutat Amiga i Joventut.

Sota la presidència de les ll imes. Sres. Eulàlia
Vintró i Castells i Teresa Sandoval Roig i de l'Il·lm. Sr.
Joaquim de Nadal i Caparà, hi assisteixen les ll·lmes.
Sres. i ll·lms. Srs.: Xavier Casas i Masjoan, Joan Fus¬
ter i Sobrepere, Ernest Maragall i Mira, Immaculada
Moraleda i Pérez, Enric Truñó i Lagares, Agustí Soler
i Regàs, Jaume Ciurana i Llevadot, Miquel Maria
Llongueras i Campahà, Antoni Miquel i Cerveró, Anna
Maria Paredes i Rodríguez, Josep M. Samaranch i
Kirner, Jordi Cornet i Serra, José Ramón Tobía i Gali¬
lea, i Marta Vila i Florensa.

Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Pere
Alcober i Solanas i Vicenç Gavaldà i Casat.

També hi són presents els Srs. Enric Casas i
Gironella i Albert Broggi i Trias.

Són assistits pel Tècnic de l'Administració General,
Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa de la Secretària General Accidental i certifica.

S'obre la sessió a les setze hores i trenta-cinc mi¬
nuts i s'aprova l'acta de la sessió anterior amb una
matisació de la Sra. Vintró a l'esborrany d'acta, i es
distribueix un nou exemplar degudament modificat
d'acord amb les seves indicacions.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

PONÈNCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

Propostes d'acord del Consell Plenari

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 en cas de no presentar-s'hi cap al legació o re¬
clamació, 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.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
CiU, PP i del Regidor Sr. Soler Regàs

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 públi¬
ca pel termini d'un mes; i per al cas de no presentar-
s'hi cap al·legació o reclamació, aprovar-lo definitiva¬
ment, 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 dis¬
posicions en matèria de Règim local i 269.3 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim local de
Catalunya.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
CiU, PP i del Regidor Sr. Soler i Regàs

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
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.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
CiU, PP i del Regidor Sr. Soler Regàs.

Ratificacions d'acord a la Comissió de Govern

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

Després d'explicar la Sra. Vintró el contingut de la
proposta, l'objectiu de la qual és suprimir de les Ba¬
ses del Premi Barcelona Solidaritat la predetermina¬
do del nombre de membres del jurat, la Sra. Vila pro¬
posa la incorporació al jurat de membres de la
Corporació en representació dels diferents grups polí¬
tics.
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La Sra. Vintró considera més adequat un jurat for¬
mat per experts externs sota la presidència del mem¬
bre de la Corporació responsable del tema, ja que, al
seu parer, en tractar-se de premis que atorga la ciutat
cal evitar la sensació que des de l'Ajuntament se'n
condiciona la resolució. Afegeix, a més, que l'accep¬
tació de la proposta de la Sra. Vila seria una excepció
en relació a la normativa reguladora dels premis
d'aquesta naturalesa.

El Sr. De Nadal insisteix que es tracta de fer palès
que no és l'Ajuntament qui atorga el premi, sinó la so¬
cietat civil que hi entén, per la qual cosa la presència
municipal és estrictament simbòlica.

Finalment, quant a aquest punt la Sra. Vintró fa avi¬
nent que l'acte de lliurament del premi d'aquest any
serà el 26 de novembre a les set del vespre en el
Saló de Cròniques.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
CiU i del Regidor Sr. Soler Regàs i la reserva de vot
del PP.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

PONÈNCIA DE CULTURA

Propostes d'acord del Consell Plenari

Aprovar inicialment el Projecte corresponent a
l'execució de les obres de remodelació de la Casa de
l'Ardiaca (última fase), d'acord amb allò que determi¬
nen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim local de Catalunya, i 37 del De¬
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Re¬
glament d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, i
sotmetre'l a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils a partir del següent al de la publica¬
ció, 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 pe¬
ríode d'informació pública i complir les previsions de
l'article 38.2 del Reglament d'Obres, activitats i ser¬
veis dels Ens locals; aprovar simultàniament el Plec
de clàusules administratives particulars que ha de re¬
gir 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 quan¬
titats de 120.000.000 de pessetes contra la partida
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 Públi¬
ques. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de l'aprovació inicial del projecte i de la
convocatòria de concurs, tenint en compte que si es
formulen al·legacions en contra del projecte durant el
període d'informació pública se suspendran les ac¬
tuacions mentre aquelles no quedin resoltes.

El Sr. De Nadal presenta la proposta assenyalant
que es tracta d'un projecte d'obres de caràcter
plurianual, l'objecte del qual són les obres de la Casa
de l'Ardiaca destinades a la seva consolidació amb
manteniment de totes les sales que tenen un caràcter
històric important. Indica que a la finalització de les
obres es podrà retirar el contenidor existent a la faça¬
na que dóna a la plaça Nova i integrar l'hemeroteca
directament a la Casa de l'Ardiaca.

El Sr. Llongueres, després de fer reserva de vot, es
congratula pel fet que finalment existeixi un termini de
finalització de les obres.

El Sr. De Nadal explica el retard de les obres com
una conseqüència de la seva complexitat i per la ne¬
cessitat de mantenir l'hemeroteca en aquest espai,
quan inicialment s'havia previst traslladar-la al Con¬
vent dels Àngels, edifici que ha estat destinat a centre
de documentació d'art contemporani.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV i
del Regidor Sr. Soler Regàs i la reserva de vot de CiU
i PP.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Informe sobre imatge, estudis i comunicació

El Sr. Maragall presenta aquest punt de l'ordre del
dia i fa esment del contingut de cadascun dels punts,
que es refereixen bàsicament a Barcelona Televisió,
a les campanyes d'imatge en curs i a les enquestes i
estudis d'opinió que s'han desenvolupat.

El Sr. Broggi, després d'enumerar els documents
que reparteix entre els membres de la Comissió, en¬
tre els quals s'inclouen resums sobre la graella de
programació, sobre els continguts dels programes i
sobre mesurament d'audiència, assenyala que la si¬
tuació de Barcelona TV és complexa a causa de
l'evolució de la normativa i de la tecnologia aplicable i
pel desenvolupament del cablejat de la ciutat, que té
una importància cabdal per a la TV local. Comenta
que la idea del projecte és consolidar la programació
d'aquest tipus de TV local, el model de la qual és una
TV de ciutat, especialitzada i que faci de mirall del
context urbà, per la qual cosa, segons indica, no es
tracta d'una TV que vulgui competir amb les televi¬
sions generalistes, sinó d'una TV que ofereix a l'au¬
diència informació de tot el que està passant en cada
moment a la ciutat.

Continua el Sr. Broggi assenyalant que la progra¬
mació de Barcelona TV tindrà una forta presència
dels informatius, amb programes en directe i docu¬
mentals sobre la ciutat i els ciutadans per a la fran¬
ja del "prime time" (de 7 a 9) i amb reportatges de
tipus cultural sobre la ciutat per a la franja horària
de 9 a 12.

Respecte a l'estructura, comenta que la idea és
una empresa molt àgil i amb una plantilla reduïda, en
la qual només quedaria per cobrir la funció de cap de
programació i el total de la plantilla serà de només 10
persones.

Quant a les TV de Districte, després de fer referèn¬
cia a la seva incidència en el naixement de Barcelona
TV, indica que es tracta de televisions molt lligades al
teixit social dels barris, que han assolit un nivell de
programació desigual, però que enriqueix la televisió
local. Indica que s'està treballant amb una productora
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que porta a terme els informatius centrals, que són la
idea vertebradora d'aquesta TV, i que ara amb la
nova programació s'abandona la idea que aquesta
TV sigui la suma de les aportacions de les deu televi¬
sions dels Districtes per parlar d'una articulació defini¬
tiva d'una certa unitat.

Finalment, el Sr. Broggi fa referència als mesu-
raments d'audiència efectuats, segons els quals
veuen diàriament o amb freqüència Barcelona Te¬
levisió 424.629 persones, amb una audiència fixa
diària de 61.754 persones i de 180.000 persones
més que la veuen més d'una vegada a la setmana.
Considera que és un canal amb un mercat sufi¬
cient, que té unes certes possibilitats de finança¬
ment amb una política publicitària diferent a la de
les televisions generalistes i basada en microes-
pais per a entitats interessades en el paper de Bar¬
celona TV.

El Sr. Maragall dóna la paraula al Sr. Enric Casas,
després de recordar que a les Festes de la Mercè
Barcelona TV va fer un gran esforç per estar present
en tots els actes i va tenir un èxit de participació al
seu estand de la Plaça de Catalunya.

El Sr. E. Casas, en primer lloc, informa sobre l'es¬
tat del Programa d'Estudis Sociològics i assenyala
que s'han lliurat l'estudi qualitatiu estat/opinió de la
ciutat i l'enquesta de Serveis Municipals. Numera els
que estan pendents d'entregar, després es refereix
més detingudament als dos estudis lliurats.

Pel que fa a l'anomenat estudi qualitatiu estat/opi¬
nió de la ciutat, repartit ja fa unes setmanes, després
d'explicar-ne la fitxa tècnica indicant que es basa en
10 reunions de grups de 10 persones representatives
dels diferents col·lectius, remarca que són opinions
sense valor estadístic i no quantificables. Sobre el
seu contingut, recorda que els principals eixos d'opi¬
nió són: en primer lloc, que Barcelona té una oferta
més àmplia que els serveis estrictament municipals i
que la gent valora molt positivament l'oferta d'esbarjo
de la ciutat; i, en segon lloc, que Barcelona s'ha en¬
carit i, en tercer, que existeix un comportament poc
cívic del ciutadà.

Continua el Sr. E. Casas explicant els compo¬
nents de l'opinió de la ciutat i destaca que els ciuta¬
dans lliguen el cost econòmic amb un procés
d'elitització, valoren positivament el tema de la se¬
guretat ciutadana, el de les zones verdes, que con¬
sideren en un bon estat de manteniment, i els ser¬
veis de transports públics i de neteja; demanen una
major presència de la Guàrdia Urbana al seu barri.
Explica també les opinions sobre el passat, el pre¬
sent i les expectatives, respecte de les quals diu que
el ciutadà espera un ritme pausat d'evolució i una
millora de la qualitat de vida. Sobre aspectes més
directament relacionats amb l'Ajuntament de Barce¬
lona, el ciutadà té una receptivitat més alta en rela¬
ció a la descentralització, considera que s'han creat
els mecanismes perquè Barcelona funcioni i reco¬
neix a l'Ajuntament i a l'Alcalde el liderat de les
grans transformacions de la ciutat.

Pel que fa a l'enquesta de Serveis Municipals, as¬
senyala que es basa en una mostra de 4.000 entre¬
vistes domiciliàries (400 per Districte), amb un marge
d'error d'1'96% (±), i que el seu principal valor afegit
és que es tracta d'una enquesta que ja fa anys que
es realitza, per la qual cosa permet veure l'evolució.
Quant als resultats, destaca la valoració positiva so¬

bre l'evolució de la ciutat i la recuperació de l'optimis¬
me sobre les seves perspectives de futur. Indica que
els ciutadans inclouen entre els tres aspectes en què
Barcelona ha millorat més: l'urbanisme, el metro i les
façanes, i entre els tres que han empitjorat: la circula¬
ció, la contaminació i el soroll.

Sobre la gestió de l'actual Ajuntament, explica el
Sr. E. Casas que la valoració de l'evolució de la
ciutat està relacionada amb la valoració de la ges¬
tió de l'actual Ajuntament, que també és positiva.
Comenta, també, que hi ha una bona valoració so¬
bre la gestió del manteniment de la ciutat (recollida
d'escombraries, dotació de contenidors, manteni¬
ment de parcs i jardins) i que s'ha incrementat el
coneixement de la seu del Districte, la qual cosa in¬
dica, al seu parer, més coneixement de la descen¬
tralització. Finalment, respecte a la satisfacció de
viure a la ciutat, diu que la nota és molt positiva, ja
que arriba al 7,7.

El Sr. Maragall assenyala que la presentació feta
pel Sr. Casas es tracta d'un resum de les dades sub¬
ministrades als grups polítics abans de l'estiu i desta¬
ca com a conclusió que els ciutadans estan orgullo¬
sos de la ciutat i que valoren positivament les
perspectives de futur.

El Sr. Ciurana considera que hi ha una altra con¬
clusió: Barcelona és una ciutat cara i hi ha un perill de
"darwinisme": que se'n vagin els que econòmicament
puguin fer-ho. Respecte al grau de satisfacció de viu¬
re a la ciutat, pregunta si una mostra de 400 perso¬
nes és suficient per a valorar aquesta qüestió en rela¬
ció a cada Districte.

El Sr. Maragall contesta, en relació a aquesta
pregunta, que és un tema de cost econòmic, i que
una mostra de 400 persones és suficient per a re¬
presentar correctament una realitat com un Distric¬
te, especialment si es té present el marge d'errada
de ± 5%. A més, remarca que cal tenir present la
importància del fet que s'està elaborant una sèrie
històrica que té més valor que la dada estrictament
puntual. Insisteix també en la incidència de l'atur
en les enquestes i explica que, quan baixa, s'incre¬
menta la preocupació per altres temes com ara la
contaminació.

Sobre el "darwinisme", fa referència a l'estudi de
l'Institut d'Estudis Metropolitans del qual es deriva
que les decisions sobre habitatge es prenen cada cop
més en relació a un espai que ja no és estrictament la
ciutat de Barcelona, sinó l'àrea metropolitana.

A continuació, el Sr. Enric Casas informa sobre
l'estat actual d'aplicació de la nova identitat visual
d'aquest Ajuntament. Assenyala que l'aplicació s'ha
fet d'una manera progressiva per tal que es vagin ex¬
haurint les existències amb els símbols antics. Al·lu¬
deix als diferents llocs on es proposa l'ús del segell
municipal i a la variació produïda en relació al vermell
que es feia servir, que era necessària per evitar sem¬
blances molt acusades amb una Caixa d'Estalvis de
la ciutat. Indica que en un proper Consell Plenari es
portarà el conjunt de normes reguladores d'aquesta
matèria aplicables a tot l'Ajuntament, empreses i insti¬
tuts inclosos.

Sobre les campanyes de comunicació, anuncia que
durant aquest trimestre es posen en marxa la Cam¬
panya Barcelona posa't guapa, un altra sobre els
gossos i també unes campanyes de promoció del
transport públic i del comerç a la ciutat.
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GRUPS POLÍTICS

De CiU.
Proposta d'acord per posar el nom de Mossèn

Josep Pedragosa a un carrer o plaça de la ciutat.
El Sr. Fuster anuncia que el nom està acceptat i

que resta pendent determinat l'indret exacte que re¬
brà aquesta denominació. Comenta, a més a més,
que és competència de l'Alcaldia aprovar les denomi¬
nacions de carrers i places de la ciutat, per la qual
cosa en el seu dia formularan la corresponent pro¬
posta de decret i demana que en el futur es facin arri¬
bar a la Ponència del Nomenclàtor les propostes que
es vulguin presentar.

Del PP.

Proposta d'acord instant al Govern un pronuncia¬
ment sobre l'emplaçament de la futura Biblioteca Pro¬
vincial de Barcelona.

El Sr. De Nadal comenta que la proposta ha creat
un interrogant respecte a quin Govern desitja el
Grup Popular que s'insti l'esmentat pronunciament, i
diu que, si es tracta del Govern central, la proposta
seria redundant amb la proposta no de llei aprovada
per unanimitat al Parlament espanyol i que, si es
tracta del Govern municipal, es posarien a disposi¬
ció dels Grups Polítics les diferents propostes que
s'han fet al Ministeri de Cultura. Indica que el Go¬
vern municipal no té cap tipus de dubte respecte a
aquestes propostes, que només condiciona a dos
requisits: es vol que la situació definitiva sigui en
una de les àrees de nova centralitat i en terrenys
municipals o en terrenys l'adquisició dels quals sigui
factible. Afegeix que la relació de terrenys proposats
es va donar per escrit com a resposta a una pregun¬
ta escrita.

El Sr. Tobía especifica que es tracta que, per part
del Govern municipal, es determini una opció concre¬
ta entre les diferents proposades.

El Sr. De Nadal contesta que no és factible, ja que
es tracta d'una Biblioteca Provincial, la construcció i
gestió de la qual són competència de l'Estat i de la
Generalitat, respectivament. Comenta també que el
que no pot fer l'Ajuntament és comprar una altra finca
com, per exemple, Can Jorba, pel seu cost, perquè
no pot fer un altre cop d'administració substitutòria i
perquè la finca té una qualificació urbanística comer¬
cial i no d'equipament cultural.

El Sr. Fuster insisteix que la decisió última corres¬
pon a les Administracions competents i que la res¬
ponsabilitat de l'Ajuntament s'acaba amb la posada a
la seva disposició dels terrenys.

El Sr. Samaranch demana la relació de solars

proposats. Li contesta el Sr. De Nadal enumerant
les propostes i referint-se a la visita que a l'any
1994 va fer-hi el Director General de Cultura acom¬

panyat pel Sr. Bohigas, aleshores Regidor de Cul¬
tura.

El Sr. Llongueres proposa que aquesta Biblioteca
es denomini, un cop construïda, Biblioteca Prat de la
Riba.

El Sr. De Nadal manifesta que al govern municipal
li agradaria molt que la Biblioteca estigués a Barce¬
lona i que està disposat a buscar-li el millor emplaça¬
ment possible.

El Sr. Maragall demana prudència respecte a la
ubicació de la Biblioteca, a fi d'evitar crear falses ex¬

pectatives i per no generar futures decepcions.

COMISSIÓ DE CIUTAT AMIGA I JOVENTUT

PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ

Informes

Sobre les conclusions de la Comissió de Política
del Paisatge Urbà.

La Sra. Sandoval informa sobre les esmentades
conclusions en relació als grans objectius del Progra¬
ma per a la Millora del Paisatge Urbà per als anys
1997-1999. Entre els objectius incorporats als dife¬
rents programes, destaca els que s'assenyalen a
continuació:
- Continuació de la Campanya de Barcelona posa't

guapa combinant els criteris d'estètica i imatge de
les façanes amb seguretat.

- Incidència en la cultura del manteniment de les
edificacions i façanes mitjançant un programa es¬
pecífic per tal de reduir futures actuacions extraor¬
dinàries.

- Èmfasi dels elements que donen personalitat prò¬
pia a la ciutat promovent una certa homogeneïtat,
per exemple, en el mobiliari urbà.

- Elaboració d'un inventari dels elements paisatgís¬
tics de la ciutat per a conservar en el moment de
fer remodelacions urbanístiques.

- Conscienciació i sensibilització en relació a l'en¬
torn i al mobiliari urbà.

Finalment, anuncia que aquests són els eixos bà¬
sics dels diferents programes i que en una propera
sessió d'aquesta Comissió se'n farà una presentació
més detallada.

La Sra. Vila intervé per demanar que es presti
atenció al tema de la seguretat de les façanes.

La Sra. Vintró fa dos suggeriments: el primer seria
estimular que, en la modificació dels edificis privats,
es tractés de fer complir la normativa d'eliminació de
barreres i el segon, que també es relaciona amb una
de les polítiques generals de l'Ajuntament, seria afa¬
vorir, en totes aquelles obres que ho permetin, la
sostenibilitat.

La Sra. Sandoval, quant a la seguretat de les faça¬
nes, recorda que en la seva intervenció inicial ja ha
fet esment de la seva preocupació per aquest tema i
explica que aquest és un dels criteris per a la conces¬
sió de subvencions. Afegeix que en deu anys de
campanya s'han reformat i rehabilitat vuit mil façanes,
és a dir, un 10% de les façanes de la ciutat, combi¬
nant tres factors: la seguretat, la qualitat de la rehabi¬
litació i la qualitat estètica.

A continuació manifesta que la normativa no facilita
la tasca municipal per imposar un manteniment pre¬
ventiu i diu que, per compensar aquest fet, s'ha dut a
terme una campanya de sensibilització i s'han desti¬
nat recursos per afavorir millores a les façanes, elimi¬
nar riscs i incrementar les garanties de seguretat. Hi
afegeix que, en tot cas, cal dotar els municipis de
més autoritat per tal de poder exigir als propietaris el
compliment dels criteris de les campanyes.

Quant als suggeriments de la Sra. Vintró, la Sra.
Sandoval manifesta que dins la Campanya Barcelona
Posa't Guapa també es tracta d'afavorir la millora de
la qualitat de vida: eliminació de barreres arquitectò¬
niques, millores a l'entorn mediambiental, eliminació
d'antenes, és a dir, millora del paisatge extern i millo¬
ra de la qualitat de vida.
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Sobre el Programa Barcelona Solidària 1996.
La Sra. Sandoval presenta l'informe assenyalant

que en aquesta sessió es tractarà de les propostes for¬
mulades per entitats externes, i seguidament dóna la
paraula al Sr. Urenda, el qual comença dient que fins
al mes de gener no es podrà presentar l'informe de
gestió i que de moment només es tracta d'un avanç.

Després de fer referència al canvi en la normativa
reguladora de les subvencions municipals i a la seva
incidència en el retard en l'execució d'aquest Progra¬
ma i de recordar l'increment del crèdit pressupostari
produït aquest any, el Sr. Urenda indica que les enti¬
tats que s'acullen a aquest programa han estat 95
l'any 1994, 136 l'any 1995 i 139 l'any 1996, que hi ha
hagut també un increment del nombre de projectes
presentats i que el criteri per a l'atorgament de les
subvencions és en l'actualitat més restrictiu que al co¬
mençament, ja que l'actual normativa és més exigent,
i el coneixement del camp associatiu en relació al
Programa més elevat.

Quant a la distribució de la partida destinada a pro¬
jectes de cooperació internacional, assenyala que es
destinaran 347 milions per a projectes externs i, per a
projectes d'iniciativa municipal, 114 milions. Explica
també la distribució geogràfica de les subvencions:
Centramèrica, que encara és la zona receptora més
significativa, obtindria un 32,5%, Sudamèrica un
18,8%, l'àrea mediterrània un 16,3%, l'Àfrica sud-
sahariana un 15, Europa (principalment Bosnia) un
9,1% i un apartat de diversos països amb un 7,8%.

Finalment, anuncia que s'elaborarà una normativa
específica per als projectes d'iniciativa municipal per
tal d'augmentar la seva rigorositat i recorda que l'in¬
crement del control sobre les aplicacions de les sub¬
vencions atorgades determina un major volum de tre¬
ball administratiu.

PONÈNCIA DE JOVENTUT I DONA

Propostes d'acord del Consell Plenari

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'article 59 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim local de Catalunya.

La Sra. Sandoval dóna la paraula a la Sra. Imma¬
culada Moraleda després d'explicitar que una de les
voluntats de l'Ajuntament és afavorir la participació
ciutadana al màxim, i especialment la dels joves que
són els que han de viure el futur de la ciutat.

La Sra. Moraleda presenta la proposta de creació i
regulació del Consell de Cent Joves de Barcelona i fa
avinent la intenció d'estimular als joves perquè s'im¬
pliquin en el disseny de la ciutat. Assenyala que es
tracta de l'únic òrgan municipal de participació dedi¬
cat a aquesta franja d'edat i que la proposta ha estat
tractada amb el moviment associatiu de la ciutat.

El Sr. Ciurana demana un aclariment sobre si el
Consell de Joves és el mateix que es va anunciar fa
uns mesos com a Consell de Nens i Nenes de la
Ciutat.

La Sra. Moraleda aclareix que es tracta de dos
consells diferents.

La Sra. Vila valora positivament la proposta però
manifesta que el seu grup ha trobat a faltar una expo¬
sició i informació pública per poder presentar al·le¬
gacions a les normes bàsiques que regulen la creació
del Consell. Tanmateix demana la possibilitat d'una
participació més directa per tal de millorar certs as¬
pectes de les normes com ara la determinació de
l'edat, els criteris per a designar els joves, etc.

La Sra. Moraleda fa referència a tres esmenes a la
proposta de normes reguladores. La primera té per
objecte la substitució en l'article 7è de la paraula "lí¬
ders" per "representants", ateses les connotacions
menys competitives. La segona, en el mateix article
setè a l'apartat quart, es canvia l'expressió "tècnics
municipals" per "membres amb rang d'observadors
com a tècnics municipals i representants del movi¬
ment associatiu". La tercera és a l'article 12 i fa refe¬
rència a una qüestió de terminis per a la convocatòria
de les sessions ordinàries i extraordinàries que serà
de quinze i de cinc dies respectivament.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
PP, CiU i del Regidor Sr. Soler i Regàs amb l'afegitó
següent: "i sotmetre-les a informació pública per un
termini de trenta dies".

Informe

Sobre el Premi Joaquim Franch 1996.
La Sra. Sandoval recorda que l'objectiu del premi

és estimular i recompensar les iniciatives que signifi¬
quin una millora en la prestació d'un servei com ara
les vacances de joves i exposa que aquest any s'han
introduït alguns canvis en les bases del concurs que
afavoriran l'objectiu.

La Sra. Moraleda explica breument la història del
Premi, els objectius i finalitats. A continuació informa
de les modificacions introduïdes: d'una banda, no no¬
més es podran presentar els programes ja realitzats,
sinó els que es desenvolupen al llarg de l'any

PONÈNCIA DE DRETS CIVILS

Informes

Sobre les Jornades "Àfrica des de Barcelona Avui".
Després de recordar la Sra. Sandoval que una de

les zones prioritàries en la concessió de subvencions
per programes de cooperació internacional és l'Àfrica
Negra i que un més ampli coneixement de la realitat
africana és positiu per a estimular la solidaritat, el Sr.
Soler insisteix també en aquesta opinió i posa l'ac¬
cent en la importància cada cop més gran dels pro¬
grames de cooperació amb Àfrica.

El Sr. Ciurana recorda que l'assistència al Sim-
pòsium és gratuïta i que l'Ajuntament es fa càrrec de
les despeses d'organització i pregunta quin és el
pressupost de les Jornades.

El Sr. Urenda explica que el pressupost ascendeix
a cinc milions de pessetes i que hi ha unes disponibi¬
litats per a la publicació de les conclusions.

Sobre la Normativa Específica de subvencions a
projectes de promoció i difusió dels Drets Humans a
la ciutat de Barcelona.

El Sr. Soler presenta el tema i fa referència a l'ob¬
jecte de les subvencions. Primer, projectes relatius a
iniciatives i activitats entorn dels drets humans, en
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concret en temes de no discriminació en el terme mu¬

nicipal de Barcelona, a nivell de ciutat i de districte, i
que han de complementar i/o suplir les competències
municipals en aquestes matèries. Segon, el foment i
la difusió dels drets humans amb programes d'actua¬
ció positiva i participació ciutadana. Tercer, el suport
al funcionament i la difusió d'entitats que tinguin com
a objectius alguns dels dos punts anteriors.

La Sra. Vintró considera que no és possible aplicar
la present normativa atès l'estat de la seva tramitació.

El Sr. Maragall diu que es tracta d'un informe que
obre el debat polític i recomana que la seva entrada
en vigor es produeixi durant l'any 1997 i que s'apli¬

qui de moment la normativa general ja aprovada.
El Sr. Cornet pregunta si la normativa queda condi¬

cionada a l'aprovació i es mostra d'acord amb el Sr.
Maragall quant al fet que hauria de ser efectiva per a
l'any 1997.

La Sra. Sandoval contesta que aquest és un infor¬
me previ a la tramitació formal.

El Sr. Casas suggereix la possibilitat que les peti¬
cions realitzades per altres convocatòries, per exem¬
ple, tema SIDA, siguin cobertes amb l'import de 20
milions previst en principi per aquestes subvencions.

No havent-hi més temes a tractar s'aixeca al sessió
a les 19 hores.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

Fe d'errades. Advertit error material en les bases lliu¬
rades a aquesta Oficina, corresponents al concurs-opo-
sició restringit per a la provisió d'11 places de Tècnic Su¬
perior en Educació i Psicologia, publicades a la Gaseta
Municipal de Barcelona, núm. 30, de 20 de novembre
de 1996, es procedeix a rectificar l'enunciat del tema 6

del temari específic, que ha de tenir l'enunciat següent:
Tema 6. L'atenció a individus i/o famílies al Pla Mu¬

nicipal dels Serveis Socials d'Atenció Primària de ca¬
ràcter polivalent. Criteris conceptuals, metodològics i
organitzatius. El territori com a factor de comprensió i
d'intervenció en l'atenció a individus i/o famílies.

Concursos

Bases generals que han de regir la convocatòria
de 4 concursos per a la provisió de 19 llocs de
treball

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 9 de de¬
sembre 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
serveis, inclosos els serveis anteriors en altres Admi¬
nistracions Públiques que hagin estat formalment re¬
coneguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1
punt.

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

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

A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc
de treball desenvolupat, el nivell de complement de
destinació efectivament acreditat en la nòmina cor¬

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

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

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.

Vocaiies:

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.

una d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils se¬

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

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

Annex

Concurs 682. 16 llocs de treball d'Administrador de
Sistemes (Nivell 16).

Concurs 683. Auxiliar Tecnicocomercial (Servei
Central de Compres) (Nivell 16).

Concurs 684. Cap del Departament de Recursos
Humans i Administració del SEIS (Nivell 26).

Concurs 685. Cap de Nucli Orgànic Intersectorial
de Serveis Personals de Districte (Nivell 22).

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 la data 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

16 llocs de treball d'Administrador de Sistemes
Concurs 682

Llocs de treball adscrits al Servei "Barcelona Infor¬
mació".

Nivell 16 i específic de responsabilitat mensual de
13.223 pessetes.

Funcions principals
- Recerca i tractament d'informació adequant-la a

les diferents bases de dades i mitjans de distri¬
bució.

- Mecanització d'unitats d'informació en els dife¬
rents suports, per a la seva posterior recuperació.

- Explotació i adequació d'aquesta informació en
els diferents suports existents o futurs.

- Millora en els processos d'actualització i consulta
de les bases de dades.

- Gestió, millora i finalització de les qüestions plan¬
tejades pels ciutadans mitjançant els diferents su¬
ports existents.

- Relació amb entitats públiques i privades per a la
millora dels mecanismes i procediments de gestió
de la informació.

- Suport als usuaris en les seves necessitats i/o
mancances, tant en problemes infraestructurals,
com en formació i reciclatge necessaris per al bon
funcionament dels sistemes.

Requisits addicionals
Personal que pertanyi a la plantilla de l'Ajuntament

dels grups C o D (excepte el personal que pertanyi a
les classes de Guàrdia Urbana o Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament).

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

el barem següent:
En creació i manteniment de bases de da¬
des, com activitat preferent del lloc de tre¬
ball, a raó de 0,2 punts per any complert,
fins a un màxim de 2 punts
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En adequació de bases de dades a dife¬
rents suports de comunicació: guies, publi¬
cacions, internet, videotex audiotex, mini¬
tel i sistema d'informació corporatiu, a raó
de 0,5 punts per any complert, fins a un
màxim de 2 punts
En serveis d'atenció al ciutadà de caràcter
general, a raó de 0,1 punts per any com¬
plert, fins a un màxim de 1 punt

2. Altres mèrits que tinguin relació 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
supòsit 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 més adequats, valorant-les
fins a un màxim de 3 punts

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

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

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sra. Mercè Massa i Rincón, Directora de Serveis

d'Informació al Ciutadà, o persona en qui delegui.
Sra. Núria Fradera i Giró, de la Direcció de Serveis

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

tè d'Empresa.

Auxiliar Tecnicocomercial (Servei Central de Com-
pres-Direcció d'Administració Econòmica)
Concurs 683

Lloc de treball adscrit al Servei Central de Compres
de la Direcció d'Administració Econòmica i situat a la
Plaça Sant Miquel, s/n.

Nivell 16 i específic de responsabilitat mensual de
6.099 pessetes segons el catàleg vigent (1699Y).

Funcions principals
- Gestió comercial de Compres: contacte amb pro¬

veïdors/es i valoració de les ofertes des del punt
de vista econòmic, qualitatiu i de servei.

- Manteniment informàtic de les bases de dades de
compres.

- Elaboració de les dades per l'establiment de vo¬
lums de consum i planificació de la gestió de pro¬
veïdors.

- Suport als/les usuaris/es dels punts de compres
desconcentrats a nivell d'articles, proveïdors /es i
de l'aplicació informàtica.

Requisits addicionals
Personal dels grups C o D (excepte el personal

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

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el

barem següent:
Titulacions relacionades amb el lloc de tre¬
ball, per cadascuna, fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 6 punts, segons
el barem següent:
Gestió Comercial, fins a 3 punts
Aplicacions informàtiques corporatives,
fins a 1 punt
Fulls de càlcul i bases de dades, fins a.... 1 punt
Atenció a usuaris/es, fins a 1 punt

3. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt. Es valorarà especialment el co¬
neixement parlat i escrit del català.

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

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Andreu Arenas i Rufat, Director d'Administració

Econòmica, o persona en qui delegui.
Sr. Eduard Castells i Duarry, Cap del Servei Cen¬

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

tè d'Empresa.

Cap del Departament de Recursos Humans i Ad¬
ministració del SEIS
Concurs 684

Lloc de treball adscrit a la Direcció del Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament.

Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de
94.504 pessetes, segons catàleg vigent (2616X).

Funcions principals
- Administració i gestió dels recursos economico-

pressupostaris: pressupost, estats comptables,
expedients econòmics de contractació d'obres,
serveis i subministraments i adquisició descon¬
centrada de béns mobles d'ús i consum ordinari.

- Gestió dels recursos humans: gestió administrati¬
va del personal, necessitats i propostes de previ¬
sió de llocs de treball, preparar propostes i inter¬
venir en processos de selecció, promoció interna i
racionalització dels recursos humans, dissenyar el
Pla de formació, coordinar la seva execució i con¬
trolar-ne els resultats.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

Mèrits complementaris
1 .Titulacions acadèmiques: per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Gestió de recursos pel desenvolupament
d'activitats, fins a 2 punts
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Elaboració i control d'expedients de con¬
tractació, fins a 1 punt
Disseny i implementació de programes
de formació, fins a 2 punts
Gestió de personal, fins a 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

4. Supòsit pràctic: la Junta de Valoració podrà con¬
vocar els/les candidats/es per a la realització d'una
prova pràctica, que valorarà fins un màxim de 4 punts.

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball i, especialment, la capacitat d'anàlisi, comu¬
nicació, maduresa personal i professional i la capaci¬
tat de treball en equip. La Junta de Valoració podrà
convocar els/les candidats/es per a l'avaluació
d'aquest apartat mitjançant els sistemes d'acreditació
que consideri més adequats, i el valorarà fins a un
màxim de 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10 punts.
Si no s'avaluen els apartats opcionals, la puntuació

mínima serà la meitat de la puntuació total (mèrits co¬
muns més mèrits complementaris) que poden obtenir
els/les candidats/es.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi López i Benasat, Gerent del Sector de Via

Pública, o persona en qui delegui.
Sr. Miguel Ángel Clavero i Blanquet, Director del

Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament, o persona
en qui delegui.

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

Cap de Nucli Orgànic Intersectorial de Serveis
Personals de Districte.
Concurs 685

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Perso¬
nals de Districte.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
46.731 (2229Y) pessetes segons catàleg vigent.

Funcions principals
Gestió de centres i establiments, i exercici de les

funcions tècniques i administratives que corresponen
ais Districtes en matèria de Serveis Socials, Joventut,
Cultura i Centres Cívics.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

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

barem següent:
Tècnic Superior d'Educació i Psicologia o
Sociologia 1 punt
Tècnic Mitjà en Ciències Socials i Gestors
d'Administració General 0,75 punts

2. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions
superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d'accés a la catego¬
ria ja valorada a l'apartat anterior, fins a 1 punt. Això
no obstant, si la titulació aportada per ingressar a la
categoria valorada a l'apartat anterior és superior a la
mínima exigida, això constituirà un mèrit que es valo¬
rarà dintre d'aquest apartat.

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Programació, organització i control de
serveis personals, fins a 2,50 punts
Direcció de centres de prestació de ser¬
veis personals, fins a 2,50 punts
Gestió de recursos, fins a 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

5. Informe sobre proposta d'organització dels Nu¬
clis Orgànics Intersectorials 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 apor¬
tacions personals del candidat.

6. 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 més adequats, i el valorarà
fins a un màxim de 3 punts.

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

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

nals: 9 punts.

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

tricte 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).

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

Concursos

Resolució de l'Ajuntament de Barcelona per la qual
s'anuncia concurs per a l'adjudicació del contracte de
subministrament dels equips informàtics i de comuni¬
cacions, i el software necessari per a la implantació
d'un sistema de corredor verd per a introduir prioritat
de pas en els semàfors per als vehicles de bombers
en el recorregut pel carrer de Villarroel, des del parc
del carrer de Provenga fins a la ronda de Sant Antoni.

El plec de clàusules economicoadministratives i
tecnicofacultatives i altra documentació que ha de regir
la contractació esmentada s'exposa ai públic en el Ne¬
gociat de Transport i Circulació (plaça de Carles Pi i
Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de Barcelona), 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 formular reclamacions
contra el Plec. Si transcorregut el termini esmentat no
s'hi han presentat reclamacions, es considerarà apro¬
vat definitivament ei referit Plec de condicions.

Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les
reclamacions que es puguin presentar, cas en què se
suspendria l'acte licitatori, es convoca concurs per a
l'adjudicació de l'esmentat contracte amb subjecció a
les condicions següents:

Objecte: Contracte de subministrament dels equips
informàtics i de comunicacions, i el software necessa¬
ri per a la implantació d'un sistema de corredor verd
per a introduir prioritat de pas en els semàfors per als
vehicles de bombers en el recorregut pel carrer de
Villarroel, des del parc del carrer de Provenga fins la
Ronda de Sant Antoni.

Duració: 3 mesos.

Tipus de licitació: Setze milions nou-centes noran-
ta-vuit mil nou-centes una pessetes (16.998.901 pes¬
setes) (IVA del 16% inclòs).

Pagament: Amb càrrec al Pressupost Municipal de
l'any 1996.

Fiança provisional: 339.978 pessetes.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el Plec de con¬

dicions economicoadministratives, podran ser pre¬
sentades al Negociat de Transport i Circulació (plaça
de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10, 2a planta, de
Barcelona), abans de les 12 hores del dia en què es
compleixin vint-i-sis dies naturals des de la data de
publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia de Barcelona, si bé quan aquest resulti inhàbil
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Obertura de proposicions: Es farà a les onze hores
del dia hàbil següent a l'assenyalat com últim per a la
presentació de proposicions a la sala de juntes de la
Regidoría de Mobilitat i Seguretat (plaça de Carles Pi
i Sunyer, núm. 8-10, 3a planta, de Barcelona)

Documentació: Els licitadors han de presentar un
sobre tancat, on figurarà la inscripció: "Documentació
per al concurs relatiu al contracte de subministrament
dels equips informàtics i de comunicacions, i el softwa¬
re necessari per a la implantació d'un sistema de cor¬
redor verd per a introduir prioritat de pas en els semà¬
fors per als vehicles de bombers en el recorregut pel
carrer de Villarroel, des del parc del carrer de Proven¬
ga fins a la Ronda de Sant Antoni" en el qual hauran
introduït els sobres primer i segon, indicats en la clàu¬
sula número 9 del plec de condicions, i que contindran
la documentació exigida en la clàusula esmentada.

Model de proposició: "En/Na ..., domiciliat a .... car¬
rer .... núm amb carnet d'identitat núm. ... major
d'edat, en nom propi (o en representació de l'empre¬
sa) .... amb domicili a .... carrer.... núm assaben¬
tat de les condicions exigides per a optar a l'adjudica¬
ció del contracte de subministrament dels equips
informàtics i de comunicacions, i el software necessa¬
ri per a la implantació d'un sistema de corredor verd
per a introduir prioritat de pas en els semàfors per als
vehicles de bombers en el recorregut pel carrer de
Villarroel, des del parc del carrer de Provenga fins a
la Ronda de Sant Antoni, es compromet a efectuar-lo
amb subjecció a les condicions del Plec de clàusules
administrativa particulars, per la quantitat de ... pes¬
setes (en lletres i xifres). En l'esmentada quantitat
s'inclou l'Impost sobre el Valor Afegit".

Barcelona, 14 de novembre de 1996. La Secretària
Delegada, Montserrat Oriol i Bellot.



 


