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CONSELL PLENARI

Acta de la sessió celebrada el dia 25 d'octubre de
1996 i aprovada el dia 22 de novembre de 1996.

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

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

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

lebrada el 25 de setembre de 1996, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres del Consisto¬
ri; i s'aprova.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat de la credencial expedida per

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

El Sr. Alcalde requereix la presència de l'll im. Sr.
Daniel Sirera i Bellés, i després de comprovar la seva
credencial, li pregunta si l'afecta alguna causa d'in¬
compatibilitat. El nou Regidor electe contesta que no.
Tot seguit el Sr. Alcalde li formula la pregunta se¬
güent: ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l'Ajuntament de Barcelona amb lleialtat al
Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
de Catalunya?. L'Il·lm. Sr. Daniel Sirera i Bellés, dem¬
peus, contesta que ho promet; i el Sr. Alcalde, atès
que el nou Regidor ha presentat a la Secretaria Ge¬
neral la declaració de béns i activitats establerta als
articles 75 de la Llei 7/1985, de 8 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim local, 148 de la Llei Municipal
i de Règim local de Catalunya, i 30 del Reglament
d'Organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals, li dóna possessió del càrrec.
S'incorpora a la sessió l'Il·lm. Sr. Daniel Sirera i

Bellés; i el Sr. Alcalde li dóna la benvinguda al Con¬
sistori.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 20

de setembre de 1996 (S1/D/1996 3369), que aprova
els criteris de col·laboració amb finalitat formativa o

de recerca amb universitats, escoles i altres entitats
del sector públic o privat.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 23

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

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

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

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

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

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

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3588), que designa
membres del Jurat del VI Premi Barcelona Solidària:
Presidenta, ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells; Vo¬
cals: la ll·lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, i
els Srs. Josep Ribera i Pinyol, Guillem Espriu i Ave-
daño, Joan Gomis i Sanahuja, Rafael Grasa i Her¬
nández i Jordi Cots i Moner; i Secretari, Aleix Ripol i
Millet.
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Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14
d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3578), que designa la
Sra. Catalina Ramis i Llompart representant de l'Ajun¬
tament de Barcelona al Consell d'Administració de la
Societat Privada Municipal de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, Pla de Besòs, SA, en substitució de
la Sra. Pilar Marsán i Álvarez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'1

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

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 9 i
10 d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3579 i 3580), que
aproven expedients de generació de crèdit per in¬
gressos per un import de 40.220.284 i 207.965.278
pessetes, respectivament.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 8

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

del Districte de Nou Barris, de 10 d'octubre de 1996,
per les quals, en virtut de concursos convocats per
anteriors acords plenaris de 12 de juliol de 1996,
s'adjudica:

a) A Corviam, SA, la urbanització del carrer
d'Argençola, entre els de Castellví i de Sant Feliu
de Codines, per un import de 22.573.440 pessetes,
de les quals 13.167.840 s'apliquen al Pressupost de
1996 i la resta al de 1997;
b) A Fomento de Construcciones y Contratas, SA,

la urbanització del carrer de connexió entre el de
Vidal i Guasch i l'avinguda de Nou Barris, per un im¬
port 46.665.000 pessetes, de les quals 27.000.000
s'apliquen al Pressupost de 1996 i la resta al de
1997;
c) A Corviam, SA, la urbanització de la plaça de

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

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

de 1996 (S1/D/1996 3420-3424 i 3538), pels quals,

en virtut de concurs, es nomena: la Sra. Roser March
i Plana, el Sr. Jordi Duran i Llobet i la Sra. Carme
Pallarès i Argote, Supervisors d'Equips i/o Sistemes
d'Atenció al Ciutadà; el Sr. Raül Fontanet i Rodrí¬
guez, Assessor Tècnic d'Inventari Municipal; la Sra.
Isabel Moretó i Navarro, Tècnica de Patrimoni de Dis¬
tricte, adscrita al de Ciutat Vella; els Srs. Cristòfor
Querol i Lacarte, Álvaro Longoni i Merino, Pere Ga-
lobart i Espinosa, Josep M. Urrecho i Gil, Gumersindo
Romero i Martínez, Jordi Ollé i Martí i Felipe de Ri-
quer i Permanyer, Caps de Servei de Manteniment i
Serveis de Districte; els Srs. José Luis San Martín i
San Martín, Ramón Marqués i de Losada, Cinto Hom
i Santolaya, Marc Aureli Santos i Ruiz, Josep Manuel
Melo i Cabrera, Juan Manuel Llopis i Manlleu, Ignasi
Sanfeliu i Arboix, i Ramon Casanovas i Mínguez,
Responsables de Projectes de Districte; i la Sra.
Montserrat Marcus i Beierri, Tècnic de Suport al
Responsable dels Serveis Centrals de Telecomuni¬
cacions.

S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras i Miquel, i les Sres. Servitje, Pa¬
redes i Ortega, i també dels Srs. Ainoza, Fernández,
Álvarez, Cornet, Tobía i Sirera i la Sra. Vila.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 21 d'octubre

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

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

b) S'aproven el Plec de clàusules i d'altres docu¬
ments del concurs per a l'adjudicació del contracte de
redacció del projecte de les obres de reforma del con¬
junt de Museus Història-Marès, per un import màxim
de 19.591.291 pessetes, de les quals 5.751.443 s'au¬
toritzen contra el Pressupost de 1996 i la resta contra
el de 1997, i es convoca concurs obert per adjudicar
el contracte.

S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Ainoza, Fernán¬
dez, Alvarez, Cornet, Tobía i Sirera i la Sra. Vila.
Ratificar la resolució del Gerent del Districte de Nou

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

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3756), que desestima
la recusació formulada per "JIF Vallès, SA," per resul¬
tar extemporània segons el que preceptúa l'article 29
de la Llei de Règim jurídic de les Administracions pú¬
bliques i procediment administratiu comú, en haver-
se interposat després de dictada resolució i per no
donar-se en la Regidora de Gràcia cap dels motius a
què es refereix l'article 28, en relació amb el 29, de la
pròpia Llei, tota vegada que la querella, formulada
per aquella Societat, que es troba pendent davant els
Tribunals, porta causa d'actuacions realitzades per
l'esmentada Regidora en l'exercici de funcions de ca-
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ràcter públic que la recusant no ha pogut relacionar
amb cap interès, ni privat, ni personal de la recusada;
mentre que per altra banda, tal querella ha estat arxi¬
vada pel Jutjat d'Instrucció el 12 de juliol.
Declarar mancada de fonament la recusació de

l'Alcaldia, formulada per "JIF Vallès, SA", ja que si bé
existeix qüestió litigiosa pendent davant els Tribunals,
que es concreta en la querella formulada per l'esmen¬
tada societat, aquesta querella ha estat originada per
actes dictats per la Regidora del Districte de Gràcia
en l'exercici de funcions de caràcter públic que la re¬
cusant no ha pogut relacionar amb cap interès de
naturalesa privada o personal i en les quals, a més,
l'actuació de l'Alcaldia es va limitar únicament a l'ator¬

gament d'una delegació; mentre que, per altra banda,
tal querella ha estat arxivada pel Jutjat d'Instrucció el
12 de juliol.
S'aprova amb l'abstenció dels Sres. Ainoza,

Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía i Sirera i la Sra.
Vila.

Aprovar, sens perjudici de la reglamentària exposi¬
ció al públic, el resum numèric provisional, elaborat a
partir dels fulls de la Renovació padronal de 1996 i
del qual resulta una població de dret d'1.474.539 ha¬
bitants.

El Sr. Roca expressa la preocupació del seu Grup
pel descens demogràfic sostingut que pateix la nostra
Ciutat; i, consegüentment, demana que en una pro¬
pera sessió s'inclogui un informe del Regidor compe¬
tent sobre aquest problema.

El Regidor de Funció Pública i Qualitat, Sr. Ernest
Maragall, considera interessant el debat que proposa
el Sr. Roca, però creu que caldria remetre'l al mes de
gener, quan es portin a aprovació definitiva les xifres
de la renovació padronal de 1996, ja que també ell
comparteix la necessitat d'analitzar en totes les seves
vessants el descens de població que es produeix en
el centre de la ciutat real, i les característiques de la
redistribució demogràfica en la Regió metropolitana.

El Sr. Fernández comparteix la conveniència de te¬
nir un debat sobre les causes de la pèrdua de pobla¬
ció de Barcelona en la sessió del gener en què es
tancarà el Padró; i pensa que caldria ampliar-lo a les
repercussions que aquest fenomen pugui tenir en
l'economia i en el model de ciutat, a la incidència que
hi puguin tenir la carestia de la vida i el fet que no mi¬
llori la qualitat de vida de determinats barris, i a les
implicacions que comporta en les despeses de capi¬
talitat.

El Sr. Ernest Maragall observa que les xifres demo¬
gràfiques no tenen cap repercussió directa i immedia¬
ta en l'Ajuntament, perquè les bases fiscals continuen
augmentant en els tres impostos municipals princi¬
pals, els que graven els béns immobles, l'activitat
econòmica i els vehicles de tracció mecànica, i l'apor¬
tació del Fons nacional de cooperació municipal és
també independent de les xifres de població.

El Sr. Alcalde accedeix a tenir el debat que s'ha
demanat.
Quedar assabentat de la resolució del Gerent del

Districte de Gràcia, pel qual, en virtut del concurs
convocat per l'anterior Consell Plenari de 16 d'abril
de 1996, s'adjudica, amb una baixa del 17,07%, a
SMEI Construcciones, *SA, el contracte de les obres
de reparació de tota la impermeabilització de la
placeta del carrer de l'Alsina i de la cobertura de l'ac¬
cés de l'aparcament per un import de 17.990.440

pessetes, de les quals 7.990.440 s'apliquen al Pres¬
supost de 1996, i la resta al de 1997.
Quedar assabentat de la comunicació que han

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

El Sr. Fernández opina que, malgrat les considera¬
cions dels Serveis Jurídics, en les quals, per altra
banda, ja s'apunta la possibilitat que algú pugui man¬
tenir un criteri discrepant, la constitució del Grup In¬
dependentista requereix un acord exprés i no pas un
simple assabentament, donat que deixa sense efecte
un acord anterior que constatava l'existència del Grup
d'Esquerra Republicana de Catalunya: per tant, li
agradaria conèixer, per mitjà de la votació pertinent,
els diversos posicionaments del Consistori sobre el
nou Grup, el qual, en la seva opinió, hauria d'emprar,
en tot cas, el nom de Grup Mixt en lloc de recórrer a
una fórmula ambigua que pretén mantenir alhora, per
una banda, hipotètics acords polítics de futur entre
les diverses forces d'esquerra en allò que s'ha ano¬
menat "L'Olivera", i, per l'altra, la unitat de l'equip de
govern.

El Sr. Alcalde contesta que l'informe jurídic no as¬
senyala pas la necessitat d'un acord explícit sobre tal
punt.

El Sr. Ernest Maragall significa que els Regidors te¬
nen dret a elegir per al seu Grup el nom que conside¬
rin més adequat, decisió que no s'ha de sotmetre pas
a votació plenària.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 23

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3758 i 3759), que no¬
menen membres del Consell Municipal: del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, els Srs. Joan Josep Delmàs i
Massaguer i Frederic Lloverás i Homs, en substitució
dels Srs. Jordi Bonet i Agustí i Xavier Subías i Fai-
ges; i del Districte de Sant Andreu, el Sr. Ángel Van
Week i de Blas, en substitució de la Sra. M. Antònia
de Blas i Barradés.

El Sr. Fernández demana que l'Alcaldia al llarg de
la sessió introdueixi una referència als seus projectes
per fer avançar una nova transformació de la Ciutat
aprofitant l'avinentesa de l'any 2004.

El Sr. Alcalde accedeix a donar tal informació des¬

prés de dues setmanes en què es reflexionarà encara
sobre la forma més adequada de commemorar l'efe¬
mèrides de l'any 2004.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo¬

sos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.
1. Restricció de la circulació de camions de gran

tonatge a les rondes de Barcelona.
La Presidenta de la Comissió de Mobilitat i Segure¬

tat, Sra. San Miguel, exposa que l'obertura de les
Rondes al trànsit pel juliol de 1992 millorà notable¬
ment el trànsit en les vies del centre urbà i la
connectivitat dels barris entre si i de la Ciutat amb
l'entorn metropolità; que, tanmateix, les rondes for¬
men part d'un sistema encara no desenvolupat total¬
ment en determinats aspectes com són el Centre de
Mercaderies de Santa Perpètua de Mogoda, el Pla
del Delta i l'autovia del Llobregat; que la utilització de
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les Rondes s'ha incrementat progressivament fins a
assolir en l'actualitat els 110.000 vehicles diaris per la
ronda Litoral i els 140.000 per la ronda de Dalt i ha
arribat, a hores punta, a valors propers a la saturació;
que els vehicles pesants (és a dir, els de pes superior
a 3,5 Tm) representen el 5,4% del trànsit de la ronda
de Dalt i el 7,8% de la del Litoral, percentatges molt
superiors als estàndards propis d'unes vies urbanes
com són les nostres rondes; que per causa d'aquest
elevat nivell d'ocupació de les rondes, els incidents
que s'hi produeixen provoquen distorsions en la circu¬
lació ordinària, que s'agreugen quan hi intervenen ca¬
mions de gran tonatge (és a dir, de més de 20 Tm o
de més de 12 m de llargària); que els camions esti¬
gueren involucrats en 81 dels 468 incidents produïts
el 1995 a les rondes, per on circulen diàriament
200.000 vehicles, i en 118 incidents, concepte que in¬
clou els accidents i altres problemes com pèrdues de
càrrega o punxades de rodes; que el 80% dels inci¬
dents en què participaren camions de gran tonatge,
tingueren una durada d'entre 90 i 270 minuts, però al¬
guns casos superaren les cinc hores i repercutiren en
la circulació d'altres vies a través de les quals es des¬
vià el trànsit, i dos casos extrems, l'un a la ronda de
Dalt i l'altre a la del Litoral, arribaren a 38 i 105 hores;
i que els camions de gran tonatge representen el
40% dels problemes que hi ha a les rondes, però el
80% del temps en què la circulació per les rondes ro¬
man aturada.
Continua dient que per aquestes raons sembla es¬

caient prohibir la circulació dels vehicles pesants, de
més de 20 Tm de pes o més de 12 m de llargària, per
la ronda del Litoral, entre la rambla de Prim i el passeig
de la Zona Franca, i per la ronda de Dalt, entre el nus
de la Trinitat i l'avinguda Diagonal, que són les zones
on hi ha més dificultats per restablir la normalitat en
cas d'incidents; que aquesta decisió fa necessari se¬
nyalitzar adequadament les vies d'accés, cosa que re¬
quereix de la col·laboració d'altres Administracions en
ultrapassar el terme municipal i, per tal motiu, el març
es creà un Grup de treball format per tècnics de l'Ajun¬
tament, de la Demarcació de Carreteres de l'Estat, de
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat i de
la Prefectura Provincial de Trànsit, el qual ja ha elabo¬
rat un preprojecte on es preveu la senyalització de 28
nusos i està desenvolupant el corresponent projecte
executiu. Hi afegeix que com a via alternativa s'ofereix
als vehicles afectats la B-30, per a la qual s'ha dema¬
nat al Ministeri de Foment l'eliminació o reducció del

peatge per als vehicles de gran tonatge que tinguin
com a origen o destinació la zona logística del sudoest
de la Ciutat, qüestió complexa que estan estudiant ac¬
tualment el Ministeri i la concessionària; que com a
mesura complementària el Ministeri esmentat té pre¬
vista l'ampliació de l'A-2 en el seu enllaç amb el Cintu¬
ró Litoral mitjançant la construcció d'un carril d'incorpo¬
ració entre Sant Feliu i Molins de Rei; que s'han
interessat dels responsables de la Zona Franca i del
Port altres mesures que evitin el trànsit de camions per
les zones més conflictives de la ronda del Litoral; i que
s'està preparant també un fulletó explicatiu que es lliu¬
rarà en el punts d'accés més dens, als empresaris del
sector i en els llocs d'origen o destinació de la zona
d'activitats logístiques, i s'ha obert, també, un diàleg
amb el sector afectat.

El Sr. Fernández no qüestiona l'interès municipal
pel trànsit de vehicles pesants per les rondes, el qual

s'ha fet palès en diversos informes des de l'octubre
de 1992 ençà, però sí l'eficàcia de l'actuació munici¬
pal davant tal problema perquè avui s'han reiterat
mesures ja proposades el 1992, de manera que en
quatre anys, s'ha avançat ben poc a pesar que l'en¬
trada en servei de les rondes havia reduït sensible¬
ment, un 70%, la circulació de camions per l'interior
de la Ciutat i, tanmateix, la problemàtica de les ron¬
des no ha començat a preocupar fins al greu accident
que produí un notable perjudici a la Ciutat.

El preocupa que l'equip de govern pugui convertir
els transportistes en boc expiatori dels col·lapses que
es produeixen a les rondes i que es deuen a la im¬
provisació i a la precarietat de les mesures que
s'adopten, i així, en ocasió de l'accident de la setma¬
na passada, es prengueren una sèrie de decisions
irreflexives i precipitades que no han servit per a
avançar i que, fins i tot, s'han hagut de corregir al cap
de poc temps.
Subratlla que el col·lapse de les rondes no es deu

tant al trànsit de camions com a deficiències en el
seu disseny, a una senyalització insuficient, a la man¬
ca d'alternatives i al fet de no haver-se aconseguit la
gratuïtat de la B-30, la qual es necessària avui, com
indica una proposició del seu Grup, que espera que
rebrà el suport del Consistori, perquè pot esdevenir
un element dissuassori del trànsit i perquè tal autopis¬
ta s'ha convertit, en la pràctica, en una via de circum¬
val·lació urbana que no és lògic que sigui de peatge.
Demana, finalment, que en un termini de dos o tres

mesos la Presidenta de la Comissió de Mobilitat i Se¬
guretat informi davant d'aquest Plenari o de la Comis¬
sió que presideix, sobre l'evolució de les diverses me¬
sures que s'han indicat, i d'altres que es puguin
adoptar.

El Sr. Puigdollers manifesta que, en opinió del seu
Grup, l'equip de govern només es mostra disposat a
parlar de la circulació quan està punt de produir-se un
col·lapse; que el caos circulatori a la Ciutat és diari i
no es pot imputar al funcionament de les rondes; que
en una enquesta recent, els ciutadans assenyalen la
circulació com el principal problema de la Ciutat; i que
per tot això el seu Grup demana un debat rigorós en
el si del Consell Municipal de Circulació, Disciplina i
Seguretat Viària, del qual puguin sortir solucions con¬
cretes.

El Ponent de Mobilitat, Sr. Narvàez, contesta que
una comissió de l'esmentat Consell de Circulació,
Disciplina i Seguretat Viària, s'ha reunit en diverses
ocasions, l'última poc abans de l'estiu, i fa ja molt
temps que treballa sobre la qüestió, de manera que
no hi ha hagut improvisació; que la situació de les
rondes causa problemes no tan sols a Barcelona,
sinó a tot el conjunt de l'Àrea metropolitana, de la
qual són el carrer major, i aquest Ajuntament té l'obli¬
gació de prendre mesures en funció de com evolucio¬
nen tals problemes; que experts d'altres ciutats amb
dificultats circulatòries molt superiors a les nostres
s'interessen per la manera com aquí es resolen les
nostres; que les rondes de Dalt i del Litoral figuren
entre les vies millor assistides de tot Europa; que en
determinats moments, un 70% de l'espai viari de les
rondes està ocupat per camions; que no vol pas fora¬
gitar els camions de les rondes, sinó desviar per al¬
tres llocs els viatges innecessaris, atesa la insegure¬
tat viària que provoquen; que no és intenció de
l'equip de govern convertir els camions de gran tonat-
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ge en cap boc expiatori; i que comparteix també la
necessitat que la B-30 sigui gratuïta, aspiració que
també reivindiquen els empresaris del Vallès, perquè
el peatge de tal via estrangula el comerç i el negoci.
Remarca que la restricció del trànsit dels vehicles

pesants per les rondes vol resoldre un problema que
la Ciutat pateix innecessàriament, perquè els ca¬
mions en trànsit no han de passar pel nucli urbà i per
això cal oferir-los noves alternatives, en les quals han
de participar totes les Administracions en benefici de
l'economia i del sector del transport (que pateix tam¬
bé dificultats per causa de l'encariment del preu dels
combustibles) per resoldre un problema que no afec¬
ta només Barcelona, sinó una part molt important de
Catalunya.

La Sra. San Miguel recalca que en l'actuació muni¬
cipal no hi ha hagut improvisació, i així el Grup de tre¬
ball en què col·laboren les altres Administracions està
elaborant unes noves mesures de senyalització que
responguin a la nova situació que s'ha plantejat.

La Presidència crida a l'ordre un grup de persones
que aixequen la veu des de la tribuna del públic.

2. Actuacions de sòl públic per a habitatge a
Barcelona en l'any 1997.

El President de la Comissió de Política de Sòl i Ha¬

bitatge, Sr. Santiburcio, explica que el Programa d'ac¬
tuacions de sòl públic per a l'habitatge a Barcelona
1997 respon a un dels tres objectius principals del
Programa d'actuació municipal aprovat fa un any, el
de desenvolupar una política que generi a la Ciutat
una oferta d'habitatge a preu assequible; i que els ob¬
jectius de tal Pla són:

a) incrementar de manera substancial l'oferta
d'habitatge a la Ciutat, ja que el mercat és molt esta¬
ble i genera només uns 2.500 habitatges nous, xifra
insuficient que el Programa presentat vol doblar
l'any 1997 posant a disposició dels agents, tant pri¬
vats com públics, sòl perquè s'hi puguin construir
3.300 habitatges, atès el grau d'insatisfacció de la
demanda actual;

b) diversificar l'oferta, perquè la meitat dels habitat¬
ges que es promoguin l'any vinent a la Ciutat siguin
de protecció oficial o preu taxat (modalitat aquesta en
què no ha existit oferta en els darrers set o vuit anys)
per tal d'atendre la demanda de persones amb capa¬
citat econòmica insuficient per poder accedir al mer¬
cat lliure, acció que s'haurà de prolongar durant els
propers anys atès el gran volum de tal demanda;

c) mantenir el procés d'estabilització del preu dels
habitatges que s'ha produït els darrers tres anys, en
vista que la rigidesa dels preus de sòl fa difícil poder
assolir una reducció dels preus;

d) reduir el preu dels habitatges de segona mà
que tenen un diferencial només inferior en un 10%
respecte dels habitatges de nova construcció quan,
òbviament, a la Ciutat les possibilitats físiques d'edi¬
ficar nous terrenys (que s'estimen actualment en
uns 20.000 habitatges nous i poden arribar als
50.000 si es produeixen modificacions d'usos) s'es¬
gotaran un dia de manera que, a llarg termini, l'única
línia de futur és la rehabilitació i, tanmateix, els
preus actuals només deixen per a aquest tipus d'in¬
versions un marge del 10%, que cal ampliar per
incentivar-les, ja que, un cop esgotats els actuals ja¬
ciments de sòl de Sant Andreu o Sant Martí, les úni¬
ques actuacions possibles seran les de rehabilitació
o substitució, mercat que cal, doncs, impulsar des

d'ara, sobretot vistes les condicions que presenten
determinats barris.
Anuncia finalment que, si bé el Programa presentat

és només per a 1997, en els propers mesos es pre- ^

sentará un Pla estratègic amb el mateix objectiu per
als propers vuit o deu anys.

El Ponent d'Habitatge, Sr. Forradellas, destaca la
importància del Programa presentat recordant que te¬
nir uns bons estàndards d'habitabilitat amb habitat¬
ges a preu assequible i de bona qualitat és una de les
reivindicacions històriques de la nostra Ciutat; que tal
document fa un pas decidit en el sentit de promoure
sòl i habitatge, especialment de protecció oficial, ac¬
ció que pot evitar la fuga de població, especialment la
jove, la qual té dificultats per a accedir al mercat lliu¬
re; i que si bé la població de Barcelona disminueix, el
nombre d'unitats familiars no ho fa, de manera que,
com succeeix a moltes ciutats europees, els pisos ?■»
continuen ocupats encara que hi visquin menys per¬
sones.

Significa que, conseqüentment, cal posar al mercat
habitatges amb algun règim de protecció que els faci
accessibles als joves; que a les vores dels Cinturons
es preveu la construcció de 570 pisos, dels quals 460
seran en règim de lloguer i es construiran seguint cri¬
teris bioclimàtics.
Creu, finalment, que igual com l'anterior mandat es

caracteritzà per la construcció de les obres olímpi¬
ques, el present es caracteritzarà per la construcció
d'habitatges amb una discriminació positiva a favor
dels joves.

El Sr. Roca manifesta que, òbviament, el seu Grup
valora positivament qualsevol programa que preten¬
gui resoldre el problema de l'habitatge, especialment
el de protecció oficial o promoció pública, existent a la
Ciutat, però observa que, segons es reconeix en el
Programa presentat, d'ençà a 1986 s'ha produït una
caiguda espectacular en la construcció d'habitatges
de protecció oficial; que concretament el 1996 no s'ha
construït ni un habitatge de protecció oficial i les xi¬
fres de 1995 varen ésser irrellevants; i que els habi-
tatges de lloguer esmentats pel Sr. Forradellas repre¬
senten un 15% dels de nova construcció, percentatge
que està ben lluny del 50% promès.
Demana després que s'aclareixi l'abast del com¬

promís que conté el Programa presentat concretant si
realment el 31 de desembre de 1997 la Ciutat comp¬
tarà amb 3.316 nous habitatges, dels quals uns 2.500
seran de protecció oficial, o si només s'haurà iniciat
un procés per poder començar-ne la construcció, a fi
que no es generin expectatives massa entusiasma¬
dores en un públic molt necessitat de comptar amb
nous habitatges.

El Sr. Fernández dedueix les conclusions següents
del Programa que s'ha exposat:

a) que la construcció d'habitatges a la Ciutat s'ha
d'agrair als promotors privats, perquè a Barcelona,
entre els anys 1990 i 1996, la construcció d'habitat¬
ges de protecció oficial o a preu taxat ha estat pràcti¬
cament simbòlica i la política municipal de promoció
de l'habitatge públic deixa molt que desitjar; ^

b) que el Programa presentat pretén corregir
aquesta situació construint en un sol exercici allò que
s'està prometent des de fa anys, com resulta de la
Memòria del Patronat Municipal de l'Habitatge corres¬
ponent a 1995, on es reconeix que el grau d'execució
de les inversions previstes ha estat del 47%, i com
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queda també palès en els anuncis de construcció de
nous habitatges, que sempre es refereixen als matei¬
xos solars;

c) que davant la manca d'una política d'habitatges,
que es deu en part a la carestia del sòl, caldria disso¬
ciar clarament allò que fa realment l'Ajuntament i allò
que fan altres agents, privats o públics, però que
aquest Ajuntament s'arroga com fet per ell.

Diu, en resum, que el seu Grup saluda amb escep¬
ticisme el Programa que s'acaba de presentar, que
parteix pràcticament de zero i constata el fracàs dels
plans anteriors entre els anys 1990 i 1996, fracàs que
l'equip de govern s'havia negat a reconèixer; i, su¬
mant-se a la petició del Sr. Roca, demana també que
es concreti si el 31 de desembre de 1997 s'hauran

entregat les claus de 3.316 habitatges o només
s'haurà iniciat el procés per construir-los, el qual pot

'V allargar-se durant els anys 1998 i 1999.
El Sr. Santiburcio contesta les anteriors interven¬

cions precisant que en la construcció d'un edifici s'es¬
merça entre un any i mig i dos anys i, per tant, el 31
de desembre de 1997 els habitatges previstos no es¬
taran, òbviament, acabats; ara bé, els habitatges inci-

•ím deixen en el mercat a partir del moment en què s'ini¬
cien i es posen en venda, encara que la gent no hi
pugui viure fins al 1998.
Remarca que en el Programa presentat només

s'han inclòs aquelles actuacions que hi ha plena se¬
guretat de poder fer perquè el planejament i la gestió
del sòl ho permeten: conseqüentment, no es creen
falses expectatives.
Comenta que en els habitatges de protecció oficial

el valor de repercussió del preu del sòl ha d'ésser
d'unes 12.000 pessetes per m2 construït i tanmateix a
Barcelona aquest valor supera les 100.000 pessetes i
gira entorn de les 70.000, 80.000 o 90.000 en aquells
Districtes, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc,
que el tenen més baix, circumstància que fa impossi¬
ble acollir-se a tal sistema, igual com passa en la
construcció d'habitatges a preu taxat, en la qual tal

> mòdul és de 25.000 pessetes.
Puntualitza que les dades sobre la construcció

d'habitatges de construcció pública es refereixen als
habitatges nous que es posen en el mercat i no pas
als habitatges de substitució d'altres obsolets o afec¬
tats per patologies estructurals, vessant en la qual els
agents públics, el Patronat Municipal de l'Habitatge,

"**" Procivesa i l'Incasol, han tingut una actuació molt no¬
table, encara que només incideixi indirectament en el
mercat, perquè ha fet guanyar qualitat de vida i ha fet
possible la incorporació de famílies joves que no vi¬
vien abans en els pisos substituïts; i que el Programa
presentat preveu la construcció de 3.147 habitatges
de substitució.
Diu, finalment, que si bé tal Programa només pre¬

veu un 15 % d'habitatges en règim de lloguer, això
cal veure-ho com una manifestació de voluntarisme
polític perquè el mercat del sòl no permet tirar-ne en¬
davant més sense un Pla específic per a Barcelona,
donat que els mòduls actuals preveuen uns lloguers

^ de 60.000 pessetes per uns sòls que tenen uns va¬
lors de repercussió de 12.000 pessetes per metre
quadrat: conseqüentment, a Barcelona per poder ofe¬
rir habitatges en lloguers de 40.000 a 50.000 pesse¬
tes mensuals, atès el valor de repercussió que té el
sòl urbà a la nostra Ciutat, cal redissenyar el Pla na¬
cional de l'habitatge, la política fiscal i la política fi¬

nancera per poder disposar d'un sector empresarial i
professional adequat en el camp del lloguer.

El Sr. Fernández expressa la seva preocupació en
sentir que el Sr. Santiburcio qualificava el Programa
presentat com una manifestació de voluntarisme polí¬
tic i no pas de realisme polític.
Comparteix la necessitat de redissenyar el Pla na¬

cional de l'habitatge pel que fa a les grans ciutats, on
la carestia del sòl impedeix tirar endavant determina¬
des polítiques; i apunta la conveniència que en una
propera sessió es presenti un informe sobre els habi¬
tatges de substitució en què s'afronti la qüestió dels
pisos de promoció pública que continuen sense estar
ocupats, i del grau d'execució dels diversos Plans es¬
pecials de reforma interior.

El Sr. Roca, coincidint amb el Sr. Santiburcio, ad¬
met que a Barcelona la promoció d'habitatge públic o
de protecció oficial resulta molt difícil, sinó es canvien
determinats marcs legals, però observa que quan
l'any passat es va prometre construir un 50% dels
nous habitatges en règim de lloguer, les circumstàn¬
cies legals eren les mateixes d'ara. Recomana, a
més, que es comenci a preparar el Programa dels
anys 1998 i següents, perquè el diagrama d'obra aca¬
bada pugui resultar més engrescador.

El Sr. Santiburcio contesta que des de fa temps es
treballa ja en el Programa dels anys 1998 i 1999,
però mentre el Programa de 1997 recau bàsicament
en la iniciativa pública mitjançant la política de sòl, en
els tres anys següents el paper principal ha de cor¬
respondre al sector privat mitjançant operacions en
sòl privat. Afegeix que si les polítiques d'habitatge a
nivell tant estatal com autonòmic funcionessin ade¬

quadament, l'Ajuntament no hi hauria d'entrar, per¬
què actuaria la iniciativa privada, ara bé com que avui
el mercat presenta uns altres paràmetres, que no
s'ajusten als del Pla Nacional de l'Habitatge, ha tingut
de parlar de voluntarisme.

El Sr. Forradellas indica que el Programa en debat
afronta un problema ciutadà de primera magnitud,
que preocupa tot el Consistori, que la presentació de
tal Programa ha estat possible perquè avui es compta
amb sòl disponible, gràcies al treball fet en una etapa
anterior pels Srs. Armet i Lucchetti; que el Patronat
Municipal de l'Habitatge, que no ha deixat mai de fer
habitatge de substitució per als afectats urbanístics,
amplia, amb voluntat d'innovació i de promoure l'habi¬
tatge de lloguer, el seu camp actuació a l'habitatge de
nova construcció; i que el percentatge d'habitatge de
lloguer, tot i ésser només d'un 15%, demostra una
voluntat política ben clara.
Considera, finalment, que l'habitatge és matèria

pròpia de la Carta Municipal, però vistes les succes¬
sives dilacions que s'estan produint en la seva apro¬
vació, un acord unànime de tots els Grups sobre la
problemàtica de l'habitatge podria contribuir a fer pos¬
sible que la part de la població que disposa de menys
recursos, pogués accedir a l'habitatge de protecció
oficial i, per tant, romandre a la Ciutat.

El Sr. Alcalde tanca el debat significant que tant
aquest, com els anteriors sobre el transport i sobre
l'evolució demogràfica, demostren que la ciutat real
ultrapassa el terme municipal, i que el Consistori té
l'obligació de mantenir la qualitat del Municipi que go¬
verna i d'entendre's bé amb la resta de Municipis de
l'Àrea metropolitana. Agrega que la regulació legal vi¬
gent no serveix ni el en cas de les rondes ni en la
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qüestió de l'habitatge, en la qual el Programa presen¬
tat avui, en oferir terrenys per dessota del seu valor
patrimonial, representa unes subvencions implícites
de l'ordre dels 2 o 3 milions de pessetes per habitat¬
ge, amb un import total equivalent al 10 % de la re¬
captació per l'impost sobre els béns immobles.

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 28
de juny de 1996, pel qual s'aprova inicialment la mo¬
dificació del Pla especial d'ordenació i determinació
del tipus equipament del sector delimitat pels carrers
de Tarragona, de la Diputació, de la Gran Via de les
Corts Catalanes, de Llançà i el seu entorn, de
Barcelona, en l'àmbit de l'illa ocupada per la plaça
de "Las Arenas", aprovat definitivament per la Co¬
missió d'Urbanisme de Barcelona el 5 d'abril de

1990, i el 18 de juliol de 1990 el seu Text refós, d'ini¬
ciativa municipal.

El Sr. Puigdollers manifesta que l'Ajuntament avui,
sis anys després d'haver aprovat amb presses el Pla
especial de "Las Arenas", considera que ja no cal ex¬
propiar aquest immoble, i això li fa plantejar les ob¬
servacions següents:

1a) No es coneix el Projecte que pensa tirar enda¬
vant la propietat.
2a) Si s'han previst indemnitzacions als propietaris

pels perjudicis que pugui haver sofert durant els cinc
anys en què la finca s'anat deteriorant per causa de
la ineficàcia municipal.

El Sr. Fernández manifesta que el Grup Popular,
que el 1990 ja expressà la seva preocupació per la
manera com es tractava el cas de "Las Arenas", vota¬
rà favorablement el dictamen avui presentat, deixant
de banda els errors comesos per l'equip de govern
pel que fa al futur d'aquest immoble, però espera que
en el període d'informació quedaran resoltes les
qüestions següents:

a) la firma d'un Conveni entre l'Ajuntament, la Fira
de Mostres, els propietaris de l'immoble i, fins i tot, al¬
gun promotor privat que estalviï controvèrsies al mar¬
ge del Pla especial que puguin afectar el futur de "Las
Arenas";

b) l'enfortiment del compromís de preservar l'edifi¬
cació actual incloent-lo en el Catàleg del Patrimoni ar¬
quitectònic històric artístic impulsant-ne la declaració
com a bé d'interès cultural.

Explica que el seu Grup ha canviat el posicio-
nament per dos motius: per una banda, perquè s'han
rectificat les determinacions bàsiques de l'equipa¬
ment en el sentit de preveure-hi el manteniment dels
elements fonamentals de la façana circular, de les
entrades i remats existents i la potenciació dels usos
destinats a la imatge de la Ciutat i l'entorn firal; i per
l'altra, perquè la Fira pugui destinar a noves inver¬
sions uns recursos quantiosos que, altrament, hauria
de destinar a pagar els drets expropiats.

La Sra. Rahola justifica el vot favorable dels mem¬
bres del Grup Independentista a la Modificació del
Pla especial de "Las Arenas", dient que si bé eren
partidaris de mantenir en tal terreny un equipament
públic, la renúncia de la Fira a construir-hi un pavelló i
les dificultats a fer-hi quallar el Palau de Congressos
obligarien l'Ajuntament a haver d'assumir una expro¬
piació molt costosa sense tenir un projecte definit,

mentre que, per altra banda, en tal Modificació s'han
introduït les rectificacions següents que tranquil·litzen
les seves inquietuds: el control que es podrà exercir
mitjançant l'Estudi de detall; la vinculació de l'immo-
ble a una complementació de l'espai firal; i, fonamen¬
talment, la incorporació d'una compensació de tipus
públic per al barri.

El Sr. Casas fa avinent que ha tramès als Por¬
taveus de tots els Grups un exemplar de la versió
definitiva de la Modificació que es proposa; que la
propietat no acceptà en cap moment l'ocupació ni
l'expropiació i l'Ajuntament no ha tingut pas les claus
de l'immoble i, per tant, no se'l pot responsabilitzar
del deteriorament que hagi tingut la finca; que l'acord
de la Comissió de Govern que deixà sense efecte
l'inici d'expropiació, permet obrir una peça separada
en què la propietat pugui al·legar els possibles danys
i perjudicis; i que la Fira, en renunciar a la condició de v*
beneficiari de l'expropiació, assumí les possibles res¬
ponsabilitats que se'n derivessin.

El Sr. Forradellas anticipa que, malgrat ésser ben
conegut el seu posicionament sobre les privatitza-
cions, els membres d'Iniciativa-Els Verds votaran fa¬
vorablement la Modificació del Pla especial de "Las ^
Arenas", perquè la propietat ha demanat al Jurat Pro¬
vincial d'Expropiació que fixi el just preu i obligui a
l'Ajuntament a pagar-lo, cosa que pot tenir un cost
superior als 2.500 milions de pessetes, de manera
que en manifestar la Fira que ja no necessita el ter¬
reny, el seu Grup no creu pertinent haver de distreure
aquest volum tan important de recursos destinats a
inversions per pagar tal expropiació: per això votarà
favorablement aquest dictamen, encara que signifiqui
que tal equipament torni a tenir caràcter privat, sobre¬
tot després de les matisacions introduïdes en la modi¬
ficació en debat, especialment les relatives als usos
culturals, recreatius i esportius.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Roca, Homs, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà,
Marcet, Fabregat, Ciurana, Llongueras i Miquel, i les
Sres. Servitje, Paredes i Ortega. ^
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

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

de 10 d'octubre de 1996, pels quals s'aproven ini¬
cialment:

a) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al car¬
rer d'Ausiàs Marc cantonada al carrer de Sardenya,
núm. 170-176, als efectes de l'ordenació de la ubi¬
cació en la planta baixa i l'altell de l'ús d'habitatge
vinculat entre ambdues plantes, promogut per Tres
Torres, SA.

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

c) El Pla especial d'ordenació de l'illa delimitada
pels carrers de Sants, de Munné i de la Riera Blanca,
d'iniciativa municipal.
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d) L'Estudi de detall per a la rehabilitació i am¬

pliació de l'edificació de la parcel·la ubicada al carrer
del Doctor Carulla, núm. 55, promogut per Assessors
Coordinats, SL.

El Sr. Fabregat avança l'abstenció del Grup de
Convergència i Unió en l'apartat relatiu al Pla espe¬
cial de l'Estació de Sants en reserva de poder pre¬
sentar, durant la informació pública, al·legacions so¬
bre la incorporació a l'àmbit de tal Pla, de la finca
delimitada pels carrers de Guitart i de Vallespir que
està qualificada de zona verda, i d'un solar que la
Renfe cedí a l'Ajuntament a canvi de poder construir-
hi un aparcament subterrani, i sobre la volumetria.

El Sr. Fernández anuncia l'abstenció del Grup Po¬
pular al mateix Pla especial de l'Estació de Sants,
posicionament que no qüestiona la necessitat d'orde¬
nar l'entorn de l'Estació de Sants, sinó que vol fer pa-

V" lès que abans de l'aprovació provisional convindria:
a) ampliar l'àmbit del Pla al solar dels carrers dels
Comtes de Bell-lloc i del Vallespir ; b) incloure a l'ex¬
pedient un informe sobre la compatibilitat sobre els
diversos usos, perquè no es repeteixin controvèrsies
com la produïda a l'Estació de França; c) avançar en

^ els compromisos sobre el trasllat de l'estació d'auto¬
busos, particularment la de la Companyia Hispano
Igualadina i d) presentar el pertinent Conveni sobre el
repartiment de càrregues.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras i Miquel, i les Sres. Servitje, Pa¬
redes i Ortega i també dels Srs. Ainoza, Fernández,
Álvarez, Cornet, Tobía i Sirera, i la Sra. Vila pel que
fa a l'apartat b) relatiu al Pla especial de l'Estació de
Sants.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova definitivament
l'Estudi de detall per a l'emplaçament d'una benzinera
al Nus de Collserola, que modifica l'anterior Estudi de
detall aprovat inicialment i definitivament pel Consell
Plenari de 26 de novembre de 1993, promogut per

^ Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA; i es
desestima l'al·legació presentada pel Sr. Manuel
Amado i Lancho, en representació de la Asociación
Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona,
de conformitat amb l'informe de la Unitat Operativa de
Planejament I de 25 de setembre de 1996.

El Sr. Fabregat fa constar que cal complir les pres-
cripcions indicades per la Guàrdia Urbana del Distric¬
te, sobre la circulació d'entrada i sortida.

El Sr. Alcalde recomana que els suggeriments
sobre aspectes tècnics es facin en la respectiva
Comissió.
S'aprova per unanimitat.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova definitivament el
Projecte de compensació elaborat i aprovat inicial¬
ment per 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,
de Barcelona, constituïda a l'efecte, i se supedita la
publicació de l'acord a la inscripció de la Junta de
Compensació esmentada en el Registre d'Entitats Ur¬
banístiques Col·laboradores.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual: es requereix els titulars
dels terrenys inclosos a la Unitat d'actuació núm. 5 de
la "Modificació del Pla General Metropolità al Front

marítim del Poblenou des del Cementiri a rambla
de Prim, que comprèn les finques situades al carrer
de Perelló, entre la rambla del Poblenou i el carrer del
Ferrocarril (excepte la finca núm. 38-44 del carrer
de Perelló), i les finques núm. 28 a 36 del carrer de
Fernando Poo, amb una superfície total de 7.504 m2,
perquè en el termini de tres mesos, a comptar des de
la notificació d'aquest acord, presentin projecte d'es¬
tatuts i bases d'actuació; i per al cas que no es pre¬
sentessin els esmentats documents dintre de tal ter¬
mini, es té per aprovat inicialment el canvi del sistema
d'actuació esmentat pel de cooperació.
S'aproven per unanimitat els dos dictàmens prece¬

dents.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'estimen parcialment les
al·legacions formulades per Inmuebles Navarros, SA,
Kitira, SL, i Joaquín Vidal i Artés i es desestimen les
altres que es relacionen, contra l'acord del plenari de
16 d'abril de 1996 que anticipava l'obertura i corres¬
ponent urbanització de la traça de l'avinguda Diago¬
nal i dels carrers de Bilbao, de Lope de Vega i
d'Espronceda, en els àmbits de les Unitats d'actuació
núm. 2, 3, 6 i 9 a executar pel sistema de compensa¬
ció, i Unitats d'actuació núm. 10 i aïllada B a executar
pel sistema d'expropiació del Pla especial de reforma
interior Diagonal-Poblenou.
S'aprova per unanimitat suprimint de l'acord ratifi¬

cat, tal com es decidí a la Comissió del Plenari, la
transcripció íntegra de l'anterior acord de la Comissió
de Govern de 29 de març de 1996.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual es modifica l'apartat 5è
de les bases del Premi Barcelona Solidaritat, aprova¬
des per la Comissió de Govern en sessió de data 1
de febrer de 1991 i ratificades pel Consell Plenari de
26 de febrer de 1991, substituint el seu actual redac¬
tat pel següent: "L'Alcalde de Barcelona designarà els
membres del jurat, que estarà format per membres
del Consistori i personalitats rellevants en la vida as¬
sociativa de la ciutat. Així mateix designarà la perso¬
na que actuarà com a secretari/a".

El Sr. Álvarez anuncia que el Grup Popular s'abs¬
tindrà, perquè l'oposició també hauria de tenir repre¬
sentació en el Jurat d'uns Premis que tenen caràcter
ciutadà.
S'aprova amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs,

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

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Proposar al Centre de Gestió Cadastral i Coopera¬
ció Tributària de Barcelona, del Ministeri d'Economia i
Hisenda, d'acord amb allò que estableix l'article 71 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes locals, la modificació dels valors deter¬
minats per la Ponència de 1993, dels immobles indi¬
cats al plànol adjunt (annex 1 r), 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. Roca comenta que es demana la revisió dels
valors cadastrals de la zona de la Diagonal compresa
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entre la plaça de Macià i l'avinguda de Carles III, on
hi ha una gran concentració d'oficines, sense portar
cap document demostratiu que la rebaixa dels valors
del mercat immobiliari s'hagi produït exclusivament
en aquest tram i no pas a tota la Ciutat; que segons el
Butlletí sobre el mercat immobiliari de Barcelona, que
li acaba de facilitar el Sr. Clos, durant 1995 ha conti¬
nuat la tendència a l'homogeneïtzació dels preus dels
habitatges i dels locals comercials; i que si la baixada
ha estat general a tota la Ciutat, no s'explica que es
demani únicament la revisió dels valors cadastrals
dels locals comercials i no dels habitatges i encara
només en un trosset de la Ciutat: per tant, el seu
Grup ha de votar en contra i demanar a l'equip de go¬
vern que reconsideri una proposta que la Ciutat no
entendrà.

El Sr. Álvarez reconeix que s'ha produït una dava¬
llada en el preu dels locals comercials que han pas¬
sat de 4.790 pessetes per metre quadrat el 1991, a
2.100 el 1995, però observa: per una banda, que el
fenomen ha estat general i s'ha produït també en els
lloguers dels habitatges; i per l'altra, que el 1993 es
produí, en tres zones concretes de la Ciutat, la Diago¬
nal, la Vall d'Hebron i la Vila Olímpica, una revisió ca¬
dastral singular que augmentà en un 88% els valors
anteriors. Considera, doncs, que la proposta de revi¬
sió és positiva, però incompleta, perquè no inclou els
habitatges de la mateixa zona i, per tant, el seu Grup
opta per l'abstenció.

El Sr. Clos explica que la revisió de 1993 només
afectà les tres Àrees olímpiques i aplicà als habitat¬
ges, oficines i locals comercials uns coeficients dife¬
rents en funció dels valors del sòl i de l'edificació, tan¬
mateix, per un error, en una de les zones revisades,
la de la Diagonal, es produí una sobrevaloració de les
oficines i no pas de l'habitatge. Afegeix que en les zo¬
nes esmentades s'aplica un tipus diferent del de la
resta de la Ciutat, pel que fa a l'impost sobre els béns
immobles, i un coeficient de l'1,1 (que a la resta de
zones és, en canvi, del 2) pel que fa a la declaració
dels rendiments del capital immobiliari en l'impost so¬
bre la renda de les persones físiques.
Fa referència, finalment, a la negociació per a la

correcció de determinats errors observats a Vallvi-
drera i les Planes i a la Zona Franca, mitjançant un
coeficient reductor.

S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Roca,
Floms, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fa¬
bregat, Ciurana, Llongueras i Miquel, i les Sres.
Servitje, Paredes i Ortega i amb l'abstenció dels Srs.
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera, i
la Sra. Vila.
Modificar per a l'exercici 1997 i següents les Orde¬

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

Modificar per a l'exercici 1997 i successius l'Orde¬
nança General reguladora de les contraprestacions
coactives i dels preus públics, i les Ordenances: núm.
5.1 reguladora dels preus públics per utilització priva¬
tiva del domini públic municipal; i núm. 5.3 reguladora
dels preus públics per l'estacionament de vehicles.

La Presidència, amb l'assentiment del Consistori,
disposa que aquest punt es debati immediatament
després de la pausa que tindrà lloc un cop tractat el
punt 30 de l'ordre del dia.
AprovaréI pla financer per a l'any 1997 com a con¬

creció per aquest exercici del Pla Financer previst a
la disposició transitòria quarta de la Llei 22/1993, i
amb els efectes previstos a l'apartat 2 de la Base
d'execució 24 del Pressupost.

És dóna compte d'una esmena del Primer Tinent
d'Alcalde, que proposa per aquest dictamen el nou
redactat següent:
AprovaréI Pla d'Operacions Financeres per a l'any

1997, d'acord amb l'apartat 2 de la Base d'execució
24 del Pressupost.

El Sr. Clos informa que l'aprovació del marc eco-
nomicopressupostari per als tres exercicis vinents es
debatrà en una propera sessió i la proposta d'avui se
circumscriu a les dues operacions financeres que es
posaran en marxa, alternativament, en l'exercici de
1997 i que convé aprovar ja ara, atesa la llarga trami¬
tació ulterior a què estan subjectes, per poder aprofi¬
tar les millors condicions que oferirà el mercat finan¬
cer la primavera vinent.

El Sr. Puigdollers observa que la liquidació del
Pressupost de 1995 aprovada la darrera sessió con¬
tenia un romanent de tresoreria negatiu, de gairebé
14.000 milions de pessetes, que la Llei obliga a cobrir
en la primera sessió que se celebri mitjançant la dis¬
minució del Pressupost o mitjançant un Pla financer,
obligació que la proposta en debat ignora en limitar-
se a preveure les necessitats financeres de l'exercici
vinent.

El Sr. Álvarez considera que un romanent de treso¬
reria negatiu d'uns 14.000 milions de pessetes és un
problema molt greu de les finances municipals per¬
què significa no poder atendre deutes a curt termini
per tal import i això, que en les empreses privades
equival a una suspensió de pagaments, obliga el go¬
vern municipal a preveure en l'exercici vinent un su¬
peràvit de la mateixa quantia o bé a elaborar un Pla
financer: per tant, el seu Grup haurà de votar en con¬
tra de dictamen.

El Sr. Clos, contesta les dues intervencions ante¬
riors i diu que el romanent de tresoreria és un con¬
cepte que resulta equívoc i manipulable mitjançant
determinades decisions com la política de provisió de
morosos, que l'empitjoren, de manera que perjudica
les accions de sanejament financer; que el fons de
maniobra negatiu no es pot assimilar amb la suspen¬
sió de pagaments, i així, les grans superfícies comer¬
cials funcionen molt bé servint-se'n; i que les obliga¬
cions que la Llei imposa fan referència al Pressupost
consolidat i no pas al Pressupost estricte de l'Ajun¬
tament.

Reitera, finalment, la voluntat de portar a aprova¬
ció plenària abans del proper exercici el Pla econò¬
mic financer i la necessitat d'aprovar ja ara les ope¬
racions financeres alternatives de l'any vinent a fi
de poder aprofitar les condicions del mercat més
favorables.

V
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El Sr. Puigdollers insisteix que, segons l'article 174
de la vigent Llei de les Hisendes locals, en cas que hi
hagi un romanent de tresoreria negatiu, cal fer allò
que ell ha indicat, i que en la liquidació del Pressu¬
post de 1995, aprovat la darrera sessió, n'hi havia un
de 13.757 milions de pessetes.

El Sr. Álvarez puntualitza que la Llei imposa l'obli¬
gació que ha assenyalat; que el gran negoci dels cen¬
tres comercials és, precisament, el seu fons de mani¬
obra perquè cobren al comptat i paguen a llarg
termini, de manera que poden obtenir rendiments fi¬
nancers dels recursos disponibles; i que les provi¬
sions de morosos poden ésser indici que es recapta
malament.

El Sr. De Nadal subratlla que les provisions de mo¬
rosos, que han impedit gastar contra ingressos de
dubtós cobrament, s'han fet amb molta prudència,
de manera que revisant-les en funció dels nivells de
cobrament actuals, el romanent de tresoreria esde¬
vindria positiu; i que els Ajuntaments de València i
Saragossa han optat per no provisionar, i el de
Madrid per no liquidar les multes, cosa que perjudica
la seva autoritat.

S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Roca,
Homs, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet,
Fabregat, Ciurana, Llongueras i Miquel, i les Sres.
Servitje, Paredes i Ortega i amb l'abstenció dels Srs.
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía i Sirera, i
la Sra. Vila.
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 pesse¬
tes 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 documentació
necessària per dur a terme la signatura de les opera¬
cions.

El Sr. Puigdollers indica que en l'expressió "una
emissió de 20.000 milions de iens i una emissió de
bons de 20.000 milions" la conjunció "i" s'hauria de
substituir per "o" per deixar ben clar el caràcter alter¬
natiu de l'operació; i que l'emissió de bons hauria de
tenir un import de 24.200 milions.

El Sr. Ernest Maragall puntualitza que queda per¬
fectament clar que es tracta d'aprovar les condicions
de les dues operacions possibles, encara que només
se'n realitzarà una.

El Sr. Puigdollers insisteix que s'aclareixi si es trac¬
ta de 20.000 milions o 24.200 milions; i el Sr. Clos
contesta que els 20.000 milions són, al canvi actual,
equivalents a uns 24.200 milions de pessetes.

El Sr. Alcalde accepta la substitució de conjuncions
indicada pel Sr. Puigdollers.
S'aprova el dictamen amb la rectificació de conjun¬

cions indicada pel Sr. Puigdollers amb el vot en con¬
tra dels Srs. Roca, Homs, Samaranch, Puigdollers,
Gavaldà, Marcet, Fabregat, Ciurana, Llongueras i Mi¬
quel, i les Sres. Servitje, Paredes i Ortega i també
dels Srs. Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía,
Sirera, i la Sra. Vila; i alhora es concreta que en el dia
d'avui l'emissió en iens té un valor d'uns 24.200 mi¬
lions de pessetes.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de

1996, per un import de 17.046.466 pessetes. Aprovar
modificacions de crèdit del Pressupost de 1996, cor¬
responents als reconeixements de crèdit del present
expedient, de conformitat amb la documentació que
s'adjunta.

El Sr. Álvarez justifica el vot negatiu dels membres
del seu Grup en el fet que es comptabilitzen unes fac¬
tures de l'Autoritat Portuària que daten de 1988.

S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Ainoza,
Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera, i la Sra.
Vila i amb l'abstenció dels Srs. Roca, Homs, Sama¬
ranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat, Ciura¬
na, Llongueras i Miquel, i les Sres. Servitje, Paredes i
Ortega.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

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

El Sr. Álvarez significa que l'import de les modifica¬
cions proposades, 1.187 milions de pessetes, desvir¬
tua el Pressupost, motiu pel qual el vot dels membres
del seu Grup serà negatiu.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Roca, Homs, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà,
Marcet, Fabregat, Ciurana, Llongueras i Miquel, i les
Sres. Servitje, Paredes i Ortega i també dels Srs.
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera, i
la Sra. Vila.

Acceptar la transmissió a l'Ajuntament de la con¬
cessió atorgada a Vila Olímpica, SA, per la Generali¬
tat 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.
S'aprova per unanimitat.
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 Clàu¬
sules administratives generals aplicables a la con¬
tractació d'obres, instal·lacions, serveis i subministra¬
ments, 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

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

mensualment, o en aquell altre període que establei¬
xin els Plecs de clàusules particulars, certificacions o
altres documents que comprendran les prestacions
executades durant l'esmentat període de temps."
Es dóna compte d'una esmena que proposa per a

aquest dictamen la nova redacció següent:
Resoldre les al·legacions presentades, pel Grup

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

nicipal de Convergència i Unió, la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Cam¬
bra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya i el
Foment del Treball Nacional en el sentit d'aclarir la
redacció de l'esmentada clàusula, donant-li la redac¬
ció següent:
"VIII. Del pagament.
Clàusula 24. El pagament de les prestacions es rea¬

litzarà 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

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

manca de fonament jurídic.
El Sr. Puigdollers matisa que el vot negatiu que

emetran els membres del seu Grup no s'estén, lògi¬
cament, a l'estimació que s'hi fa, en part, de la seva
al·legació.
S'accepta l'esmena i s'aprova el dictamen amb la

nova redacció resultant, amb el vot en contra dels
Srs. Roca, Homs, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà,
Marcet, Fabregat, Ciurana, Llongueras i Miquel, i les
Sres. Servitje, Paredes i Ortega i també dels Srs.
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía i Sirera, i
la Sra. Vila.
Donar per aprovat definitivament, en no haver-s'hi

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

de Junta general de ProEixample, SA, els acords que
figuren en el document adjunt

Es concreta que el contingut del document adjunt
que es confirma és el següent:

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

2n. Aprovar la transformació de la societat Pro-
eixample, SA, en societat de capital mixt, donant en¬
trada al capital privat mitjançant l'ampliació de capital
social i subsegüent modificació estatutària, mantenint ^

invariable la denominació, ei domicili i donant nova
redacció a la totalitat dels Estatuts socials, de confor¬
mitat amb la redacció, que figura incorporada a la
Memòria justificativa.
3r. Augmentar el capital social mitjançant l'emissió

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

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

missió.
El contravalor consisteix en aportacions dinerà-

ries i s'indica, als efectes oportuns, que les accions
emeses anteriorment es troben totalment desem¬
borsades.

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

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

b) Classe B: Formada per 49.000 accions nominati¬
ves, que seran totalment subscrites i desemborsades
i de les quals seran tenidors els accionistes represen¬
tants del capital privat, numerades correlativament
del 51.001 fins al 100.000, ambdós inclusivament.

El tipus d'emissió s'estableix a la par i sense prima ^
d'emissió. El desemborsament de les noves emis¬
sions subscrites s'haurà de realitzar íntegrament en
el moment de la subscripció i en efectiu metàl·lic.
Es preveu una subscripció incompleta en relació a

les accions de Classe B, que en el cas de no ésser
totalment subscrites, l'ampliació de capital es concre¬
tarà, a les accions efectivament subscrites. En el su-
pòsit que la demanda de subscripció d'accions de la
Classe B fos superior a les 49.000 ofertades, aques¬
tes seran prorratejades entre els sol·licitants.

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

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

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

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

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

En virtut de la delegació, el Consell d'Administració
podrà fixar la data en què l'acord d'ampliació de capi¬
tal adoptat per la Junta General, ha de portar-se a
efecte en la quantitat subscrita, com també fixar-ne
les condicions en tot allò no previst per la Junta, i
especialment i, si escau, en relació al termini per a la
inscripció de la escriptura d'ampliació de capital. Així
doncs el Consell queda facultat: per a formular i dipo¬
sitar el full informatiu; per decidir i publicar l'inici de la
subscripció d'accions una vegada dipositat el full in¬
formatiu, en el seu cas, i per fixar la data de tanca¬
ment de la subscripció en el termini màxim assenya¬
lat, per a la Junta (tres mesos a comptar des del

V termini indicat per la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, per a l'inici de l'oferta pública d'accions); i
per donar nova redacció a l'article estatutari relatiu al
capital social un cop acordat i executat l'augment en
la quantia que correspongui en funció de la subscrip¬
ció, i alhora per elevar a públics la nova redacció do-
nada per la Junta General als Estatuts socials d'acord
amb la nova composició accionarial i la transformació
de la societat en mixta.
D'acord amb l'establert legalment, el termini per a

l'exercici d'aquesta facultat delegada no podrà exce¬
dir d'un any des de la data.
S'aprova per unanimitat el dictamen anterior amb

el seu document adjunt.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar a la Sra. Laura Martínez i Miragall la
compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat mu¬
nicipal com a Tècnic Superior en Dret en el lloc de
treball de Responsable de Projecte en la Unitat Ope¬
rativa de Gestió del Sòl i l'activitat privada de docèn¬
cia en l'Acadèmia Adams, atès que aquesta activitat
privada no figura compresa en les causes d'incom¬
patibilitat previstes pels articles 2, 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Gene¬
ralitat i els articles 322, 329, i 330 del Reglament del
Personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat
l'interès públic, si bé la present autorització està con¬
dicionada a l'estricte compliment dels deures públics i
al manteniment de la dedicació a l'activitat privada
dintre dels límits establerts per l'article 11 i 12 de l'es¬
mentada Llei i l'article 330 de l'esmentat Reglament, i
pot deixar-se sense efecte per variació de les circum¬
stàncies relatives als llocs de treball, per modificació
dels règims d'incompatibilitats o per interès públic.
Autoritzar als senyors Josep Liados i Masllorens i

Tomàs Subirá i Sanz la compatibilitat sol·licitada entre
la respectiva activitat municipal i la de Professor de les
Universitats que cadascun d'ells indica, per al curs
acadèmic 1995-1996, d'acord amb allò que preveu
l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Adminis¬
tració de la Generalitat i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 d'aquesta llei i als articles 327 i 328 del
Reglament del Personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Autoritzar al Sr. Manuel Yagüe i Martínez la com¬
patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació, amb la categoria de Tècnic
Superior d'Arquitectura i Enginyeria i l'exercici lliure
de la professió d'arquitecte, excloent qualsevol mani¬
festació del seu exercici en el terme municipal de
Barcelona, per tal d'evitar possibles coincidències en¬
tre l'activitat pública i la privada i garantir d'aquesta
manera l'objectivitat, la imparcialitat i la independèn¬
cia que ha de presidir la seva actuació com a funcio¬
nari, i per salvaguardar l'interès públic, que podria
sortir perjudicat en cas de produir-se aquella coinci¬
dència; tanmateix, la seva dedicació professional pri¬
vada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l'Administració Pública, tot de con¬
formitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibi¬
litats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i d'acord amb el que disposa el Regla¬
ment de Personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els
seus articles 322, 329 i 330. La present autorització
està condicionada a l'efectiu compliment dels seus
deures públics i a la modificació de la normativa d'in¬
compatibilitats.

S'aproven per unanimitat els tres dictàmens prece¬
dents.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

PONÈNCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

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

concessió de la Pista poliesportiva municipal Capella
de Sant Andreu, del Districte de Sant Andreu, aprovat
per la Comissió de Govern del Districte en sessió de
data 22 d'abril de 1996; sotmetre'l a informació 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'a¬
bril, pel qual s'aprova ei 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 Ca¬
talunya.
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,
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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.
S'aproven per unanimitat els tres dictàmens ante¬

riors.

COMISSIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Informe sobre el Pacte Industrial.
La Presidència, amb l'assentiment del Consistori,

disposa que el debat d'aquest punt just abans de
passar a tractar les proposicions dels Grups, asse¬
nyalades amb el núm. 31 de l'ordre del dia.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Es dóna compte que el dictamen següent de l'ordre
del dia té aquesta redacció decidida a la Junta de
Portaveus:
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; i sotmetre
la modificació a informació pública per un termini de
trenta dies.

S'aprova per unanimitat.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

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 de¬
terminen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'apro¬
va el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels
Ens locals, i sotmetre'l a informació pública durant
un termini de trenta dies hàbils a partir del següent
al de la publicació, d'acord amb els esmentats arti¬
cles. Donar per aprovat definitivament l'esmentat
Projecte, sempre i quan no s'hi hagin formulat
al·legacions durant el període d'informació pública i
complir les previsions de l'article 38.2 del Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels ens locals; aprovar
simultàniament el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir el concurs obert per a l'ad¬
judicació 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. Auto¬
ritzaria despesa de 5.996.830 pessetes contra la par¬
tida 632.42 451.40 0201 del Pressupost de 1996 per
al pagament d'aquestes obres durant l'any 1996. Apli¬
caries quantitats 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'es¬
mentat contracte, d'acord amb l'article 86 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Admi¬
nistracions públiques. Ordenar la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de l'aprovació inicial del projec¬
te i de la convocatòria de concurs, tenint en compte

que si es formulen al·legacions en contra del projecte
durant el període d'informació pública, se suspendran
les actuacions mentre aquelles no quedin resoltes.

El Sr. Samaranch fa notar que l'acord d'avui allar¬
garà fins al 1998 la cobertura de la façana de la Casa
de l'Ardiaca, de manera que haurà durat sis anys
quan havia de durar sis mesos.

El Ponent de Cultura, Sr. Fuster, contesta que en
aquest temps la Casa de l'Ardiaca, que és un dels edi¬
ficis històrics més rellevants de la Ciutat, s'ha moder¬
nitzat internament i equipat amb sistemes moderns de
documentació; i que la durada de les obres no sembla
exagerada, si hom té en compte que s'han fet sense
interrompre el servei ni un sol dia.
S'aprova per unanimitat.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

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

S'aprova per unanimitat el dictamen anterior.

COMISSIÓ DE CIUTAT AMIGA I JOVENTUT

PONÈNCIA DE JOVENTUT I DONA

Es dóna compte que a la Comissió corresponent
es convingué de donar al dictamen següent de l'ordre
del dia aquesta redacció:
Aprovar la creació del Consell de Cent Joves de

Barcelona; aprovar-ne les Normes reguladores, d'a¬
cord amb l'article 12 de les Normes reguladores de la
participació ciutadana, aprovades per acord del Con¬
sell Plenari de 5 de desembre de 1986, i amb l'article
59 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Rè¬
gim local de Catalunya; i sotmetre-les a informació
pública per un termini de trenta dies.

El Sr. Ciurana anticipa l'abstenció del seu Grup
dient que la proposta està presidida, seguint la tò¬
nica de la política de joventut dels darrers anys, pel
poc rigor i la desorientació, ja que les Normes en
debat: a) no concreten l'edat dels hipotètics mem¬
bres del Consell i posen en qüestió la política de
potenciació de l'associacionisme juvenil; b) no pre¬
cisen tampoc com es compatibilitzarà el nou Con¬
sell amb el Consell de Nens i Nenes anunciat fa

vint-i-quatre mesos; c) palesen poca confiança en
el nou òrgan en establir que per a la seva vàlida
constitució basta un quòrum d'una tercera part dels
seus membres; i d) la selecció aleatòria dels mem¬
bres posa en quarantena la representativitat de les
propostes que s'hi formulin.
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El Sr. Álvarez anuncia l'abstenció del Grup Popular
tot reservant-se el dret de formular al·legacions en la
fase d'informació pública.

^ La Sra, Moraleda reconeix que en les Normes pre¬
sentades s'han de perfilar encara alguns aspectes,
com ara l'edat dels participants, la qual està en funció
de la que tinguin els del Consell de Nens i Nenes;
tanmateix espera que el període d'informació pública
servirà per a perfeccionar-Ies.
S'aprova el dictamen amb l'abstenció dels Srs.

Roca, Homs, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Mar-
cet, Fabregat, Ciurana, Llongueras i Miquel, i les
Sres. Servitje, Paredes i Ortega i també dels Srs.
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera, i
la Sra. Vila.

w COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

M Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità en els terrenys del RCD
Espanyol 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-

0 mit de la seva aprovació definitiva.
El Sr. Forradellas fa constar que, a juí seu, la Mo¬

dificació en debat és il·legal perquè proposa un
aprofitament urbanístic que infringeix el Pla General
Metropolità, el Decret Legislatiu 1/1990 de la Gene¬
ralitat i el Reial Decret Legislatiu 1/1992; que el Pla
General Metropolità no es pot modificar per mitjà del
procediment que s'ha seguit; i que en la seva al·le¬
gació s'expliciten altres raons d'il·legalitat que dóna
per reproduïdes.

El Sr. Casas contesta que resulta difícil contestar
les imputacions genèriques d'il·legalitats, que s'han
fet sense citar articles concrets; que està ben segur
que la Modificació en debat, que s'ha tramitat conjun¬
tament amb els altres Ajuntaments afectats, compleix
totes les exigències que imposen la legislació catala¬
na i l'estatal vigents; que en ocasions anteriors, com
ara els casos del Port Vell, de Piscines i Esports o del
Pla d'hotels, es formularen uns retrets d'il·legalitat si¬
milars, però després les sentències dels Tribunals

^ han confirmat la legalitat d'aquelles decisions.
Destaca que la Modificació, que afecta el Camp de

Sarrià però també altres zones situades a Montcada i
Reixac i Sant Adrià, reconeix certament una edificabi-
litat determinada, però crea també 60.000 m2 nous de
verd i fa urbà l'espai de Sarrià, on es preveu una ces¬
sió de verd que dobla els estàndards obligatoris, i, a

més, un equipament i es preserva una zona impor-
tantíssima que rememori el que havia estat el camp
de l'Espanyol.
Puntualitza que l'aprovació definitiva solament es

produirà quan s'hagi resolt la qüestió del terreny del
Ministeri de Defensa situat a Montcada i Reixac, però
en un fax arribat avui de tal Ministeri s'anuncia ja un
acord inicial sobre tal qüestió.
S'aprova, amb el vot en contra de la Sra. Vintró i

dels Srs. Forradellas i Puig i amb l'abstenció, a títol
personal, del Sr. Ciurana, el dictamen en debat, ha¬
vent romàs absents del Saló de sessions els Srs.
Fernández, i Álvarez, per la seva condició d'accionis¬
tes del Club promotor.

La Presidència, a les dotze hores i quaranta mi¬
nuts, suspèn la sessió, que es reprèn un quart des¬
prés amb la presència de tots els membres del Con¬
sistori.
Modificar per a l'exercici 1997 i següents les Or¬

denances Fiscals següents: Ordenança Fiscal Ge¬
neral; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm.
1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm.
1.3 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana; núm. 1.4 Impost sobre acti¬
vitats econòmiques; núm. 2.1 Impost sobre cons¬
truccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1 Taxes per
serveis generals; núm. 3.2 Taxes per serveis de
bombers; núm. 3.3 Taxes pels serveis fúnebres i ce¬
mentiris; núm. 3.4 Taxes per serveis urbanístics;
núm. 3.5 Taxes pels serveis de neteja; núm. 3.6 Ta¬
xes de clavegueram; núm. 3.7 Serveis de mercats;
núm. 3.8 Taxes per serveis d'inspecció i prevenció
sanitària; i núm. 3.9 Prestacions de la Guàrdia Urba¬
na i circulacions especials.
Modificar per a l'exercici 1997 i successius l'Orde¬

nança General reguladora de les contraprestacions
coactives i dels preus públics, i les Ordenances: núm.
5.1 reguladora dels preus públics per utilització priva¬
tiva del domini públic municipal; i núm. 5.3 reguladora
dels preus públics per l'estacionament de vehicles.

El Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Clos, defensa la re¬
visió de les Ordenances fiscals i de preus públics per
a 1997 fent una primera referència al quadre que ha
lliurat als membres del Consistori, on s'ofereix una
taula comparativa dels imports pressupostats i la li¬
quidació prevista per a 1996 i les estimacions per a
1997 i diversos quadres i gràfics.
Explica, després, el contingut de les principals mo¬

dificacions que s'introdueixen en les diverses Orde¬
nances tot esmentant:

a) en l'Ordenança fiscal general: la incorporació de
les recomanacions del Consell Tributari, la millora del
procediment de fraccionament del pagament i de la
domiciliació bancària, l'agilitació de les compensa¬
cions dels crèdits incobrables i de les suspensions,
l'ampliació del ventall de garanties amb l'asseguran¬
ça de caució, el canvi de les normes sobre presència
de l'Administració municipal en els procediments per
fallida i suspensió de pagaments, la incorporació d'in¬
novacions legislatives, especialment les produïdes en
la Llei General Tributària i en el Reglament general
de Recaptació;

b) en l'Impost sobre béns immobles: l'exempció
dels centres docents acollits al règim de concerts
educatius, de conformitat amb el Reial Decret
2187/1995, de 28 de desembre, i de les fundacions
i associacions declarades d'utilitat pública;
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c) en la de l'Impost de vehicles sobre tracció mecà¬
nica: la millora de les relacions amb la Prefectura
Provincial de Trànsit per tal de millorar el cobrament
de l'impost;

d) en la de l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys: l'exempció de les transmissions derivades
de les fusions regulades per la Llei 45/1995, de 27 de
desembre, i de les adscripcions de béns a societats
anònimes esportives de nova creació, de conformitat
amb la Llei 10/1990, de 15 d'octubre;

e) en la de l'Impost sobre les activitats econòmi¬
ques: les bonificacions per inici d'activitat d'acord
amb la legislació vigent; i la subvenció per obres ma¬
jors en els locals;

f) en la de l'Impost de Construccions, instal·lacions
i obres: els mecanismes per agilitar-ne la liquidació.
Informa que no experimenten variació els tipus dels

impostos sobre els béns immobles, les activitats eco¬
nòmiques, l'increment de valor dels terrenys i els ve¬
hicles de tracció mecànica; que en l'Ordenança per
serveis generals es mantenen invariables les tarifes
del dipòsit de vehicles i del parany i la resta s'aug¬
menten en 2,6%, percentatge d'increment que s'apli¬
ca també a la gran majoria de taxes i preus públics
amb alguna excepció com són els serveis funeraris,
que no s'apugen, mentre sí que ho fan les taxes dels
Cementiris; que en les taxes per serveis urbanístics
l'increment és també del 2,6%, igual com el que
s'aplica a la recollida d'escombraries dels locals de
més de 60 m2; que la taxa de clavegueram passa de
les 23,3 a les 23,9 pessetes per metre cúbic d'aigua
consumida; que en l'Ordenança de mercats, l'aug¬
ment també és del 2,6, però alhora, diversos mercats
passen de primera a segona categoria; que iguals in¬
crements s'apliquen a les taxes pels serveis d'ins¬
pecció i prevenció sanitària i per les prestacions de
la Guàrdia Urbana i circulacions especials; i que
els preus públics per a la utilització del domini pú¬
blic i l'estacionament de vehicles creixen igualment
el 2,6%.
Comenta que de les modificacions proposades

s'esperen uns increments de la liquidació de l'1,5%
en els impostos i del 2% en les taxes i preus públics,
de manera que l'increment de la liquidació total se si¬
tuaria en l'1,6%; que l'increment de recaptació que es
preveu en els impostos malgrat no haver-se retocat
els tipus, es deu al fet que l'esborrany de Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat actualitza les bases
de l'impost sobre els béns immobles en funció de les
previsions d'inflació per al proper exercici, però tren¬
cant una tendència iniciada l'any passat, no conté un
determini similar respecte dels impostos sobre les ac¬
tivitats econòmiques i els vehicles de tracció mecàni¬
ca; que tal percentatge resulta inferior en un punt al
de la inflació prevista en el conjunt de l'Estat, la qual,
a més, és sempre inferior a la de la nostra Ciutat, de
manera que a Barcelona la pressió fiscal pujarà per
dessota de la inflació, i un fenomen similar, encara
que amb un diferencial menor, es produirà en les ta¬
xes i preus públics, en la qual l'increment de recapta¬
ció esperat gira entorn del 2%, com ha dit.

Fa referència després a unes rectificacions, el text
de les quals s'ha lliurat als diversos Grups, relatives a
conceptes lligats amb la sostenibilitat de les taxes i
preus públics i dels impostos sobre els vehicles de
tracció mecànica i sobre construccions, instal·lacions
i obres, entre les quals destaca l'atorgament d'una

subvenció per a fomentar la implantació de catalitza¬
dors en els automòbils i d'instal·lacions d'aire condi¬
cionat que no llencin a l'atmosfera productes fluorats
que deterioren la capa d'ozó; a l'atorgament de sub¬
vencions, que es canalitzaran a través de la Campa¬
nya de millora del paisatge urbà, a aquells subjectes
passius que sol·licitin llicències relacionades amb
l'estalvi energètic i la reducció del consum d'aigua; i a
l'atorgament de bonificacions per col·laborar en la re¬
ducció de residus, o en la recollida selectiva d'escom¬
braries o en el compostatge "in situ".
Concreta, en relació als mercats, que els del Be¬

sòs, el Clot, les Corts i la Guineueta passen de la pri¬
mera categoria a la segona, i els de Canyelles i les
Tres Torres, de la segona a la tercera; que els
traspassos de les parades es redueixen en un 10%
per afavorir la disminució del nombre d'operadors; i
que es fomenta, amb bonificacions, la recollida selec¬
tiva de residus.
Destaca que des de 1993, la previsió d'ingressos

provinents de l'economia local, malgrat haver-se in¬
crementat en pessetes corrents, s'ha reduït en pesse¬
tes constants, i això s'ha compensat gràcies a l'acord
entre la Federació Espanyola de Municipis i Provín¬
cies i el Govern, amb l'increment de l'aportació del
Fons Nacional de Cooperació Municipal, de manera
que en pessetes constants els ingressos totals es
mantenen pràcticament estabilitzats; i que aquesta
política d'ingressos obliga a prendre les decisions
pertinents en la política de despeses, la qual serà
analitzada quan es debatin els Pressupostos per al
proper exercici.
Reitera, finalment, que la revisió que es proposa no

incrementa els tipus dels impostos municipals i aplica
a taxes i preus públics un increment del 2,6% que es
correspon amb el de la inflació prevista per al proper
exercici.

El Sr. Homs, en nom del Grup de Convergència i
Unió, manifesta que no pot donar suport a les Orde¬
nances per al proper exercici, perquè segueixen una
inèrcia continuista i no incorporen novetats impor¬
tants derivades de la capacitat de l'Ajuntament per
canviar una sèrie de normes fiscals: es desaprofita,
doncs, una nova ocasió per reformar la fiscalitat
amb dos objectius: l'un, evitar que Barcelona sigui
fiscalment la ciutat més cara de Catalunya i Espa¬
nya; i l'altre, estimular-hi l'activitat i dinamització
econòmica.
Sintetitza, a continuació, la posició del seu Grup en

les consideracions següents:
a) Les modificacions proposades mantenen els im¬

postos municipals en el seu sostre més alt, encara
que tinguin una certa austeritat i comportin un incre¬
ment molt moderat (l'1,6%) que es deu al fet que en
estar els tipus en els nivells més alts, no es poden
apujar pràcticament cap quantitat substancial els im¬
postos sobre les activitats econòmiques, els vehicles
de tracció mecànica i l'increment de valor dels ter¬

renys; ara bé, contràriament a allò que propugnaven
determinats programes electorals, no preveuen cap
rebaixa de l'impost sobre els béns immobles, a pesar
que l'increment de les bases es podria compensar re¬
duint el tipus impositiu: per tant, no es fa cap esforç
perquè la nostra Ciutat deixi d'ésser fiscalment alta,
com resulta ben evident en els percentatges, que ex¬
plicita, d'increment que tenen les quotes dels impos¬
tos sobre les activitats econòmiques, els béns immo-
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bles i els vehicles de tracció mecànica que es paguen
a Barcelona en comparació amb les quantitats que
per aquests mateixos conceptes s'exigeixen a les ciu¬
tats de Tarragona, Girona, Lleida, Saragossa, Ma¬
drid, Bilbao, Sevilla i València.

b) Es constata per al proper exercici de 1997 una
caiguda en les previsions d'ingressos quan les altres
Administracions, sense introduir modificacions subs¬
tantives, preveuen uns increments de recaptació que
són fruit de la recuperació econòmica, de manera

que, si bé els tributs locals són de caràcter molt poc
elàstic en relació a les variacions de creixement eco¬
nòmic, no es fa res per millorar la recaptació munici¬
pal, a pesar que deixen de recaptar-se un 21% dels
ingressos esperats de l'impost sobre les activitats
econòmiques i quan només un 29% de la recaptació
municipal s'obté per la via voluntària, percentatge que
caldria millorar mitjançant els mecanismes adients i la
sensibilització adequada, perquè el percentatge de
recaptació sobre els valors liquidats que el 1993 era
del 88 %, el darrer any ha baixat al 83%.

c) En les modificacions en debat no s'ofereixen al¬
tres innovacions significatives que les derivades de
canvis legislatius operats en l'àmbit de l'Estat i així:
determinats centres docents, les fundacions i les as¬
sociacions declarades d'utilitat pública no hauran de
pagar l'impost sobre els béns immobles gràcies a uns
canvis introduïts, a proposta de Convergència i Unió,
en les lleis de l'Estat, els quals avui no es recullen en
les nostres Ordenances fiscals; i gràcies també a
unes modificacions legislatives promogudes per Con¬
vergència i Unió no es pagarà l'impost sobre l'activitat
econòmica pels locals en obres ni el de plusvàlua per
les transmissions que siguin conseqüència de fusions
d'empreses.
Considera, doncs, que exceptuant les modifica¬

cions relatives a la sostenibilitat que acaba d'exposar
el Primer Tinent d'Alcalde, les Ordenances presenta¬
des són de simple continuïtat i reflecteixen una certa
apatia a trobar fórmules imaginatives per a recaptar
millor: anuncia, per tant, el propòsit de presentar-hi
al·legacions i recomana que s'atenguin les observa¬
cions que formula la Intervenció Municipal quant a la
competència per imposar sancions tributàries, que no
recau en el Director Municipal d'Hisenda, sinó en l'Al¬
calde, i per aprovar convenis tributaris, que no corres¬
pon a l'esmentat Institut, sinó a aquest Plenari.

Diu, en conclusió, que les modificacions presenta¬
des no incrementen els impostos, però renuncien a
convertir-se en veritables instruments per potenciar i
dinamitzar econòmicament, socialment i culturalment
la Ciutat i no estan tb 3èc al servei del Pacte indus¬
trial que es presentarà en el proper punt: per tant, el
seu Grup hi votarà en contra no per allò que fan, sinó
per allò que deixen de fer.

El Sr. Álvarez anunci'°oel vot negatiu del Grup Po¬
pular a les Ordenances fiscals i de preus públics per
a 1997 adduint els motius següents:

a) que el 1997 Barcelona continuarà essent la ciu¬
tat més cara i els seus habitants continuaran patini la
pressió fiscal més elevada de tot l'Estat;

b) que les Ordenances fiscals presentades entren
en contradicció amb el compromís de reduir en el
mandat la pressió fiscal un 10 % en relació ai produc¬
te interior brut;

c) que l'alta fiscalitat és, juntament amb la manca
d'habitatge de preu assequible una de les causes que

la Ciutat hagi perdut 250.000 habitants durant el
temps en què ha governat el Partit Socialista;

d) que un any més la recaptació augmentarà tant
en termes absoluts com en termes d'esforç fiscal per
habitant, fins al punt que els ciutadans no entenen
per què per un cotxe de 12 cavalls fiscals s'hagin de
pagar a Barcelona 11.340 pessetes quan a Bilbao o
Madrid (la segona i quarta ciutat, respectivament, en
el rànking tributari) se'n paguen 8.340 i 7.495 i per
què el coeficient de l'impost sobre les activitats eco¬
nòmiques és aquí de I' 1,9 i a Madrid de l'1,6.
Continua dient que en l'impost sobre béns immo¬

bles, malgrat mantenir-se el tipus general en el 0,89%,
la base imposable s'apujarà un 2,6% i, consegüent¬
ment, els ciutadans pagaran més per tal impost, el re¬
but del qual inclou, a més, el recàrrec metropolità per
al transport públic; que en els últims cinc anys l'esforç
fiscal exigit als barcelonins ha augmentat un 45%,
mentre que la renda personal només ho ha fet en la
meitat d'aquest percentatge; que en l'enquesta corres¬
ponent al mes d'octubre es pregunta el parer dels ciu¬
tadans sobre la via pública, l'urbanisme, l'habitatge i el
manteniment humà, però no pas sobre la fiscalitat, la
qual en les enquestes privades apareix com una de les
principals preocupacions de la nostra ciutadania; que
s'incompleix l'article 24 de la Llei d'Hisendes Locals,
en virtut del qual les taxes no poden ésser superiors
als costos dels respectius serveis i així, concretament,
en l'estudi de costos de les taxes per serveis generals
s'estima en 18 minuts el temps que es triga a fer una
fotocòpia, dada que si fos certa resultaria molt preocu¬
pant pel que fa a la productivitat, la qual, en canvi, és
excel·lent en altres serveis com els de les grues, de les
quals s'obtenen uns 2.000 milions de pessetes, ja que
cadascuna de les 43 existents factura una mitjana de
44 milions l'any, o com la zona blava, que proporciona
uns altres 1.700 milions de pessetes, fins al punt que
en la zona A resulta 15 pessetes més car deixar el cot¬
xe a la intempèrie que no pas tenir-lo en un aparca¬
ment privat; i que hi ha pendent de pagament un 40%
dels rebuts corresponents a la taxa de neteja dels lo¬
cals comercials de més de 60 m2, quan l'índex general
de morositat municipal se situa en el 15%.
Considera, després, que l'esforç fiscal que s'exi¬

geix als ciutadans no guarda relació amb les inver¬
sions directes de l'Ajuntament i, per tant, no serveix
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, sinó
per pagar despesa corrent.
Demana que l'equip de govern aprofiti el període

d'informació pública per plantejar una disminució real
dels impostos que sigui fidel als compromisos electo¬
rals, sobretot quan segons un estudi de costos pre¬
sentat pel seu Grup fa un any, la despesa ordinària
es podria rebaixar en uns 7.000 milions de pessetes
anuals, cosa que permetria una rebaixa efectiva de la
pressió fiscal.
Suggereix, finalment: a) que per facilitar el paga¬

ment dels tributs municipals, s'implanti el sistema de
rebut únic en què figurin incorporats tots els tributs
municipals i l'import del qual es pugui pagar fraccio¬
nat per mesos; b) que es reconegui una bonificació
fiscal equivalent al primer any de l'impost sobre les
activitats econòmiques, a les persones més grans de
quaranta anys que comencin una activitat comercial o
professional a la Ciutat, per afavorir la seva inserció
laboral; c) que s'augmentin les bonificacions fiscals
per obres a la via pública, que li semblen molt min-
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ses; ¡ d) que s'atorgui també una bonificació en ia
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, que és voluntari, per tal de fomentar l'activitat
constructora a la Ciutat.

El Sr. Forradellas explica el vot favorable a la revi¬
sió fiscal per a l'any vinent que emetran els membres
del Grup d'Iniciativa-Els Verds dient que el seu Grup
defensa una participació de l'Ajuntament en els in¬
gressos generals de l'Estat provinents dels impostos
sobre el valor afegit, les societats i la renda de les
persones físiques, similar a la que hi tenen les Comu¬
nitats Autònomes, cosa que també instava l'acord so¬
bre finançament adoptat per aquest Plenari en la ses¬
sió del mes de juliol, però dissortadament les coses
no han canviat per fer possible presentar avui unes
Ordenances diferents de les de l'exercici actual; que
Barcelona té efectivament una fiscalitat alta, però
també dóna uns serveis i té unes despeses de capita¬
litat i suplència que no tenen moltes altres ciutats i
que només sufraguen els barcelonins i no pas tota la
gent que ve a la Ciutat i es beneficia de tals serveis
sense pagar-ne res; que el marge de maniobra que
l'Ajuntament té en impostos com els que graven els
béns immobles i l'activitat econòmica no és important;
i que els vehicles tributen per dessota el consum que
fan a la Ciutat i, per tant, troba bé el nivell en què està
l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica, en¬
cara que li semblaria ecològicament més racional
que tal impost es pagués en funció del consum de
gasolina.
Posa en relleu que les modificacions sotmeses a

aprovació incorporen diverses mesures promogudes
pel Regidor del seu Grup, Sr. Puig, que recullen crite¬
ris medioambientals en atorgar beneficis fiscals a
l'abocament de runa en abocadors controlats, a les
edificacions en què s'apliquin mesures ecològiques
d'estalvi energètic i de tractament d'aigües residuals,
i als establiments que contribueixin a la recollida se¬
lectiva de residus; i suggereix que tais mesures tin¬
guin la divulgació adequada perquè la gent les cone¬
gui i s'hi aculli, i que s'obrin negociacions amb els
organismes representatius dels contribuents que ge¬
neren gran volum de deixalles, de cara a la implanta¬
ció de les ecotaxes.

Demana, per acabar, que l'aigua tingui una estruc¬
tura de preu més justa que l'actual que gravi els
grans consumidors, i que es mantingui un diàleg amb
les entitats veïnals sobre la forma de càlcul de la taxa
de clavegueram; i lamenta que no hagin prosperat les
conclusions del debat sobre el finançament local i
que la Llei d'acompanyament dels Pressupostos Ge¬
nerals de l'Estat no inclogui solucions per al finança¬
ment local i ampliï la tutela sobre els Ajuntaments.
La Sra. Rahola considera que les Ordenances en

debat no són les òptimes, però sí les úniques possi¬
bles per a mantenir els criteris de qualitat de la Ciutat,
la qual pateix una sobrecàrrega fiscal deguda a dues
variables recurrents, l'una, el problema del finança¬
ment local i, l'altra, les despeses de capitalitat que
obliguen l'Ajuntament a pagar més d'allò que li cor¬
respondria perquè altres Administracions no assu¬
meixen el nivell de corresponsabilitat que els pertoca:
conseqüentment, qualsevol debat sobre les Ordenan¬
ces que no tingui en compte aquestes variables que
incideixen en la pressió fiscal de Barcelona, no per¬
met una reflexió serena de per què es presenten
unes Ordenances determinades i no unes altres.

Subratlla que els dos organismes que presideix
han fet un esforç per ésser sensibles a la pressió fis¬
cal i així, concretament, en l'Institut Municipal de Ser¬
veis Funeraris, organisme que està pendent d'una
profunda reconversió, hi ha una congelació de les ta¬
rifes dels serveis fúnebres, mentre que les dels ce¬
mentiris s'incrementen un 2,6%, i en l'Institut Munici¬
pal de Mercats s'han mantingut també negociacions
per reduir la pressió fiscal, i en aquest sentit es pre¬
veu reduir en un 10% la taxa per transmissió de para¬
des i s'ha renunciat a augmentar la categoria de de¬
terminats mercats.
Recalca que l'equip de govern està sensibilitzat a

procurar que la pressió fiscal no sigui forta, però
Barcelona té una doble càrrega perquè està patint de
manera molt especial les mancances del finançament
local general i ha d'atendre unes despeses de capita¬
litat que incideixen també en les Ordenances en de¬
bat, les quals no són pas les que ella voldria, però si
les úniques possibles en les actuals circumstàncies.

El Sr. Clos contesta les anteriors intervencions dels

Grups de l'oposició, dient que en les Ordenances pre¬
sentades l'equip de govern fa un esforç molt decidit
de contenció de la fiscalitat, com queda ben palès si
es comparen amb les que estan aprovant altres Ajun¬
taments; que tal contenció, que és fruit del compro¬
mís, que s'està complint, de reduir la pressió fiscal
sobre el producte interior brut, és paral·lela a un pro¬
cés de reducció de l'endeutament a raó de 5.000 o

6.000 milions de pessetes anuals des de 1993 i es fa
sense minvar la capacitat inversora municipal, com
quedarà demostrat en el Pressupost de l'any vinent; i
que tot això és possible gràcies al control de la des¬
pesa corrent, la qual tampoc és flor d'un dia ni de la
improvisació, sinó des d'un treball continuat durant
bastants anys.
Observa que la política fiscal, més que imaginació,

com demanava el Sr. Homs, reclama línies d'acció
clares i estables i no pas sorpreses, que sempre so¬
len ésser pel cantó desfavorable: per això, en compli¬
ment dels compromisos electorals, es va cap a la mo¬
deració de la fiscalitat local amb un esforç paral·lel
d'increment de la inversió i de disminució de la
fiscalitat; tanmateix, els serveis de capitalitat són en¬
cara la gran assignatura pendent i la fiscalitat local
continua essent molt poc sensible a la conjuntura
econòmica i deixa l'Administració local espanyola en
una situació molt desfavorable respecte al context
europeu, en relació al qual manté un nivell de despe¬
sa pública molt baix, que no sembla que es vulgui
corregir en els propers anys.
Considera, doncs, que el Pacte local ha de com¬

portar l'increment dels recursos de l'Administració lo¬
cal, que té una corresponsabilitat fiscal del 55%, per¬
centatge que a escala de Catalunya arriba fins al 60 o
el 65% i esperona a ésser eficients en la gestió dels
recursos que es posen a la seva disposició; ara bé,
perquè el pes relatiu dels recursos a disposició dels
Ajuntaments augmenti, cal trobar uns mecanismes
fiscals més coordinats amb la fiscalitat pública, sentit
aquest en el qual l'equip de govern ha plantejat, per
mitjà de la Federació Espanyola de Municipis i Pro¬
víncies, successives propostes d'integració de la
fiscalitat local amb la general de l'Estat en els impos¬
tos sobre el valor afegit, les societats i la renda de les
persones físiques i, concretament, la possibilitat de
deduir de les bases d'aquest darrer, les quotes dels
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impostos municipals sobre els béns immobles i les
activitats econòmiques.
Significa, també, que la morositat presenta unes

característiques diferents en els impostos municipals
i en els impostos estatals o autonòmics perquè
l'exacció dels primers es fa mitjançant censos o pa¬
drons que permeten fer unes comparacions que no
són possibles en el cas dels segons; que actualment
l'Ajuntament provisiona entorn d'un 9% dels seus in¬
gressos, però aquesta xifra seria molt més baixa si
l'operació es fes de la manera que ho fan l'Estat i les
Comunitats Autònomes; que els percentatges de re¬
captació voluntària esmentats pel Sr. Homs no són
exactes, perquè en l'impost sobre béns immobles es
recapta, en període voluntari, un 90% i el percentatge
del 29%, que ha esmentat tal Regidor, es refereix als
ingressos que es fan voluntàriament un cop notificat
l'apressament.
Finalment, reitera, que la política fiscal de l'Ajunta¬

ment de Barcelona és decididament moderada i tal
moderació està lligada amb la reducció de l'endeuta¬
ment i l'increment de la inversió, i es mostra disposat
a estudiar acuradament les al·legacions que formulin
els Grups de l'oposició durant la informació pública,
per recollir-ne totes aquelles que sigui possible.
S'aproven les propostes en debat, relatives a la mo¬

dificació de les Ordenances fiscals i de preus públics
per 1997, amb el vot en contra dels Srs. Roca, Homs,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras i Miquel, i les Sres. Servitje, Pare¬
des i Ortega i també dels Srs. Ainoza, Fernández,
Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera, i la Sra. Vila.

COMISSIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Informe sobre el Pacte Industrial.
La Presidència, amb l'assentiment del Consistori,

disposa que al debat d'aquest punt s'acumuli la mo¬
ció següent, la urgència de la qual es considera justi¬
ficada en la forma reglamentària:

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

"Pacte Industrial de la Regió metropolitana de
Barcelona" sigui seleccionat per l'Estat espanyol com
a projecte-pilot de pacte territorial per a l'ocupació,
d'acord amb el que va aprovar el Consell Europeu de
Florència.

La Presidenta de la Comissió d'Ocupació i Promo¬
ció Econòmica, Sra. Rojo, comença la presentació
del seu informe recordant que en el debat tingut la
setmana passada en el Consell Econòmic i Social so¬
bre Barcelona dins d'Europa, els diferents Ponents
coincidiren a assenyalar l'accentuació de la polaritza¬
ció entre les decisions de concentracions econòmi¬
ques i socials i la descentralització, de manera que
en la mesura que les decisions són més centrals i
unànimes en les polítiques generals, l'autèntic valor
afegit, pel que fa a la intensificació de l'ocupació, es
dóna en la descentralització més petita: aquest és
precisament l'objecte del Pacte Industrial de la Regió
metropolitana de Barcelona.
Continua dient que el creixement del producte inte¬

rior brut, que ha estat del 100% en els darrers vuit
anys, no ha tingut una repercussió proporcional en el
creixement de l'ocupació, la qual ha experimentat fins
i tot un descens: el Pacte Industrial vol, doncs, conso¬

lidar la xarxa del teixit industrial i assumir el repte in¬
herent al procés d'integració europea en el sentit que
el creixement econòmic comporti també un creixe¬
ment més intensiu en l'ocupació, cosa que només és
factible en els àmbits territorials i locals; ara bé, donat
que ni la ciutat real ni el mercat de treball se circums¬
criuen al terme municipal de Barcelona, es planteja a
escala de la Regió metropolitana, la qual aplega un
conjunt potent de ciutats amb característiques simi¬
lars i homologables pel que fa a la xarxa industrial i
de comunicacions.

Explica que el Pacte Industrial té el seu origen en
el Pla estratègic Barcelona 2.000 que, en una de les
seves mesures, preveu propiciar acords o pactes in¬
dustrials per al manteniment de l'ocupació i de les
rendes i aprofundir en la viabilitat d'un pacte industrial
metropolità, línia en la qual s'ha treballat des de fa
dos anys fins a consolidar un aliança estratègica per
a la competitivitat, la sostenibilitat i la cohesió social;
que la competitivitat no ha de quedar circumscrita a
les empreses, sinó que s'estén als recursos humans i
al territori; que el Pacte Industrial, reforçant els valors
difererencials, vol destacar aquelles potencialitats
que existeixen en el territori, però que no estan sufi¬
cientment explotades, com ara l'optimització de les
comunicacions i de la xarxa d'infraestructures, la va¬
loració dels elements diferencials dels recursos hu¬
mans del nostre territori, la concreció de les maneres
de treballar del nostre teixit industrial i la cohesió del
teixit social.
Subratlla que en proposar a les institucions una

aliança estratègica, els redactors del Pacte Industrial
(entre els quals representants del Foment del Treball
Nacional, la PIMEC, SEFES, CCOO, UGT, diversos
Ajuntaments de l'àrea metropolitana i experts de dife¬
rents institucions universitàries i acadèmiques) par¬
tien de la convicció que avui la competitivitat ha
d'incloure els conceptes de sostenibilitat i de cohesió
social, que és la línia en què es vol construir Europa;
que la signatura del Pacte Industrial per les diverses
institucions que hi estan implicades tindrà la solemni¬
tat requerida per la seva importància; que un altre re¬
ferent del Pacte presentat són els acords territorials
per a l'ocupació, és a dir, no només el Pacte de con¬
fiança presentat pel President Santer a Florència,
sinó tots aquells altres textos de la Unió Europea que
donen prioritat de manera absoluta a la creació d'ocu¬
pació; que el Pacte en debat afecta una zona que és
la cinquena aglomeració industrial de la Unió Euro¬
pea en un moment en què cal consolidar la base
productiva i el teixit empresarial afegint-hi espais i ac¬
tuacions diferencials i en què cal abordar canvis im-
portantíssims en les estructures empresarials, sindi¬
cals i administratives sense que puguin quedar fora
els criteris de l'actuació social i sostenibilitat, sinó que
la característica clau del Pacte avui presentat és que
atribueix al nivell local el fet de trobar valors especí¬
fics i diferencials a les polítiques macroéconomiques,
no solament pel que fa als aspectes relatius a la xar¬
xa de comunicacions, als recursos humans i la xarxa

d'empreses, sinó també pel que fa al descobriment
dels nous serveis que la qualitat de vida dels nostres
ciutadans reclamen, repte difícil d'assolir, si no es fa
des del nivell local, i que pot tenir una forta incidència
en l'ocupació.
Assenyala que els objectius del Pacte Industrial

són implicar els agents socials del territori, identificar
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les externalitats i estructurar consensuadament una

relació d'interessos.
Detalla, a continuació, les principals actuacions

que integren el contingut del Pla, el qual s'estructura
en els sis grans blocs següents:
A) Millora de l'accessibilitat: la implantació de més

transport col·lectiu en les zones industrials; esglao-
nament dels desplaçaments per causa del treball; la
supressió o reducció del peatge a les vies verte-
bradores de la Regió metropolitana; l'aplicació d'una
tarifa única en les comunicacions telefòniques metro¬
politanes.

B) Sostenibilitat: una planificació i coordinació de
les zones industrials i urbanes que redueixi despla¬
çaments; l'aplicació de la normativa comunitària en
matèria de residus; informació mediambiental; el
desenvolupament de l'Agenda 21 a nivell local; la
potenciació de la cultura de preservació del medi
ambient; la realització d'auditories mediambientals.

C) Formació i qualificació professional: el reconei¬
xement de dos dies a l'any per a formació; la forma¬
ció especialitzada en el context dels districtes indus¬
trials; la coordinació de l'oferta formativa mitjançant
l'Observatori de la Formació; el reconeixement de la
Formació Professional.

D) Economia industrial i activitat emprenedora: la
incorporació, en els plans d'estudis, d'estimuls a l'ac¬
tivitat emprenedora; la potenciació de noves especi-
fitats i serveis en els emplaçaments productius indus¬
trials; la promoció d'iniciatives locals d'ocupació; la
recerca de jaciments d'ocupació; i el suport a les peti¬
tes i mitjanes empreses.

E) Coordinació de les polítiques de l'Administració
local: l'aplicació i impuls de les polítiques actives de
dinamització econòmica i formació ocupacional;
l'adequació de l'oferta d'emplaçaments productius; la
transparència i simplicitat en les relacions entre els
Ajuntaments i les empreses.

F) Diàleg social: la constitució d'una plataforma
permanent de reflexió entre els diferents actors; i la
realització d'investigacions i estudis per a un millor
coneixement de la realitat metropolitana.
Remarca, en conclusió, que el Pacte industrial que

acaba de presentar, té el suport del Consell Econò¬
mic i Social i compta amb l'informe favorable dels
Serveis Jurídics municipals; i confia que pugui con-
vertir-se en l'experiència pilot de pacte territorial per a
l'ocupació que l'Estat espanyol presenti a la Unió Eu¬
ropea.
S'aprova per unanimitat la moció sobre el Pacte in¬

dustrial

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.
Del Grup Popular:
L'Ajuntament de Barcelona declara la imperiosa

necessitat de la gratuïtat de la B-30 com alternativa
al pas de camions per les rondes i atenent a la seva

consideració ciutadana com a tercera ronda de la
ciutat.

S'aprova per unanimitat aquesta proposició.
El Sr. Alcalde comenta que aquest acord vol solu¬

cionar, la qüestió del pas de camions per les rondes
no com un repte a ningú, sinó com una millora de la
qualitat de vida de la Ciutat.
InstareI govern perquè, en un termini no superior a

tres mesos, es pronunciï sobre l'emplaçament futur
de la Biblioteca Provincial de Barcelona.
-La Presidència fa avinent que aquesta proposició

s'ha convertit en un prec que serà tractat en una pro¬
pera sessió; i que el Secretari d'Estat de Cultura visi¬
tarà la nostra Ciutat el dia 8 de novembre per veure
els solars de què es disposa.

El Sr. De Nadal agraeix les gestions que la Sra.
Rahola, en la seva condició de Diputada, ha fet per
posar en marxa un procés d'entesa amb el Ministeri; i
expressa la disposició de l'Ajuntament a oferir totes les
possibilitats que estiguin en les seves mans perquè
Barcelona pugui disposar de Biblioteca provincial.

El Sr. Fernández indica que si la qüestió de la Bi¬
blioteca provincial està damunt la taula, no és pas
únicament gràcies a la interpel·lació de la Sra.
Rahola; que el Grup Popular ha presentat aquesta
proposició perquè Barcelona no pot ésser una excep¬
ció respecte el tracte que han rebut altres ciutats com
Múrcia, la Corunya i Lleida, les quals ja disposen de
Biblioteca provincial; i que el Ministeri no ha assumit
encara els primers compromisos en aquest sentit per
causa de les discrepàncies entre Grup Socialista i la
Sra. Rahola sobre la ubicació del nou equipament:
espera, doncs, que la visita del Secretari d'Estat ser¬
veixi per a desencallar la qüestió.

La Sra. Rahola significa que tret de la seva, no co¬
neix pas cap altra pregunta parlamentària a la Minis¬
tra d'Educació i Cultura sobre la Biblioteca provincial
de Barcelona; i invita els membres del Grup Popular
a activar la pertinent partida pressupostària perquè
Barcelona pugui disposar aviat de Biblioteca provin¬
cial, ja que la ubicació no pot servir de pretext per a
justificar l'incompliment del Ministeri.

El Sr. Alcalde adverteix que a la ciutadania no li
agraden les discussions sobre els mèrits fets per la
consecució de determinades coses.

Finalment, el Sr. Alcalde fa referència a les dificul¬
tats perquè arribin a bon terme qüestions importants
tant d'estratègia política (la Carta municipal) i econò¬
mica (la declaració conjunta del mes de juliol sobre el
finançament local) com logística (el tema del 2004),
perquè costa mobilitzar el País després dels canvis
dels darrers mesos; tanmateix, creu que cal comen¬
çar el curs amb empenta, sobretot quan s'observen
signes molt positius pel que fa al Consorci de la Zona
Franca i a l'Autoritat Única del Transport, i mostres
d'una complicitat ciutadana, viva i sostinguda, per
continuar avançant.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les catorze hores i vint mi¬
nuts.
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 22 de novem¬

bre de 1996.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de ia Instrucció, de 2 d'octubre

de 1996 (S1/D/1996 3826), relativa al règim de trami¬
tació de les operacions de crèdit que concertin els
Organismes autònoms i Entitats dependents de l'A¬
juntament.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 31

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3881), que designa el
Sr. Josep M. Balcells i Gené, Cap del Servei de
Premsa.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

novembre de 1996 (S1/D/1996 3844), que designa
membre del Consell d'Administració de l'Institut Muni¬
cipal de Parcs i Jardins, el Sr. Josep Ruiz i Aranega,
en representació del Comitè d'Empresa i en substitu¬
ció del Sr. Antoni Peix i García.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

novembre de 1996 (S1/D/1996 3845), que designa
membre del Consell del Plenari del Consell Municipal
de Benestar Social, com a experta, la Sra. Josefina
Fernández i Barrera.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

novembre de 1996 (S1/D/1996 3847), que designa
Secretari del Consell Econòmic i Social de Barcelona
el Sr. José Antonio Fernández i Manrique, en substi¬
tució del Sr. Jordi Villarroya i Tarrés.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

novembre de 1996 (S1/D/1996 3849), que designa
representants de l'Ajuntament de Barcelona en el
Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs
els ll·lms. Srs. Josep M. Vegara i Carrió, Xavier
Casas i Masjoan, i Ernest Maragall i Mira.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 4 de

novembre de 1996 (S1/D/1996 3867), que aprova la
Proposta de nova Estructura de la Secretaria Tècnica
Jurídica dels Districtes.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 8 de

novembre de 1996 (S1/D/1996 3952), que nomena
Regidor Portaveu del Govern Municipal l'IMm. Sr.
Joan Clos i Matheu, en substitució de l'IMm. Sr. Anto¬
ni Santiburcio i Moreno.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de novembre de 1996 (S1/D/1996 3960), que modifi¬
ca la composició de la Comissió Municipal de Coope¬
ració Internacional afegint-hi una persona proposada
pel Ponent de Participació Cívica i nomena amb tal
caràcter el Sr. Francesc Osan i Tort.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcal¬

dia, de 15 de novembre de 1996 (S1/D/1996 3956,
3958 i 3959), que designen membres del Consell Mu¬
nicipal de Benestar Social: en representació de la Ju¬
dicatura i la Fiscalia: l'Excm. Sr. Francisco Javier

Béjar i García i el Sr. Víctor Alegret i Tejeiro, en subs¬
titució, respectivament de l'Excm. Sr. Gerardo Tomás
i Andreu i del Sr. Carlos Jiménez i Villarejo; i com a
expert, el Sr. Antoni Petrus i Rotger.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de novembre de 1996 (S1/D/1996 3954), que nome¬
na Regidors adscrits de Districte: de Sarrià-Sant
Gervasi, I'll-lm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez, en substitu¬
ció del Sr. Enric Lacalle i Coll; de Sant Andreu, I'll-lm.
Sr. Daniel Sirera i Bellés, en substitució de I'll-lm. Sr.
Emilio Álvarez i Pérez; i de Nou Barris, I'll-lm. Sr. Jor¬
di Cornet i Serra, en substitució també de I'll-lm. Sr.
Emilio Álvarez i Pérez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de novembre de 1996 (S1/D/1996 3953), que modifi¬
ca la composició de les Comissions del Plenari nome¬
nant: a) en la de Medi Ambient i Serveis Urbans,
membre l'IMm Sr. Daniel Sirera i Bellés, en substitu¬
ció de I'll-lm. Sr. José Alberto Fernández i Díaz; b) en
les de Política de Sòl i Habitatge i d'Equilibri Territo¬
rial i Planejament Urbà, membre I'll-lm. Sr. Emilio
Álvarez i Pérez, en substitució de la ll-lma. Sra. Marta
Vila i Florensa, i suplent d'aquesta darrera Comissió
la ll-lma. Sra. Marta Vila i Florensa, en substitució de
I'll-lm. Sr. Jordi Cornet i Serra; c) en la de Mobilitat i
Seguretat, suplent l'IMm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez,
en substitució de la ll-lma. Sra. Marta Vila i Florensa;
d) en la de Benestar Social i Educació, suplent I'll-lm.
Sr. Jordi Cornet i Serra, en substitució de I'll-lm. Sr.
José Alberto Fernández i Díaz; e) en la d'Ocupació i
Promoció Econòmica, membre I'll-lm. Sr. Emilio
Álvarez i Pérez, en substitució de I'll-lm. Sr. Jordi Cor¬
net i Serra, i suplent l'IMm. Sr. Jordi Cornet i Serra, en
substitució de l'Il·lm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez; f) en
la de Comerç i Consum, membre la ll-lma. Sra. Marta
Vila i Florensa, en substitució de I'll-lm. Sr. Antonio
Ainoza i Cirera; g) en la de Ciutat Amiga i Joventut,
membre l'Il·lm. Sr. Daniel Sirera i Bellés, en substitu¬
ció de l'IMm. Sr. Jordi Cornet i Serra; h) en la de Polí¬
tica Cultural i Presidència, membre l'Il·lm. Sr. José
Alberto Fernández i Díaz, en substitució del Sr. Enric
Lacalle i Coll.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Al¬

caldia, de 25 d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3823 i
3824), que, respectivament, deleguen en la ll-lma.
Sra. Immaculada Moraleda i Pérez i en l'Il·lm. Sr.
Daniel Fabregat i Llorente la facultat d'autoritzar ma¬
trimonis civils.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3631), que nomena
funcionària eventual, la Sra. Teresa Eulàlia Calzada i
Isern, per a realitzar les funcions de Secretària del
Consell Municipal Escolar.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'11

de novembre de 1996 (S1/D/1996 3931), que de¬
signa el Sr. Ricard Huertas i Trias, representant de
l'Ajuntament de Barcelona, a Promoció de Ciutat
Vella, SA, i en proposa el nomenament com a
membre del Consell d'Administració a la Junta Ge¬
neral de la Societat.
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Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15
de novembre de 1996 (S1/D/1996 3996), que modifi¬
ca la composició de la Comissió d'Aparcaments.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1996 (S1/D/1996 3815), que manté la
suspensió preventiva de l'activitat ordinària relaciona¬
da amb la descàrrega de fava de soja al Port de
Barcelona i autoritza l'activitat extraordinària de des¬
càrrega de fava de soja sota les condicions que s'hi
concreten.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 23
d'octubre i de 14 de novembre de 1996 (S1/D/1996
3889, 3890 i 3966-3968), que aproven expedients
de generació de crèdit per ingressos per un im¬
port de 2.500.000, 1.700.000, 26.850.315, 2.500.000
i 40.000.000 de pessetes respectivament.
Quedar assabentat de l'operació de crèdit a curt

termini amb "Caja de Madrid", per un import de 1.000
milions de pessetes, al tipus d'interès Mibor més el
0,25% i amb venciment el 29 de setembre de 1997,
en renovació d'una altra operació concertada an¬
teriorment.
Quedar assabentat de l'operació de permuta finan¬

cera realitzada en l'operació d'11 d'octubre de 1996,
amb l'entitat de Sumitomo Capital Markets, segons
les condicions que s'adjunten.
Quedar assabentat de la resolució del Gerent dels

Serveis Centrals, que, en virtut del concurs ratificat
pel l'anterior acord Plenari de 19 de juny de 1996, ad¬
judica el contracte d'assistència tècnica i coordinació
d'unitats d'actuació urbanística, d'iniciativa privada i
publicoprivada a Europroject Ingeniería, SL, per un
import de 105.000.000 de pessetes, de les quals
50.000 000 s'apliquen al Pressupost de 1996 i la res¬
ta al de 1997.
Ratificar sengles decrets de l'Alcaldia, de 25 d'oc¬

tubre i 11 de novembre de 1996 (S1/D/ 1996 3825 i
3934), pels quals, respectivament, es nomena mem¬
bre de la Junta de Govern de l'Institut Municipal de
Salut Pública de Barcelona: el Sr. Joan M. Pich i
Escrihuela, en representació de Comissions Obreres
del Barcelonès i la Sra. M. Nieves Rius i Munné, en
representació dels treballadors.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 23 d'octubre

de 1996 (S1/D/1996 3762 i 3763), pels quals, en vir¬
tut de concurs, es nomena la Sra. M. Asunción
Cercós i Ros per al lloc de treball de Classificació i
Tramitació de Recursos del Negociat de Disciplina
Viària; i la Sra. Rosa M. Morlà i Fortuño, Assessora
Tècnica de Suport al Gabinet de Relacions Interna¬
cionals.
Ratificar el Protocol de bases i criteris de creació

de l'ATM Consorci per a la Coordinació del Sistema
del Transport Públic de l'Àrea de Barcelona, subscrit,
el 31 d'octubre de 1996, pel Conseller de Política Ter¬
ritorial i Obres Públiques, el President de l'Entitat Me¬
tropolitana del Transport i el Primer Tinent d'Alcalde
de l'Ajuntament de Barcelona.
Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬

des a l'Ajuntament com a soci únic de les societats
respectives, els acords següents:

A) Designar membre del Consell d'Administració:
de Parc Zoològic de Barcelona, SA, la ll·lma. Sra.
Marta Vila i Florensa, en substitució de l'Il·lm. Sr.
José Alberto Fernández i Díaz; de Societat Municipal
d'Aparcaments i Serveis, SA, l'Il·lm. Sr. José Alberto
Fernández i Díaz, en substitució del Sr. Enric Lacalle

i Coll; i d'Informació i Comunicació de Barcelona, SA,
el Sr. Jordi Cornet i Serra, en substitució del Sr. Enric
Lacalle i Coll.

B) Establir que el termini de designació dels Con¬
sellers que es nomenen serà de quatre anys, i en tot
cas coincident amb el mandat Consistorial.

C) Facultar indistintament el President i el Secretari
del Consell de les Societats respectives, per compa¬
rèixer davant de notari i elevar a escriptura pública
els nomenaments anteriorment relacionats com tam¬
bé per complir amb els tràmits necessaris per a la
seva inscripció en el Registre mercantil, àdhuc, la
correcció dels errors materials en cas necessari.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21

de novembre de 1996 (S1/D/1996 4001), que designa
membre del Consell General del Consorci de Turisme
de Barcelona, en representació de l'Ajuntament
l'Il·lm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia en substitució
del Sr. Enric Lacalle i Coll.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 8
de novembre de 1996, pels quals s'aproven ini¬
cialment:

1) La Modificació parcial del Pla especial d'establi¬
ments de concurrència pública i hoteleria de Ciutat
Vella, d'iniciativa municipal.

2) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer
de Provenga, núm. 93-97, als efectes de l'ordenació
de la ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habi¬
tatge vinculat entre ambdues plantes i l'accés al pati
interior de l'illa, promogut per Metro-3, SA.

3) La Modificació del Pla especial d'ordenació de
l'illa delimitada pels carrers de Manso, de Viladomat,
de Calàbria i del Parlament, en l'àmbit de les finques
núm. 8-12 i 14 del carrer de Calàbria, i interior de la
finca núm. 24-28 del carrer de Manso, d'iniciativa mu¬

nicipal.
4) L'Estudi de detall per a l'actuació urbanística al

pati interior de l'illa delimitada pels carrers del Comte
Borrell, de Provenga, de Viladomat i del Rosselló, de
conformitat amb el que determina la Modificació de
l'Ordenança per a la rehabilitació i millora de l'Eixam-
ple de Barcelona, promogut per la Institució Pedagò¬
gica Sant Isidor.

5) El Pla especial de concreció d'ús i condicions
d'edificació de l'equipament cultural i administratiu del
carrer de la Riera Blanca núm. 1-3, d'iniciativa muni¬
cipal.

6) L'Estudi de detall d'ordenació de volums a la car¬
retera de Collblanc, núm. 86, promogut per la Con¬
gregació de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús,
amb les prescripcions contingudes a l'informe de la
Unitat Operativa de Planejament I, de 21 d'octubre de
1996, annex a aquest acord.
7) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer

d'Flurtado, núm. 10, als efectes de l'ordenació de la
ubicació en la planta baixa i altell de l'ús d'habitatge
vinculat entre ambdues plantes, promogut per Iria
Inmuebles, SL.
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8) L'Estudi de detall d'assenyalament d'alineacions
del passatge de Sant Pere, des de la cantonada del
carrer de l'Alcalde de Móstoles fins la línia de separa¬
ció de la zona 17-7, promogut pel Sr. Ramon Gener i
Sala.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 8 de

novembre de 1996, pel qual s'aprova definitivament
l'Estudi de detall per a l'actuació urbanística al pati
interior de l'illa delimitada per la ronda de Sant Pau i
els carrers de Manso, del Parlament, i del Comte Bor¬
rell, de conformitat amb el que determina la Modifica¬
ció de l'Ordenança per a la rehabilitació i millora de
l'Eixample de Barcelona, promogut pels Srs. Juan,
Miguel i Ángel Casanovas i Aixàs i el Sr. Francisco
Casanovas i Moliné amb les modificacions no subs¬
tancials derivades de la incorporació, en el document,
de les millores d'accessos que determinaven les
prescripcions de l'acord d'aprovació inicial.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 8 de

novembre de 1996, pel qual s'aproven definitivament:
1) l'Estudi de detall de compensació de volums a les
illes delimitades pels carrers del Segre, del Doctor
Santponç, de Josep Soldevila i de Borriana (A) i pels
carrers del Segre, de Borriana, i de Josep Soldevila
(B); i 2) la delimitació de la unitat d'actuació, promo¬
guts pels hereus del Sr. Ricardo Nubiola i Vilomara;
amb desestimació de les al·legacions presentades
pels representants de les comunitats de propietaris
dels immobles del carrer del Segre, núm. 73, carrer
del Segre, núm. 75, carrer del Doctor Sanponç, núm.
139, i carrer del Doctor Sanponç, núm. 100, 102 i
104, de conformitat amb el contingut de l'informe de
la Unitat Operativa de Planejament I de 17 de setem¬
bre de 1996.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 8 de

novembre de 1996, pel qual s'aproven definitivament
els Projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació per a
l'execució de la Unitat d'Actuació núm. 5 del Pla es¬

pecial de millora i reforma interior de Can Caralleu,
presentats per Almendro González, SL, la Sra. Josefa
Guerrero \ Tomás, i Derat, SL, propietaris que repre¬
senten més del 60% de la superfície total de l'àmbit
de la citada unitat, amb estimació de l'al·legació for¬
mulada pel Sr. Pablo Esmerat i García Cascón, que
actua en nom de Almendro González, SL, la Sra.
Josefa Guerrero i Tomás i Derat, SL, i desestimació
de les al·legacions formulades pel Sr. Santiago Perun
i Paul, pels motius que s'exposen en l'informe emès
per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl, de 21 d'oc¬
tubre de 1996.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Aprovar els Pressupostos Generals de l'Ajunta¬
ment de Barcelona per a 1997, i les seves Bases
d'execució, en els quals es troben integrats els cor¬
responents a:

a) Els propis de l'Entitat.
b) Els Pressupostos dels Organismes autònoms

municipals de caràcter administratiu:
Fundació Mies Van der Rohe.
Institut Municipal de Disminuïts.
Institut Municipal d'Educació.
Institut Municipal d'Informàtica.
Institut Municipal d'Hisenda.
Institut Municipal de Serveis Funeraris.

Institut Municipal d'Urbanisme.
Patronat Municipal de l'Habitatge.
c) Els Pressupostos dels Organismes autònoms

municipals de caràcter comercial, industrial, financer
o anàleg:
Institut Municipal de Cultura de Barcelona.
Institut Municipal de Parcs i Jardins.
Institut Municipal de Mercats.
d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses

de les societats mercantils següents:
Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques,

SA.
Informació i Comunicació de Barcelona, SA.
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA.
SPM Barcelona Activa, SA.
SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1996, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta, per un import de 5.211.052 pessetes.
Desestimar l'al·legació primera presentada pel

Grup municipal de Convergència i Unió contra la des¬
afectado del domini públic de la finca de 13.172 m2
d'extensió situada en el terme municipal de Sant
Adrià de Besòs, on es troba ubicada la Planta
incineradora de residus, en base a les consideracions
recollides en l'informe de la Direcció de Serveis del
Patrimoni que consta a l'expedient; declarar, de con¬
formitat amb l'article 20.2 del Reglament del Patrimo¬
ni dels Ens locals, la desafectació del domini públic
de l'esmentada finca; i, atesa la segona al·legació del
mateix Grup, quedar assabentat de l'aprovació per la
Junta General d'Accionistes de la companyia Tracta¬
ment i Eliminació de Residus, SA (TERSA), de l'am¬
pliació de capital de 1.954.030.000 pessetes mitjan¬
çant l'emissió de 195.403 noves accions nominatives,
de 10.000 pessetes de valor nominal cadascuna,
amb una prima d'emissió de 21.063.94 pessetes per
acció; subscriure 115.890 accions d'aquesta amplia¬
ció i desemborsar íntegrament el seu import de
3.600.000.000 de pessetes (capital més prima d'e¬
missió), mitjançant l'aportació no dinerària consistent
en la finca esmentada, l'obra civil i les instal·lacions
de la Planta incineradora, en els termes de l'article
155 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu del 22 de desem¬
bre de 1989 i conforme les previsions de l'acord
adoptat per aquest Consell Plenari el 22 de desembre
de 1995.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar al Sr. Ricard Fayos i Molet, la Sra. Leonor
Sarquella i Aragonés, i el Sr. Manuel Franco i Mesas,
la compatibilitat entre la respectiva activitat municipal i
la de Professors associats de la Universitat Politècnica
de Catalunya, per als cursos acadèmics 1995-96, en
els dos primers casos, i 1996-97 en el tercer, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, amb les li¬
mitacions previstes als articles 5 i 6 d'aquesta Llei i de
conformitat amb els articles 327 i 328 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Autoritzar a les senyores M. Àngels Vilarrasa i

González, i Esperanza Velasco i Acebal la compatibi-
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litat sol·licitada entre la respectiva activitat municipal
en aquesta Corporació i l'exercici lliure de la professió
d'arquitecte i també de professora, en el darrer cas,
per compte propi, excloent qualsevol manifestació del
seu exercici en el terme municipal de Barcelona, per
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i la privada i garantir d'aquesta manera l'ob¬
jectivitat, la imparcialitat i la independència que ha de
presidir la seva actuació com a funcionàries, i per sal¬
vaguardar l'interès públic, que podria sortir perjudicat
en cas de produir-se aquella coincidència; a més, les
seves activitats professionals privades no podran
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vi¬
gent a l'Administració Pública, tot això 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 allò que disposa el Reglament del
Personal al servei de les Entitats locals aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus articles
322, 329 i 330; i en tot cas la present autorització està
condicionada a l'efectiu compliment dels seus deures
públics i a la modificació de la normativa d'incompati¬
bilitats.
Autoritzar als senyors Roberto de Blas i Ruiz i José

Luis Calatrava i Torrico, la compatibilitat sol·licitada
entre la respectiva activitat municipal i l'activitat priva¬
da que cadascun d'ells declara, perquè tal activitat
privada no figura compresa entre les causes d'incom¬
patibilitats previstes als articles 2, 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Gene¬
ralitat i pels 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 con¬
dicionada a l'estricte compliment dels deures públics i
al manteniment de la dedicació a l'activitat privada
dintre dels límits establerts pels articles 11 i 12 de
l'esmentada Llei i 330 del Reglament citat, i pot dei¬
xar-se sense efecte per variació de les circumstàn¬
cies relatives als llocs de treball, per modificació del
règim d'incompatibilitats o per interès públic.
Autoritzar a la Sra. Pilar Marsal i Agelet la compati¬

bilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal en
aquesta Corporació i l'exercici lliure de la professió
d'assistent social en el torn d'intervenció professional
per a adopcions internacionals i nacionals (Col·legi
Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents So¬
cials de Catalunya), si bé no podrà, per si mateixa o
mitjançant substitut, assessorar, informar o desenvo¬
lupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments amb els quals l'Ajunta¬
ment o els seus organismes tinguin relació, i d'acord
amb els articles 12 de la Llei 21/1987, de 26 de no¬
vembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i 329 del Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva dedica¬
ció professional privada no podrà superar la meitat de
la jornada laboral vigent a l'Administració Pública, i,
en tot cas, la present autorització queda condicionada
a l'efectiu i estricte compliment dels seus deures pú¬
blics i a la modificació del règim d'incompatibilitats.
Autoritzar als senyors: Enric Mas i López, Mariano

Salvador Fuertes i García i Juan Carlos Parejo i
Perogil, la compatibilitat sol·licitada entre la respecti¬

va activitat municipal en aquesta Corporació i l'exerci¬
ci lliure de la professió d'advocats, si bé no podran
assumir, per si mateixos o mitjançant substituts, la
defensa d'interessos contraris als de la Corporació
Municipal i tampoc no podran assessorar, informar o
desenvolupar les activitats pròpies de la professió en
aquells assumptes o procediments amb els quals
l'Ajuntament o els seus organismes tinguin relació i,
d'acord amb els articles 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat, i 329 del Regla¬
ment del Personal al servei de les Entitats locals apro¬
vat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva dedi¬
cació professional privada no podrà superar la meitat
de la jornada laboral vigent a l'Administració Pública, i
en tot cas, la present autorització queda condicionada
a l'efectiu i estricte compliment dels deures públics i a
la modificació del règim d'incompatibilitats.
Denegar al Sr. Josep M. Albertí i Fradera la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació com a Capatàs de fEscola-
Taller "Masia La Guineueta" i l'activitat d'expert-do-
cent en el Centre de Formació Ocupacional "Les
Esmandies" de l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb
els apartats 1,6,7 i 9 de l'article 12 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, i amb els
articles 324 i 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
que aprova el Reglament del Personal al servei de
les Entitats locals, en no apreciar-se la concurrència
de circumstàncies subjectives i objectives idònies i
suficients que justifiquin l'existència d'un interès pú¬
blic en el desenvolupament de l'activitat secundària
en el sector públic declarada pel sol·licitant, i en ultra¬
passar la limitació temporal de dedicació a tal activitat
que l'esmentada normativa reguladora estableix, de
manera que haurà de cessar en aquesta activitat se¬
cundària declarada en un termini no superior de tren¬
ta dies i d'aportar documentació acreditativa de l'efec¬
tivitat d'aquesta cessació.
Denegar al Sr. Vicente Bueno i Belenguer la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a Tècnic Mitjà d'Educació, en l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona i l'activitat privada en l'em¬
presa Gec Alsthom Transporte, SA, atès que la dedi¬
cació al desenvolupament de l'activitat privada sol·li¬
citada ultrapassa la limitació temporal de jornada
establerta en l'article 11.2 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del personal al ser¬
vei de la Generalitat i en l'article 329.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament
del Personal al servei de les Entitats locals, de mane¬
ra que ha de cessar en aquesta activitat privada en el
termini de trenta dies des de la notificació de la pre¬
sent i d'aportar als òrgans competents de l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona documentació
justificativa adient d'aquesta cessació en l'activitat
privada declarada.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

PONÈNCIA DE SALUT PÚBLICA

Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci
Sanitari de Barcelona, de data 7 de novembre de
1996, pel qual s'aprova la modificació dels seus Esta-
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tuts; sotmetre la modificació dels Estatuts a informació
pública per un termini de trenta dies, als efectes esta¬
blerts als articles 313 i 322 del Reglament d'Obres, ac¬
tivitats i serveis dels Ens locals, per tal que s'hi puguin
presentar al·legacions i suggeriments; i entendre-la
aprovada per al cas que no se n'hi formulin.

PONÈNCIA D'ESPORTS

Adjudicar el contracte per a l'acabament de l'obra i
la gestió del Poliesportiu municipal Tàbor, mitjançant
la forma de gestió interessada prevista als articles
157 b) de la Llei de Contractes de les Administra¬
cions públiques (LCAP) i 266 i següents del Regla¬
ment d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals
(ROAS), a la Fundació Privada Claror, amb CIF núm.
G-59080259, com a resultat del concurs celebrat, per
un període de vint-i-cinc anys i d'acord amb el règim
econòmic previst al Plec de clàusules d'explotació i
l'oferta presentada per l'esmentada empresa. Reque¬
rir l'adjudicatària perquè, en el termini de quinze dies
hàbils des de l'endemà de la notificació de l'adjudica¬
ció del contracte, ingressi a la Tresoreria municipal la
quantitat de 2.000.000 de pessetes en concepte de
garantia definitiva i perquè, en el termini de trenta
dies naturals des de l'endemà de la notificació de

l'adjudicació, es personi a la Gerència del Sector de
Serveis Personals de l'Ajuntament de Barcelona per
a la formalització del contracte, amb l'advertiment que
de no complir aquest requisit, l'Administració podrà
declarar resolt el contracte. Publicar l'adjudicació de
l'esmentat contracte en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, d'acord amb l'article 94 de la LCAP.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Atorgar la Medalla al Mèrit Científic, en la categoria
d'Or, al senyor Josep Lluís Sureda i Carrión, per la
seva destacada aportació humanista al món de la
gestió econòmica i la seva anàlisi de la realitat històri¬
ca i la sociològica.
Atorgar la Medalla al Mèrit Científic, en la categoria

d'Or, al senyor Octavio Pérez-Vitoria i Moreno, per la
seva trajectòria professional en el món del dret i pel
seu treball pedagògic com a Catedràtic de Dret Penal
de la Universitat de Barcelona.

Atorgaria Medalla al Mèrit Científic, en la categoria
d'Or, al senyor Joan Triadú i Font, pel seu treball en
la compilació, desenvolupament i divulgació de la lite¬
ratura en llengua catalana.
Aprovar les Bases generals i específiques dels

Premis Ciutat de Barcelona 1996, que s'atorgaran en
el mes de febrer de 1997, durant les Festes de Santa
Eulàlia; i procedir a convocar-los per guardonar la
creació, la investigació i la producció de qualitat realit¬
zades a Barcelona en el transcurs de l'any, de confor¬
mitat amb les Bases esmentades.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Deixar sense efecte l'acord, d'11 d'abril de 1995,
pel qual es va atorgar a la Societat Municipal
d'Aparcaments i Serveis, SA, la gestió directa per a

la construcció i explotació d'un aparcament subter¬
rani per a vehicles en el subsòl dels carrers de
Torroella de Montgrí i de Dublín, atès que actual¬
ment no hi ha prou demanda residencial ni de ser¬
veis que faci viable la seva realització i, per tant,
l'objectiu social pretès.
Autoritzar la transmissió dels drets i obligacions

que es derivin de la concessió administrativa de
l'aparcament subterrani del carrer del Comerç que va
ser adjudicada per acord del Consell Plenari a
Estudios Técnicos de Ingeniería, Mantenimiento y
Explotaciones, SA (ETIME), el 20 de juliol de 1990
per un termini de cinquanta anys, a l'empresa
Técnica de Aparcamientos Urbanos, SA (TAU), com
a conseqüència de la fusió de la primera amb la se¬
gona, segons el procediment establert al Reial Decret
Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Societats Anòni¬
mes; i requerir la nova societat que resulti del procés
de fusió, perquè, en el termini de tres mesos, acrediti
l'elevació a escriptura pública i la inscripció en el Re¬
gistre Mercantil de la fusió esmentada.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
General Metropolità en l'illa compresa entre els car¬
rers de Roger de Flor, dels Almogàvers, i de Nàpols
i l'avinguda de Vilanova, presentada per Hidroelèc¬
trica de Catalunya, SA, els criteris, objectius i solu¬
cions generals de planejament de la qual han estat
exposats al públic de conformitat amb l'acord de la
Comissió de Govern de 29 de març de 1996, havent
estat analitzats els suggeriments presentats en l'in¬
forme de la Unitat Operativa de Planejament I, de 7
d'octubre de 1996; sotmetre l'esmentada Modifica¬
ció a informació pública pel termini d'un mes; i per al
cas que no s'hi formulin al·legacions o informes des¬
favorables que facin palesa la necessitat d'introduir-
hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació provi¬
sional i trametre l'expedient al Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
General Metropolità, en el terme municipal de Bar¬
celona, de part de l'illa formada pel passeig de la
Zona Franca, el carrer de la Foneria, el carrer de
l'Energia i l'antiga carretera del Prat, promogut per
Philips Ibérica, SAE, i Sociedad Española de Lám¬
paras Eléctricas Z, SA, els criteris, objectius i solu¬
cions generals de planejament de la qual han estat
exposats al públic de conformitat amb l'acord de la
Comissió de Govern de 28 de juny de 1996 havent
estat analitzats els suggeriments presentats, i amb
les precisions que es relacionen en l'informe del Sec¬
tor d'Urbanisme annex a aquest acord; sotmetre l'es¬
mentada Modificació a informació pública per un ter-
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mini d'un mes, amb citació personal als propietaris de
terrenys compresos en el seu àmbit; i resoldre sobre
la seva aprovació provisional.
Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona

i la Sociedad Española de Lámparas Eléctricas Z,
SA, en relació a la Modificació puntual del Pla Gene¬
ral Metropolità, en el terme municipal de Barcelona,
de part de l'illa formada pel passeig de la Zona Fran¬
ca, el carrer de la Foneria, el de l'Energia i l'antiga
carretera del Prat; i delegar-ne la signatura al Presi¬
dent de la Comissió d'Equilibri Territorial i Planeja¬
ment Urbà, ll·lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels Grups Municipals.
Del Grup Municipal Partit Popular:
Instar a l'equip de govern que en un termini no su¬

perior a tres mesos s'adoptin els acords pertinents
per garantir la cobertura de la ronda del Mig, en el
seu tram corresponent al Districte de les Corts.

Del Grup Municipal de Convergència i Unió:
Incoar la revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitec¬

tònic Historicoartístic de la ciutat de Barcelona, en mè¬

rits d'allò que s'estableix en l'Ordenança corresponent.
Se substancia aquesta proposició incorporant-la als

treballs, ja en curs, de revisió de l'esmentat Catàleg.

Moció

De tots els grups:
1r. Reclamar una intervenció més decidida i efecti¬

va dels organismes internacionals en la resolució del
conflicte de la regió dels Grans Llacs a l'est del Zaire,
i que garanteixin la defensa escrupolosa dels drets
humans i que es dotin dels mecanismes necessaris
de prevenció i resolució de situacions de genocidis i
barbàries humanes més enllà d'interessos econòmics
o estratègics.
2n. Reclamar la creació i defensa activa d'un corre¬

dor humanitari a la zona.

3r. Donar suport i impuls dels acords amb les Or¬
ganitzacions No Governamentals i altres administra¬
cions per les iniciatives de participació ciutadana en
l'àmbit solidari.

4t. Reclamar la paralització i embargament de tot
tipus de comerç d'armes amb els estats de la zona.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 8 de novem¬

bre de 1996.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Ratificaria sol·licitud perquè el Projecte "El Carmel

és Barcelona" sigui inclòs en el marc de la iniciativa
comunitària Urban II, amb el compromís d'assumir la
part de cofinançament que correspon a l'Ajuntament,
en el cas que tal Projecte resulti seleccionat.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Alienar, mitjançant subhasta pública, la participació
indivisa municipal del 48,28 % de la finca situada al
carrer del Concili de Trento, núm. 50-54, parcel·la F4,
definida en el projecte de reparcel·lació del Clot de la
Mel, amb una superfície de 699 m2, al tipus mínim de
110.000.000 de pessetes; aprovaréI Plec de condi¬
cions reguladores de la subhasta; sotmetre'l a infor¬
mació pública durant un termini de quinze dies; i si no
s'hi formulen reclamacions o al·legacions, convocar
la licitació per adjudicar el contracte de compravenda
de la participació indivisa municipal, a l'alça sobre els
tipus mínims indicats.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar els preus públics del Mercat Ambulant
d'Eduard Aunós per a 1997.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de
nou places de Tècnic/a Superior en Veterinària, inclo¬
ses a l'Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de
Barcelona, que es regirà per les Bases-marc aprova¬
des per acord del Consell Plenari, de data 26 d'abril de
1991, amb les especificacions que s'adjunten.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposi¬
ció lliure, d'una plaça de Tècnic Superior en Gestió,

inclosa a l'Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament
de Barcelona, que es regirà per les Bases-marc apro¬
vades per acord del Consell Plenari de data 26 d'abril
de 1991, amb les especificacions que s'adjunten.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

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
caràcter professional i publicitari, com a conseqüèn¬
cia de l'acord del Consell Plenari, d'11 d'abril de
1995, on es declara Barcelona com a Ciutat Plató.
Els interessats hauran d'obtenir la pertinent autoritza¬

ció municipal i pagar els serveis que amb tal motiu es
requereixin, com també les despeses originades pel de¬
teriorament i els desperfectes que es puguin produir.
Proposar a les Administracions, empreses, ser¬

veis professionals i d'altres que poden fer possible
que el Pla Barcelona Plató arreli a la Ciutat, l'establi¬
ment de mesures tendents a fomentar la producció
audiovisual i cinematogràfica a Barcelona.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SQL I HABITATGE

Districte de les Corts

1r. Aprovar inicialment, de conformitat amb els arti¬
cles 117 i següents del Reglament de Gestió Urba¬
nística, el Projecte de normalització de la finca núm.
41-45 del carrer de Santa Caterina de Siena i una al¬
tra finca propietat de l'Ajuntament de Barcelona. 2n.
Sotmetre'l a informació pública durant el termini d'un
mes, per a al·legacions, mitjançant inserció d'anuncis
al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels de
més circulació de la província, i en el Tauler d'Edictes
d'aquest Ajuntament, així com notificar-ho individual¬
ment a cadascun dels propietaris i d'altres interessats
afectats perquè durant un termini d'un mes, compta¬
dor a partir de l'endemà de la recepció de la corres¬
ponent notificació, puguin examinar el Projecte de
normalització i al·legar davant aquesta Administració
allò que estimin convenient; i, finalitzada la informació
pública, si no s'haguessin produït al·legacions, tenir-
lo per aprovat definitivament

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

1r. Aprovar definitivament els Projectes d'Estatuts i
Bases d'Actuació per a l'execució de la unitat d'actua-
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ció núm. 5 del Pla especial de millora i reforma inte¬
rior de Can Caralleu, presentats per Almendro Gon¬
zález, SL, la Sra. Josefa Guerrero i Tomás, i Derat,
SL, propietaris que representen més del 60% de la
superfície total de l'àmbit de la citada unitat. 2n. Esti¬
mar l'al·legació formulada pel Sr. Pablo Esmerat i
García Cascón, que actua en nom de Almendro
González, SL, la Sra. Josefa Guerrero i Tomás, i
Derat, SL, i desestimar les al·legacions formulades
pel Sr. Santiago Perun i Paul, pels motius que s'expo¬
sen en l'informe emès per la Unitat Operativa de Ges¬
tió del Sòl, de 21 d'octubre de 1996, i que es tenen
per reproduïts. 3r. Designar representant d'aquesta
Administració en l'òrgan rector de la Junta de Com¬
pensació el Cap de la Unitat Operativa de Gestió del
Sòl. 4t. Requerir, de conformitat amb l'article 178.1
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de Re¬
fosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matè¬
ria urbanística, els propietaris afectats que no ha¬
gin sol·licitat la seva incorporació a la Junta, perquè
la sol·licitin, si ho volen fer, en el termini d'un mes des
de la notificació, amb l'advertiment d'expropiació pre¬
vist en el citat article a favor de la Junta de Compen¬
sació. 5è. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial
de la Província, en un diari dels de més circulació de
la província i notificar-ho individualment a cadascun
dels interessats en l'expedient. 6è. Requerir els inte¬
ressats, perquè, un cop transcorregut el termini referit
en el punt 4t, constitueixin la Junta de Compensació
mitjançant escriptura pública, en la qual designaran
els càrrecs de l'òrgan gestor, els quals hauran de re¬
caure, necessàriament, en persones físiques. 7è.
Traslladar a la Direcció General d'Urbanisme els do¬
cuments enumerats en l'article 13.2 de l'Ordre del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, de 6 d'agost de 1982,
una vegada presentada l'anterior escriptura, per a la
inscripció de la Junta al Registre d'Entitats Urbanísti¬
ques Col·laboradores.

Districte de Gràcia

1r. Aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació de la unitat d'actuació núm. 1-1' de la Modifi¬
cació de Pla General Metropolità per a l'ordenació de
l'Eix Nus de Collserola-Lesseps, tram d'Esteve Terra¬
des; i en conseqüència: 1) estimaren la seva totalitat
les al·legacions formulades en el període d'informació
pública pels Srs. i Sres. Tomàs Altés i Martín, Pilar
Marcén i Esteruelas, Melchor de la Fuente i Rico, i
Aurelia Laura Contreras i Sáez, i 2) estimar en part
l'al·legació presentada durant el termini d'informació
pública pels Srs. i Sra. Eugenio, Isabel, Guillermo,
Francisco, José i Santiago Izquierdo i Gabriel, de
conformitat amb l'informe emès en data 8 d'octubre
de 1996 per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl i
que es té per reproduït, i modificar, en conseqüència,
el Projecte de reparcel·lació. 2n. Declarar incompati¬
bles amb el planejament els drets d'arrendament i les
càrregues existents sobre les finques aportades i que
es relacionen en document annex 1, tot això d'acord
amb el que estableixen els articles 168 del Reial De¬
cret Legislatiu 1/1992, que aprova el Text refós de la
Llei del Sòl i Ordenació Urbana, i 123 del Reglament
de Gestió Urbanística. 3r. Atribuir a aquest acord, de
conformitat amb l'article 125 del Reglament de Gestió

Urbanística esmentat, el mateix efecte que l'acta
d'ocupació a efectes expropiatoris respecte dels
drets i càrregues que hagin d'extingir-se i de les
plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i mi¬
llores que hagin de destruir-se, conforme al Projecte
de reparcel·lació aprovat. 4t. Publicar aquest acord
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler
d'Edictes d'aquest Ajuntament, i en un diari dels de
més circulació de la província, i notificar-ho indivi¬
dualment a tots els propietaris i d'altres interessats
en l'expedient.
Aprovar inicialment, a l'empara dels articles 148.3

del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de Re¬
fosa dels textos legals vigents a Catalunya en matè¬
ria urbanística i 108.1 del Reglament de Gestió Ur¬
banística, el Projecte de reparcel·lació de la unitat
d'actuació núm. 2-2' de la Modificació Pla General
Metropolità d'ordenació del Nus Collserola-Lesseps,
trams d'Esteve Terradas, redactat d'ofici pels Ser¬
veis tècnics municipals. Sotmetre'l a informació pú¬
blica durant un mes, mitjançant inserció d'anuncis al
Butlletí Oficial de la Província i a un diari dels de
més circulació de la província. Notificar-ho personal¬
ment als propietaris i d'altres interessats afectats,
perquè durant el termini d'un mes, comptador a par¬
tir del següent al de la recepció de la corresponent
notificació, puguin presentar al·legacions davant
d'aquest Ajuntament.

1r. Aprovar definitivament el Projecte de repar¬
cel·lació corresponent a la unitat d'actuació 3-3' de
la Modificació del Pla General Metropolità d'ordena¬
ció Nus de Collserola-Lesseps, tram d'Esteve Terra¬
des; i en conseqüència: 1) desestimar les al·le¬
gacions núm. 2 de l'escrit presentat pel Sr. Vicente
Roldán i Muñoz, núm. 2 i 5 de l'escrit presentat per
la Sra. Amàlia Panisello i Font, i núm. 2 i 5 de l'escrit
presentat pel Sr. Alfredo Panisello i Font ; 2) estimar
en la seva totalitat les al·legacions núm. 1 de l'escrit
presentat pel Sr. Vicente Roldán i Muñoz, núm. 1 de
l'escrit presentat per la Sra. Amàlia Panisello i Font i
núm. 1 de l'escrit presentat pel Sr. Alfred Panisello i
Font i 3) estimar en part les al·legacions núm. 3 i 4
de l'escrit presentat pel Sr. Vicente Roldán i Muñoz,
núm. 3 i 4 de l'escrit presentat per la Sra. Amàlia
Panisello i Font, i núm. 3 i 4 de l'escrit presentat pel
Sr. Alfred Panisello i Font, de conformitat amb l'in¬
forme emès en data 27 de setembre de 1996 per la
Unitat Operativa de Gestió del Sòl i que es té per re¬
produït, i modificar, en conseqüència, el Projecte de
reparcel·lació. 2n. Declarar incompatibles amb el
planejament els drets d'arrendament que figuren en
l'annex 1, tot això de conformitat amb els articles
168 del Reial Decret Legislatiu 1/1992, que aprova
el Text refós de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana i
123 del Reglament de Gestió Urbanística. 3r. Atri¬
buirà aquest acord, de conformitat amb l'article 125
del Reglament de Gestió Urbanística esmentat, el
mateix efecte que l'acta d'ocupació a efectes
expropiatoris respecte dels drets i càrregues que ha¬
gin d'extingir-se i de les plantacions, instal·lacions i
millores que hagin de destruir-se, conforme al Pro¬
jecte de reparcel·lació aprovat. 4t. Publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tau¬
ler d'Edictes d'aquest Ajuntament, en un diari dels
de més circulació de la província i notificar-ho indivi¬
dualment a tots els propietaris i d'altres interessats
en l'expedient.
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Districte d'Horta-Guinardó

Iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema
d'expropiació, de les finques núm. 14, 16 i 18 del car¬
rer de Sant Dalmir, afectades de vial i zona verda pel
Pla especial de reforma interior del sector Llobregós-
Hortal, aprovat definitivament el 18 de desembre de
1986; aprovar inicialment la relació de béns i drets
afectats que s'adjunta; sotmetre-la a informació públi¬
ca durant un termini de quinze dies a l'únic efecte que
s'hi formulin, si escau, les al·legacions que es con¬
siderin pertinents per tal d'esmenar-hi els possibles
errors, i tenir per aprovada definitivament l'esmenta¬
da relació de béns i drets afectats per al cas que no
es presentin al·legacions durant la informació pública;
notificar als interessats l'inici de l'expropiació perquè,
en el termini de quinze dies, proposin el preu en què
estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avinença
prevista a l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa;
i, en el supòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la
peça separada d'apreuament de conformitat amb l'ar¬
ticle 29 i següents de l'esmentada Llei.
Iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema

d'expropiació, de les finques núm. 1-15, 17, 19, 21,
23, 25, 27 i 29 del carrer de Viver, i 58, 62, 64, 66 i 74
del carrer d'Elies Pagès, afectades parcialment de
vial pel Pla especial de reforma interior de Sant Genis
dels Agudells, aprovat definitivament l'1 de febrer de
1988; aprovar inicialment la relació de béns i drets
afectats que s'adjunta; sotmetre-la a informació públi¬
ca durant un termini de quinze dies a l'únic efecte que
s'hi formulin, si escau, les al·legacions que es con¬
siderin pertinents per tal d'esmenar-hi els possibles
errors, i tenir per aprovada definitivament la relació de
béns i drets afectats per al cas que no s'hi presentin
al·legacions durant la informació pública; notificar als
interessats l'inici de l'expropiació perquè, en un termi¬
ni de quinze 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 su¬
pòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la peça sepa¬
rada d'apreuament de conformitat amb l'article 29 i
següents de l'esmentada Llei.

Districte de Sant Martí

1r. Aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació corresponent a l'illa delimitada pels carrers
d'Andrade, de Cantàbria, de Puigcerdà i del Concili
de Trento; i en conseqüència: 1) desestimar les
al·legacions formulades durant el període d'informa¬
ció pública, pels Srs. i Sres. Ramon i Rosa Vies i
Busquets, Vicenta Nebot i Gil, Juan Ballester i Nebot,
Juan Antonio Messeguer i Mateu, José Mora i Ponce,
i Antonio, Virtudes, Dolores Bruña i González,
Carmen Buges i Triviño, Ana María Fernández i
Pérez, Víctor Bruña i Blanco, i Francisco Moreno
i Rodríguez; 2n. estimar en la seva totalitat les
al·legacions formulades en el període d'informació
pública per la Sra. Feliciana Llobet i Núñez, i el Sr.
Florencio Paretas i Bosch; i 3r. estimar en part les
al·legacions presentades durant el termini d'informa¬
ció pública, pels Srs. i Sres. Emilio Lizán i Torre,
Manuel García i Magdaleno, Manuel Moragas i Mu¬
ñoz, Isabel López i Chávez, Enrique Balfagón i
Eixarch, Maria Plana i Ruiz, María, José i Francisca

Mateu i Blanch, Luis Giménez i Arasanz, i Antonio
Jerez i Garcés, de conformitat amb l'informe emès en
data 24 d'octubre de 1996 per la Unitat Operativa de
Gestió del Sòl i que es tenen per reproduïts, modifi¬
cant, en conseqüència, el Projecte de reparcel·lació.
2n. Declarar incompatibles amb el planejament els
drets d'arrendament que es relacionen en document
annex 1, tot això de conformitat amb els articles 168
del Reial Decret Legislatiu 1/1992, que aprova el Text
refós de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana i 123 del
Reglament de Gestió Urbanística. 3r. Declarar de titu-
laritat litigiosa, de conformitat amb l'article 103.4 del
mateix Reglament de Gestió Urbanística, la indemnit¬
zació econòmica substitutòria corresponent als titu¬
lars de la finca aportada 16, registral 14.946. 4t. Atri¬
buir a aquest acord, de conformitat amb allò que
estableix l'article 125 del Reglament de Gestió Urba¬
nística citat, el mateix efecte que l'acta d'ocupació a
efectes expropiatoris, respecte dels drets i càrregues
que hagin d'extingir-se i de les plantacions, obres,
edificacions, instal·lacions i millores que hagin de
destruir-se, conforme al Projecte de reparcel·lació
aprovat. 5è. Determinar, de conformitat, amb els arti¬
cles 150 a) del Decret Legislatiu 1/1990 i 124 del Re¬
glament de Gestió Urbanística, que la fermesa de
l'acte administratiu d'aprovació definitiva del Projecte
de reparcel·lació comporta "de iure" la cessió, en ple
domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant
dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afec¬
tació als usos previstos en el planejament. 6è. Publi¬
car aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província,
en el Tauler d'Edictes d'aquest Ajuntament, i en un
diari dels de més circulació de la província, i notificar-
ho individualment a tots els propietaris i d'altres inte¬
ressats en l'expedient.
Estimar les al·legacions formulades durant la fase

d'informació pública de l'aprovació inicial de la relació
d'ocupants afectats per la unitat d'actuació núm. 5 de
Diagonal-Poblenou, d'acord amb l'informe emès en
resposta, que es té per reproduït; rectificar-la, d'acord
amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim jurí¬
dic de les Administracions públiques i el Procediment
administratiu comú, en virtut de l'informe emès a
l'efecte i que també es té per reproduït; aprovar defi¬
nitivament la relació d'ocupants de la unitat d'actuació
núm. 5 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou; notificar als interessats l'inici de l'expropia¬
ció dels seus drets perquè, en el termini de quinze
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 les peces separades
d'apreuament de conformitat amb els articles 29 i se¬
güents de la Llei d'Expropiació forçosa. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i notificar-ho
individualment a cada un dels interessats en l'expe¬
dient als efectes i amb les conseqüències de l'article
17 de la Llei d'Expropiació forçosa.
Desestimar l'al·legació formulada en tràmit d'infor¬

mació pública pel Sr. Josep Maria Alvinyà i Rovira,
com a representant de la Sra. Sílvia Canet i Garan-
gou, a la relació de béns i drets aprovada inicialment
per acord de la Comissió de Govern en sessió del 31
de maig de 1996, per la qual s'inicià, a petició del
President del Consell Rector de la Junta de Compen¬
sació de la Unitat d'actuació. 2 del Pla especial de re-
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forma interior Diagonal-Poblenou, expedients d'ex¬
propiació de les finques núm. 118 del carrer de la Lla¬
cuna, entitats planta soterrani i 3r. 1a de la finca núm.
126 del carrer de la Llacuna, i entitats 1 r 1 a, 1 r 2a, 2n
1a, 3r 1a i 4t 1a de la finca núm. 114 del carrer de la
Llacuna, i s'aprovà inicialment la relació de béns i
drets afectats pels motius que figuren en l'informe
emès per la Unitat Operativa de Gestió del Sòl, de 25
de setembre de 1996 i que es tenen per reproduïts.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets afec¬
tats. Requerir la propietària, Sra. Sílvia Canet i
Garangou, perquè, en el termini de vint dies, proposi
el preu en què estimi o valori el seu dret a fi d'intentar
l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei d'Expropia¬
ció forçosa; i, en el supòsit que no hi hagi mutu acord,
iniciar la peça separada d'apreuament de conformitat
amb l'article 29 de l'esmentat text legal. Tenir per in¬
tentada sense efecte l'avinença prevista a l'article 24
de la Llei d'Expropiació forçosa pel que es refereix a
la propietat de les finques núm. 118, del carrer de la
Llacuna, i entitats planta soterrani i 3r 1a de la finca
núm. 126, del carrer de la Llacuna, i obrir peça sepa¬
rada d'apreuament de conformitat amb l'article 29 del
referenciat text legal.
Procedir a l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona

a la Junta de Compensació de la Unitat d'actuació
núm. 9 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, en la seva qualitat de propietari de ter¬
renys compresos dins l'àmbit de la referenciada uni¬
tat; facultar el Gerent del Sector d'Urbanisme, Sr.
Borja de Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, perquè for¬
malitzi l'adhesió davant notari i subscrigui els docu¬
ments públics necessaris, i nomenar-lo representant
de l'Ajuntament de Barcelona en la Junta de Com¬
pensació esmentada.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment la Modificació parcial del Pla
especial d'establiments de concurrència pública i
hoteleria de Ciutat Vella, d'iniciativa municipal; sot¬
metre l'esmentada modificació de pla a informació
pública pel termini d'un mes; i per al cas que no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'apro¬
vació inicial a aprovació provisional i trametre l'expe¬
dient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al
tràmit de la seva aprovació definitiva.

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer de Provença, núm. 93-97, als efec¬
tes de l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i
altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plan¬
tes i l'accés al pati interior de l'illa, promogut per Me-
tro-3, SA; exposar-lo al públic per un termini de vint
dies; i per al cas que en aquest termini no s'hi formu¬
lin al·legacions o informes desfavorables que facin
palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir

per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació definitiva, mitjançant l'oportuna
certificació prèvia acreditativa del resultat de la infor¬
mació pública, i trametre un exemplar d'aquest Estudi
de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als
efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall per a l'ac¬

tuació urbanística al pati interior de l'illa delimitada
per la ronda de Sant Pau i els carrers de Manso, del
Parlament, i del Comte Borrell, de conformitat amb el
que determina la Modificació de l'Ordenança per a la
rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona,
aprovada definitivament per acord de la Comissió
d'Urbanisme de 14 de desembre de 1994, promogut
pels Srs. Juan, Miguel i Àngel Casanovas i Aixàs i el
Sr. Francisco Casanovas i Moliné amb les modifica¬
cions no substancials derivades de la incorporació,
en el document, de les millores d'accessos que deter¬
minaven les prescripcions de l'acord d'aprovació ini¬
cial; i trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall
a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes
establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar inicialment la Modificació del Pla especial

d'ordenació de l'illa delimitada pels carrers de Manso,
de Viladomat, de Calàbria i del Parlament, en l'àmbit
de les finques núm. 8-12 i 14 del carrer de Calàbria, i
interior de la finca núm. 24-28 del carrer de Manso,
d'iniciativa municipal, sotmetre l'esmentada Modifica¬
ció de Pla especial a informació pública pel termini
d'un mes; transcorregut aquest termini, resoldre so¬
bre la seva aprovació provisional; i precisar que s'in¬
corporen al mateix document les determinacions, en
relació a la finca del carrer de Manso, núm. 24-28,
que estableix la Resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya de 14 de novembre de 1991 als efectes de
donar compliment a la referida Resolució.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'actua¬

ció urbanística al pati interior de l'illa delimitada pels
carrers del Comte Borrell, de Provença, de Viladomat
i del Rosselló, de conformitat amb el que determina la
Modificació de l'Ordenança per a la rehabilitació i mi¬
llora de l'Eixample de Barcelona, aprovada definitiva¬
ment per acord de la Comissió d'Urbanisme de 14 de
desembre de 1994, promogut per la Institució Peda¬
gògica Sant Isidor; exposar-lo al públic per un termini
de vint dies; i per al cas que en aquest termini no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'a¬
provació inicial a aprovació definitiva, mitjançant l'o¬
portuna certificació prèvia acreditativa del resultat de
la informació pública, i trametre un exemplar d'a¬
quest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e) en
relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment el Pla especial de concreció
d'ús i condicions d'edificació de l'equipament cultural i
administratiu del carrer de la Riera Blanca, núm. 1-3,
d'iniciativa municipal; sotmetre l'esmentat Pla a infor-
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mació pública pel termini d'un mes; i, per al cas que
no s'hi formulin al·legacions o informes desfavorables
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació provisional, i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per al tràmit de la seva aprovació definitiva.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació

de volums a la carretera de Collblanc, núm. 86, pro¬
mogut per la Congregació de les Serventes del Sa¬
grat Cor de Jesús, amb les prescripcions contingudes
a l'informe de la Unitat Operativa de Planejament I,
de 21 d'octubre de 1996, annex a aquest acord: ex¬
posar-lo al públic per un termini de vint dies i, per al
cas que en aquest termini no s'hi formulin al·lega¬
cions o informes que facin palesa la necessitat d'in¬
troduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
definitiva, mitjançant 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.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la parcel·la
situada al carrer d'Hurtado, núm. 10, als efectes de
l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i altell de
l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plantes, pro¬
mogut per Irla Inmuebles, SL; exposar-lo al públic per
un termini de vint dies; i, per al cas que en aquest ter¬
mini no s'hi formulin al·legacions o informes desfavo¬
rables que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rec¬
tificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mit¬
jançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'assenyala¬
ment d'alineacions del passatge de Sant Pere, des de
la cantonada del carrer de l'Alcalde de Móstoles fins la
línia de separació de la zona 17-7, promogut pel Sr.
Ramon Gener i Sala; exposar-lo al públic per un termi¬

ni de vint dies, amb citació personal dels propietaris de
terrenys de l'àmbit afectat; i per al cas que no s'hi for¬
mulin al·legacions o informes desfavorables que facin
palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial, a aprovació definitiva, mitjançant 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.

Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de com¬
pensació de volums a les illes delimitades pels car¬
rers del Segre, del Doctor Santponç, de Josep
Soldevila i de Borriana (A) i pels carrers del Segre, de
Borriana, i de Josep Soldevila (B); aprovar definitiva¬
ment la delimitació de la unitat d'actuació, promoguts
pels hereus del Sr. Ricardo Nubiola i Vilomara; des¬
estimar les al·legacions presentades pels Srs. Luis
César Cidad i López, Jesús Ferrer i Tolón, Andrés
Carrión i Guillén, i la Sra. María del Carmen Sánchez
i Núñez, com a representants, per ordre respectiva de
les comunitats de propietaris dels immobles del carrer
del Segre, núm. 73, carrer del Segre, núm. 75, carrer
del Doctor Sanponç, núm. 139, i carrer del Doctor
Sanponç, núm. 100, 102 i 104, de conformitat amb el
contingut de l'informe de la Unitat Operativa de Pla¬
nejament I de 17 de setembre de 1996, annex a
aquest acord; i trametre un exemplar d'aquest Estudi
de detall i de la delimitació de la unitat d'actuació a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 i 168 del De¬
cret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la
unitat d'actuació B del Pla especial de reforma interior
Diagonal-Poblenou, per un import de 105.950.144
pessetes (impost del valor afegit inclòs); sotmetre
l'expedient a informació pública durant el termini de
trenta dies; i en cas que en aquest termini no s'hi for¬
mulin al·legacions desfavorables o informes que facin
palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació definitiva, mitjançant l'oportuna
certificació prèvia acreditativa del resultat de la infor¬
mació pública.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

NOVA REDACCIÓ ARTICLE 24 DEL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS
(Aprovada inicialment per acord del Consell Ple¬
nari de 12 de juliol, i definitivament el 25 d'octu¬
bre de 1996)

En virtut dels acords adoptats pel Consell Plenari,
el 12 de juliol, d'aprovació inicial, i 25 d'octubre de
1996, d'aprovació definitiva, l'article 24 del plec de
clàusules administratives generals, aplicables a la
contractació d'obres, instal·lacions, serveis i submi¬
nistraments, ha quedat redactat en els termes se¬
güents:
"VIII. Del pagament.
Clàusula 24. El pagament de les prestacions es

realitzarà en els terminis disposats a la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, sen¬
se perjudici que l'Administració pugui acceptar i va¬
lorar les ofertes econòmiques i financeres que pu¬
guin fer els licitadors. En tot cas, els plecs de
clàusules particulars establiran les determinacions
necessàries perquè l'Ajuntament pugui conèixer el
preu, inclosos els costos 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 Admi¬
nistracions Públiques.
Als efectes de pagament, la Corporació expedirà

mensualment, o en aquell altre període que establei¬
xin els plecs de clàusules particulars, certificacions o
altres documents que comprendran les prestacions
executades durant l'esmentat període de temps."
Barcelona, 15 de novembre de 1996. La Secretària

general accidental, Irene Pagès i Perarnau.
* * *

PREUS PÚBLICS DEL MERCAT AMBULANT
D'EDUARD AUNÓS PER A 1997

(Aprovats per acord de la Comissió de Govern de
8 de novembre de 1996)

La Comissió de govern, en sessió del dia 8 de no¬
vembre de 1996, acordà:
Aprovar els preus públics del Mercat Ambulant

d'Eduard Aunós per a 1997.

Tipus de parada Preu
156 parades de 4 x 2 m2 121.191
129 parades de 6 x 2 m2 156.882
1 parada de 2 x 2 m2 88.432
12 parades de 8 x 2 m2 192.569
1 parada de 3 x 2 m2 104.811
1 parada de 10 x 2 m2 228.258

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DELS
PREMIS CIUTAT DE BARCELONA 1996
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 22 de
novembre de 1996)

El Consell Plenari, en sessió del dia 22 de novem¬
bre de 1996, acordà:
Aprovar les bases generals i específiques dels Pre¬

mis Ciutat de Barcelona 1996, que s'atorgaran en el
mes de febrer de 1997, durant les festes de Santa
Eulàlia; i procedir a convocar-los per guardonar la
creació, la investigació i la producció de qualitat realit¬
zades a Barcelona en el transcurs de l'any, de confor¬
mitat amb les bases esmentades.

Premis Ciutat de Barcelona

1. L'Ajuntament de Barcelona convoca anualment
els Premis Ciutat de Barcelona amb l'objectiu de
guardonar la creació, la investigació i la producció
de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o
col·lectius que hi treballen o per institucions i organit¬
zacions barcelonines que les promocionen o les pro¬
dueixen. Les obres guardonades han de contribuir al
desenvolupament del fet cultural i han d'estar integra¬
des en el teixit ciutadà en el qual participen els crea¬
dors, les associacions, les institucions públiques i les
indústries culturals.
Amb aquesta finalitat es convoquen els premis se¬

güents: Arts Escèniques, Arts Plàstiques, Audiovi¬
sual, Música, Traducció en llengua catalana, Lite¬
ratura en llengua catalana, Literatura en llengua
castellana, Mitjans de Comunicació, Agustí Duran i
Sampere d'Història de Barcelona, Arquitectura i urba¬
nisme, Investigació científica, Investigació tecnològi¬
ca i Projecció Internacional de la ciutat de Barcelona.

2. Es consideren optants als premis totes aquelles
obres que es puguin integrar en algun dels àmbits
descrits en el primer apartat i que compleixin les con¬
dicions següents: haver estat realitzades, representa¬
des, presentades, exhibides, publicades, emeses o fi¬
nalitzades a Barcelona durant l'any 1996 i haver estat
realitzades per un autor o autors que treballen a Bar¬
celona o que treballen per a organitzacions barcelo¬
nines amb personalitat jurídica.

3. La forma d'elecció de les obres guardonades es
farà a través d'un jurat integrat per sis membres per a
cadascun dels àmbits. Els jurats actuaran amb la mà¬
xima llibertat i decidiran per majoria de vots entre les
obres optants les que seran premiades. Del veredicte
dels jurats, se n'estendrà una acta redactada per la
Secretària dels Premis.

4. Els jurats estaran compostos per sis persones:
un president, quatre jurats i un representant de l'Ins-
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titut de Cultura de Barcelona, que tindran veu però
no vot.

En l'àmbit de Projecció Internacional, el jurat estarà
format pels 12 presidents dels diferents àmbits i un
membre de l'Institut de Cultura de Barcelona. En cas

d'empat, el president tindrà vot de qualitat.
5. L'Alcalde, a proposta del President de l'Institut

de Cultura de Barcelona, designarà el president i els
membres de cada un dels jurats, el secretari dels
quals serà la secretària de l'Institut.

6. Els premis s'atorgaran per majoria de vots o po¬
dran ser declarats no adjudicats, a criteri dels jurats.

En cas excepcional, es podran atorgar dos premis
ex-aequo i l'import d'aquest es repartirà entre els dos
guanyadors.

El jurat podrà recollir en l'acta les mencions honorí¬
fiques que consideri pertinents.

En el cas que algun dels membres del jurat, per
causa de força major, no pogués assistir i emetre el
seu vot el dia del veredicte, l'haurà de fer arribar per
escrit a la secretaria dels Premis.

7. Els guardonats rebran un milió de pessetes com
a import del premi i un diploma on es recollirà el vere¬
dicte del jurat.

8. El veredicte, que serà inapel·lable, serà ratificat
en sessió extraordinària pel Consell Plenari de l'Ajun¬
tament que es realitzarà el mes de febrer de 1997 du¬
rant les festes de Santa Eulàlia.

Arts Escèniques
Aquest premi s'atorgarà a una obra de teatre, de

dansa o d'òpera estrenada durant l'any 1996 i repre¬
sentada a Barcelona dins el mateix any. L'import del
premi correspondrà al director, al coreògraf, a l'esce¬
nògraf, a la companyia o a la productora de l'obra
premiada.

Arts Plàstiques
Aquest premi s'atorgarà a una obra de creació

d'arts plàstiques presentada o realitzada a Barcelona
en el marc d'una institució, sala d'exposició
barcelonina o indret de la ciutat durant l'any 1996.
L'import del premi correspondrà al creador o als crea¬
dors de l'obra premiada.

Audiovisuals
Aquest premi s'atorgarà a una obra de creació de

cinema, curt, vídeo, multimédia o televisió produïda
per un autor, autors autònoms o organització
barcelonina i exhibida a Barcelona durant l'any 1996.
L'import del premi correspondrà a l'autor, als autors,
al director o a la productora de l'obra premiada.

Música
Aquest premi s'atorgarà a una obra de creació o in¬

terpretació realitzada, presentada o editada a Bar¬
celona per una organització o institució barcelonina
durant l'any 1996. L'import del premi correspondrà al
compositor, al director, a la formació musical, a la
productora o a l'editora de l'obra premiada.

Traducció en llengua catalana
Aquest premi s'atorgarà a una traducció al català

d'una obra de creació literària escrita originàriament

en qualsevol llengua i publicada a Barcelona per una
editorial barcelonina durant l'any 1996. L'import del
premi correspondrà al traductor de la traducció pre¬
miada.

Literatura en llengua catalana
Aquest premi s'atorgarà a una obra literària, escrita

originàriament en català i publicada a Barcelona per
una editorial barcelonina durant l'any 1996. L'import
del premi correspondrà a l'autor de l'obra premiada.

Literatura en llengua castellana
Aquest premi s'atorgarà a una obra literària, escrita

originàriament en castellà i publicada a Barcelona per
una editorial barcelonina durant l'any 1996. L'import
del premi correspondrà a l'autor de l'obra premiada.

Mitjans de Comunicació
Aquest premi s'atorgarà a un treball de caràcter

divulgatiu, informatiu o d'opinió en premsa, ràdio i te¬
levisió i realitzat, exhibit, emès o publicat a Barcelona
per un mitjà barceloní durant l'any 1996. L'import del
premi correspondrà a l'autor, a l'equip o a la produc¬
tora del treball premiat.

Història de Barcelona

Aquest premi s'atorgarà a un treball sobre aspec¬
tes de la història de la ciutat de Barcelona presentat o
publicat a Barcelona per una organització o institució
barcelonina durant l'any 1996. L'import del premi cor¬
respondrà a l'autor o als autors del treball premiat.

Arquitectura i urbanisme
Aquest premi s'atorgarà a una obra original d'arqui¬

tectura i urbanisme o una obra de restauració finalit¬
zada a Barcelona per un estudi d'arquitectura
barceloní durant l'any 1996. L'import del premi cor¬
respondrà a l'arquitecte o a l'equip d'arquitectes que
han realitzat l'obra premiada.

Investigació científica
Aquest premi s'atorgarà a un treball d'investigació

científica realitzat, presentat o publicat a Barcelona
per una organització, institució o empresa barcelo¬
nina durant l'any 1996. L'import del premi correspon¬
drà a l'investigador, a l'equip d'investigadors o a l'or¬
ganització que ha dut a terme el treball premiat.

Investigació tecnològica
Aquest premi s'atorgarà a un treball d'investiga¬

ció tecnològica realitzat, presentat o publicat a
Barcelona per una organització, institució o empre¬
sa barcelonina durant l'any 1996. L'import del pre¬
mi correspondrà a l'investigador, a l'equip d'investi¬
gadors o a l'organització que ha dut a terme el
treball premiat.

Projecció Internacional de la ciutat de Barcelona
Aquest premi s'atorgarà a un fet o esdeveniment

cultural realitzat o presentat l'any 1996 i que hagi
projectat internacionalment la ciutat de Barcelona.
L'import del premi correspondrà a la persona, a les
persones o a l'organització que hagi realitzat l'esde¬
veniment premiat.
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JUNTA DE PORTAVEUS

Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'octubre de
1996 i aprovada el dia 19 de novembre de 1996.

A la Sala President Lluís Companys de la Casa de
la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-dos d'octubre de
mil nou-cents noranta-sis, es reuneix la Junta de Por¬
taveus sota la presidència del Regidor Ponent de
Funció Pública i Qualitat, l'IMm. Sr. Ernest Maragall i
Mira, per absència de l'IMm. Sr. Joan Clos i Matheu.
Hi concorren els ll·lms. Srs. Regidors Albert Batlle i
Bastardas, Portaveu del Grup Municipal Socialista,
Joan Puigdollers i Fargas, Portaveu del Grup Munici¬
pal de Convergència i Unió, Emilio Álvarez i Pérez,
Portaveu del Grup Municipal Popular, Eugeni Forra-
dellas i Bombardó, Grup Municipal d'Iniciativa-Els
Verds, i Agustí Soler i Regàs, assistits per la Secretà¬
ria General Accidental, Irene Pagès i Perarnau, que
certifica.

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

La Presidència obre la sessió a les nou hores.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬

lebrada el 23 de setembre de 1996, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres de la Junta i
s'aprova.

Es dóna compte dels assumptes següents per al
Consell Plenari inclosos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.
Restricció de la circulació de camions a les Rondes

de Barcelona.
Actuacions de sòl públic per a l'habitatge a

Barcelona per a l'any 1997.

COMISSIO DE GOVERN

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

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista i Popular i el Sr. Soler, i en
contra el Portaveu d'Iniciativa-Els Verds mentre que
el de Convergència i Unió opta per l'abstenció.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova inicialment la
Modificació puntual del Pla especial de reforma inte¬
rior del Sector Oriental per a la creació de noves ope¬

racions d'habitatge protegit al carrer del Pou de la Fi¬
guera, núm. 14-20, i la plaça de Sant Agustí Vell,
núm. 5, i es prorroga la suspensió de l'atorgament de
llicències que determinà l'acord plenari de 19 de juny
de 1996, fins al termini màxim de dos anys a comptar
des del dia 5 de juliol de 1996, data de la publicació
de tal acord al Butlletí Oficial de la Província.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen tots els

assistents.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern,

de 10 d'octubre de 1996, pels quals s'aproven ini¬
cialment:

a) L'Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer
d'Ausiàs Marc cantonada al carrer de Sardenya, núm.
170-176, als efectes de l'ordenació de la ubicació en
la planta baixa i l'altell de l'ús d'habitatge vinculat en¬
tre ambdues plantes, promogut per Tres Torres, SA.

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

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

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

Es manifesten a favor d'aquest tots els assistents
excepte en els apartats b), en què opten per l'absten¬
ció els Portaveus dels Grups Popular i de Convergèn¬
cia i Unió, i c), en què fa reserva el Portaveu d'aquest
darrer Grup.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

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

veus dels Grups Socialista i d'Iniciativa-Els Verds i el
Sr. Soler, mentre que els Portaveus dels Grups Popu¬
lar i de Convergència i Unió opten per abstenir-se.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'aprova definitivament el
Projecte de compensació elaborat i aprovat inicial¬
ment per 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,
de Barcelona, constituïda a l'efecte, i se supedita la
publicació de l'acord a la inscripció de la Junta de
Compensació esmentada en el Registre d'Entitats Ur¬
banístiques Col·laboradores.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual es requereix els titulars

k
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*

dels terrenys inclosos a la unitat d'actuació núm. 5 de
la "Modificació del Pla General Metropolità al Front
Marítim del Poblenou des del Cementiri a rambla de
Prim, que comprèn les finques situades al carrer
de Perelló, entre la rambla del Poblenou i el carrer del
Ferrocarril (excepte la finca núm. 38-44 del carrer
de Perelló), i les finques núm. 28 a 36 del carrer de
Fernando Poo, amb una superfície total de 7.504 m2,
perquè en el termini de tres mesos, a comptar des de
la notificació d'aquest acord, presentin projecte d'es¬
tatuts i bases d'actuació, i per al cas que no es pre¬
sentessin els esmentats documents dintre de tal ter¬
mini, es té per aprovat inicialment el canvi del sistema
d'actuació esmentat pel de cooperació.
Es manifesten a favor dels dos dictàmens anteriors

tots els assistents.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual s'estimen parcialment les
al·legacions formulades per Inmuebles Navarros, SA,
Kitira, SL i Joaquín Vidal i Artés i es desestimen les
altres que es relacionen, contra l'acord del plenari de
16 d'abril de 1996 que anticipava l'obertura i corres¬
ponent urbanització de la traça de l'Avinguda Diago¬
nal i dels carrers de Bilbao, de Lope de Vega i
d'Espronceda, en els àmbits de les unitats d'actuació
núm. 2, 3, 6 i 9, a executar pel sistema de compensa¬
ció, i unitats d'actuació núm. 10 i aïllada B, a executar
pel sistema d'expropiació del Pla especial de reforma
interior Diagonal-Poblenou.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen tots els

assistents excepte el Portaveu de Convergència i
Unió, que reserva el seu vot.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 10

d'octubre de 1996, pel qual es modifica l'apartat 5è
de les bases del Premi Barcelona Solidaritat, aprova¬
des per la Comissió de Govern en sessió de data 1
de febrer de 1991 i ratificades pel Consell Plenari de
26 de febrer de 1991, substituint el seu actual redac¬
tat pel següent: "L'Alcalde de Barcelona designarà els
membres del jurat, que estarà format per membres
del Consistori i personalitats rellevants en la vida as¬
sociativa de la ciutat. Així mateix designarà la perso¬
na que actuarà com a secretari/a".
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen tots els

assistents excepte el Portaveu del Grup Popular que
s'abstè.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

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

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista i d'Iniciativa-Els Verds i el
Sr. Soler, i en contra el de Convergència i Unió men¬
tre que el del Grup Popular opta per l'abstenció.
Modificar per a l'exercici 1997 i següents les Orde¬

nances Fiscals següents: Ordenança Fiscal General;
núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 1.2 Im¬

post sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3 Im¬
post sobre l'increment de valor dels terrenys de natu¬
ralesa urbana; núm. 1.4 Impost sobre activitats eco¬
nòmiques; núm. 2.1 Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres; núm. 3.1 Taxes per serveis
generals; núm. 3.2 Taxes per serveis de bombers;
núm. 3.3 Taxes pels serveis fúnebres i cementiris;
núm. 3.4 Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.5 Ta¬
xes pels serveis de neteja; núm. 3.6 Taxes de clave¬
gueram; núm. 3.7 Serveis de mercats; núm. 3.8 Ta¬
xes per serveis d'inspecció i prevenció sanitària; i
núm. 3.9 Prestacions de la Guàrdia Urbana i circula¬
cions especials.
Modificar per a l'exercici 1997 i successius l'Orde¬

nança General reguladora de les contraprestacions
coactives i dels preus públics, i les Ordenances: núm.
5.1 reguladora dels preus públics per utilització priva¬
tiva del domini públic municipal i núm. 5.3 reguladora
dels preus públics per l'estacionament de vehicles.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i el
Sr. Soler, i en contra els del Grups Popular i de Con¬
vergència i Unió.
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 els efectes previstos a l'apartat 2 de la Base
d'execució 24 del Pressupost.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds, i el
Sr. Soler, i en contra els dels Grups Popular i de Con¬
vergència i Unió.
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 pessetes en el mercat interior, a dur a terme al¬
ternativament una o una altra, i destinades a cobrir
les necessitats financeres previstes en el Pla Finan¬
cer de 1997; i autoritzar l'Il·lm. Sr. Joan Clos i
Matheu, Primer Tinent d'Alcalde per atorgar tota la
documentació necessària per dur a terme la signatu¬
ra de les operacions.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬

veus dels Grups Socialista, Iniciativa-Els Verds i el
Sr. Soler, i en contra el del Grup Popular, mentre que
el de Convergència i Unió reserva el seu vot.
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.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1996, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta. Aprovar la creació de partides ampliables amb
les despeses vinculades que s'indiquen en la docu¬
mentació que s'adjunta.
Es pronuncien a favor dels dos dictàmens anteriors

els Portaveus dels Grups Socialista i d'Iniciativa-Els
Verds i el Sr. Soler, en contra el Portaveu del Grup
Popular i fa reserva de vot el Portaveu de Convergèn¬
cia i Unió.

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
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municipal en tots els drets i obligacions del conces¬
sionari i formalitzar l'escriptura pública corresponent.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen tots els
assistents.
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 clàu¬
sules administratives generals aplicables a la con¬
tractació d'obres, instal·lacions, serveis i subministra¬
ments, 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

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

mensualment, o en aquell altre període que establei¬
xin els Plecs de clàusules particulars, certificacions o
altres documents que comprendran les prestacions
executades durant l'esmentat període de temps."

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista i d'Iniciativa-Els Verds i el
Sr. Soler, mentre que els Portaveus dels Grups Popu¬
lar i de Convergència i Unió es reserven el vot.
Donar per aprovat definitivament, en no haver-s'hi

formulat reclamacions en el període d'informació pú¬
blica, l'anterior acord plenari de 12 de juliol de 1996,
pel qual s'aprovà la Memòria justificativa i la transfor¬
mació de ProEixample en societat de capital mixt, se
n'augmentà el capital social fins a 1.000.000.000 de
pessetes segons la distribució prevista en l'esmen¬
tada Memòria i se'n destinaren 500.000.000 com a

aportació de la Corporació a l'esmentada ampliació
de capital.
Conseqüentment, confirmar, exercint en funcions

de Junta general de ProEixample, SA, els acords que
figuren en el document adjunt.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen tots els
assistents.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar a la Sra. Laura Martínez i Miragall la
compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a Tècnic Superior en Dret en el lloc de tre¬
ball de Responsable de Projecte en la Unitat Opera¬
tiva de Gestió del Sòl i l'activitat privada de docència
en l'Acadèmia Adams, atès que aquesta activitat pri¬
vada no figura compresa en les causes d'incompa¬
tibilitat previstes pels articles 2, 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Gene¬
ralitat i els articles 322, 329, i 330 del Reglament del
Personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat
l'interès públic, si bé la present autorització està

condicionada a l'estricte compliment dels deures pú¬
blics i al manteniment de la dedicació a l'activitat pri¬
vada dintre dels límits establerts per l'article 11 i 12
de l'esmentada Llei i l'article 330 de l'esmentat Re¬
glament, i pot deixar-se sense efecte per variació de
les circumstàncies relatives als llocs de treball, per
modificació dels règims d'incompatibilitats o per inte¬
rès públic.
Autoritzar als senyors Josep Liados i Masllorens i

Tomàs Subirá i Sanz la compatibilitat sol·licitada en¬
tre 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 pre¬
veu l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novem¬

bre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Ad¬
ministració de la Generalitat i amb les limitacions
previstes als articles 5 i 6 d'aquesta llei i els articles
327 i 328 del Reglament del Personal al servei
de les Entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Autoritzar al Sr. Manuel Yagüe i Martínez la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
en aquesta Corporació, amb la categoria de Tècnic
superior d'Arquitectura i Enginyeria i l'exercici lliure
de la professió d'arquitecte, excloent qualsevol mani¬
festació del seu exercici en el terme municipal de
Barcelona, per tal d'evitar possibles coincidències en¬
tre l'activitat pública i la privada, i garantir d'aquesta
manera l'objectivitat, la imparcialitat i la independèn¬
cia que ha de presidir la seva actuació com a funcio¬
nari, i per salvaguardar l'interès públic, que podria
sortir perjudicat en cas de produir-se aquella coinci¬
dència; tanmateix la seva dedicació professional pri¬
vada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l'Administració Pública, tot de con¬
formitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibi¬
litats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i d'acord amb el que disposa el Regla¬
ment de Personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els
seus articles 322, 329 i 330. La present autorització
està condicionada a l'efectiu compliment dels seus
deures públics i a la modificació de la normativa d'in¬
compatibilitats.

Es manifesten a favor dels tres dictàmens prece¬
dents tots els assistents.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

PONÈNCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

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

concessió de la Pista poliesportiva municipal Capella
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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 pú¬
blica pel termini d'un mes; i per al cas de no presen-
tar-s'hi cap al·legació o reclamació, aprovar-lo de¬
finitivament, 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.
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 públi¬
ca pel termini d'un mes, i per al cas no de presentar-
s'hi cap al·legació o reclamació, aprovar-lo definiti¬
vament, 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 manifesten a favor dels tres dictàmens prece¬

dents tots els assistents.

COMISSIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Informe sobre el Pacte Industrial.
Es decideix que aquest punt es tractarà en el Ple¬

nari conjuntament amb una moció de tots els Grups
sobre l'adhesió al Pacte Industrial.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

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.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen tots els
assistents, afegint-hi al final: "; i sotmetre-les a infor¬
mació pública per un termini de trenta dies."

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

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 de¬
terminen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'apro¬
va el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels
Ens locals, i sotmetre'l a informació pública durant
un termini de trenta dies hàbils a partir del següent
al de la publicació, d'acord amb els esmentats ar¬
ticles. Donar per aprovat definitivament l'esmen¬
tat Projecte, sempre i quan no s'hi hagin formulat
al·legacions durant el període d'informació pública i
complir les previsions de l'article 38.2 del Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals; aprovar
simultàniament el Plec de clàusules administratives

particulars que ha de regir el concurs obert per a
l'adjudicació del contracte per a l'execució de les
obres de remodelació de la Casa de l'Ardiaca (últi¬
ma fase), per un import màxim de 195.290.291 pes¬
setes. Autoritzar la despesa de 5.996.830 pessetes
contra la partida 632.42 451.40 0201 del Pressupost
de 1996 per al pagament d'aquestes obres durant
l'any 1996. Aplicar les quantitats de 120.000.000 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 es¬
mentats anys. Convocar concurs obert per a l'adju¬
dicació de l'esmentat contracte, d'acord amb l'article
86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes
de les Administracions públiques. Ordenar la publi¬
cació al Butlletí Oficial de la Província de l'aprovació
inicial del projecte i de la convocatòria de concurs,
tenint en compte que si es formulen al·legacions en
contra del projecte durant el període d'informació
pública se suspendran les actuacions mentre aque¬
lles no quedin resoltes.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Por¬

taveus dels Grups Socialista i d'Iniciativa-Els Verds
i el Sr. Soler, mentre que els Portaveus dels Grups
Popular i de Convergència i Unió reserven el seu
vot.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

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

assistents.

COMISSIÓ DE CIUTAT AMIGA I JOVENTUT

PONÈNCIA DE JOVENTUT I DONA

Aprovar la creació del Consell de Cent Joves de
Barcelona; aprovar-ne les Normes reguladores,
d'acord amb l'article 12 de les Normes reguladores
de la participació ciutadana, aprovades per acord del
Consell Plenari de 5 de desembre de 1986, i amb l'ar¬
ticle 59 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim local de Catalunya.
Es dóna compte que a la Comissió del Plenari es

convingué d'afegir al final d'aquest dictamen: "; i sot¬
metre-les a informació pública per un termini de tren¬
ta dies."

Es manifesten a favor d'aquest dictamen tots els
assistents.
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COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General Metropolità en els terrenys del ROD Es¬
panyol de Barcelona, a l'avinguda de Sarrià de Bar¬
celona, 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 ROD Espanyol, en allò que
fa referència a l'àmbit del terme municipal de Bar¬
celona, amb les modificacions no substancials deriva¬
des de l'acord d'aprovació inicial de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs de 18 de juliol de 1996, i de les
precisions, en relació als terrenys de Sarrià, que es
detallen en l'informe del Sector d'Urbanisme annex a

aquest acord; desestimar les al·legacions presenta¬
des en el termini d'informació pública, de conformitat
amb el contingut del referit informe del Sector d'Urba¬
nisme, i trametre l'expedient al Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

El Portaveu de Convergència i Unió anuncia l'abs¬
tenció, a títol personal, del Sr. Ciurana en la votació
plenària.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus dels Grups Socialista, de Convergència i Unió i

el Sr. Soler, i en contra el Portaveu d'Iniciativa-Els
Verds, havent romàs absent durant la deliberació el
Sr. Álvarez, per la seva condició d'accionista del Club
promotor.

GRUPS MUNICIPALS

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

necessitat de la gratuïtat de la B-30 com a alternati¬
va al pas de camions per les rondes i atenent a la
seva consideració ciutadana com a tercera ronda de
la ciutat.
Instar el Govern perquè, en un termini no superior

a tres mesos, es pronunciï sobre l'emplaçament futur
de la Biblioteca Provincial de Barcelona.
Tot seguit, es dóna compte de la moció següent al

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

"Pacte de la regió metropolitana de Barcelona" sigui
seleccionat per l'Estat Espanyol com a projecte-pilot
de pacte territorial per a l'ocupació, d'acord amb el
que va aprovar el Consell Europeu de Florència.
Es decideix que passin al Plenari les dues proposi¬

cions i la moció precedents.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les deu hores.
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PERSONAL

Concursos

Bases generals que han de regir la convocatoria
d'1 concurs per a la provisió d'1 lloc de treball
(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 16 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

Pel desenvolupament d'un lloc de treball
de nivell superior al nivell del lloc de tre¬
ball base de la categoria del concursant.. 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

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

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

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

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬
tar en servei actiu, pertànyer a la plantilla de l'Ajunta¬
ment de Barcelona com a funcionari de carrera o com

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

MERITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell del
lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en dos al del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en quatre al del lloc de treball con¬
vocat 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

JUNTA DAVALUACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

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

lar, i el/la Coordinador/a o Director/a de Serveis que
per a cada concurs s'indiqui expressament a l'annex,
com a suplent.
Vocalies:
Cap de Personal del Sector d'Actuació al qual per¬

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

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

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

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

sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.
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Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i
la documentació separada, per a la qual cosa es podrà
utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a l'Ofici¬
na d'Informació de Personal i a les seus dels Districtes.

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

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

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

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

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

Annex

Concurs 686. Cap de Nucli Orgànic Intersectorial
de Serveis Personals de Districte (Nivell 22)

Cap de Nucli Orgànic Intersectorial de Serveis
Personals de Districte
Concurs 686

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Perso¬
nals de Districte.
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de

64.500 (2229X) pessetes segons catàleg vigent.

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

funcions tècniques i administratives que corresponen

als 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. No
obstant, si la titulació aportada per ingressar a la ca¬
tegoria 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'a¬
valuació d'aquest apartat mitjançant els sistemes
d'acreditació que consideri més adequats, valorant-
los 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. Josep M. Prochazka i Aguiló, Gerent del Distric¬

te de Ciutat Vella o persona en qui delegui.
Sr. Rodolfo Hoyuelos i Cámara, Cap de la Divisió

de Serveis Personals del Districte de Ciutat Vella, o

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

tè d'Empresa.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:
Barcelona, anual 1.500 ptes.
Número corrent 50 ptes.

Es publica cada deu dies

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:
GASETA MUNICIPAL

PI. Sant Miquel, s/n

Dipòsit legal: B. 1.824-1958 - impremta municipal


