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CONSELL PLENARI

Acords

Acords de la sessió extraordinària celebrada el
dia 26 de setembre de 1997

Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'al¬
calde de Barcelona presentada per l'Excm. Sr. Pas¬
qual Maragall i Mira.

* * *

Acords de la sessió extraordinària celebrada el
dia 26 de setembre de 1997

Elegir alcalde de Barcelona l'Excm. Sr. Joan Clos i
Matheu.

1r. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec
de regidor d'aquest Ajuntament presentada per
l'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira. 2n. Trametre cer-
tificació d'aquest acord a la Junta Electoral Central a
l'efecte d'atribució de l'esmentada vacant al candidat
següent de la llista electoral del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE).
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 10 de juliol de
1997 i aprovada el dia 12 de setembre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia deu de
juliol de mil nou-cents noranta-set, es reuneix la Co¬
missió de Govern en sessió ordinària, sota la presi¬
dència de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i
Mira. Hi concorren l'Im. Sr. i les Imes. Sres. Tinents
d'Alcalde, Joan Clos i Matheu, Eulàlia Vintró i Cas¬
tells, Maravillas Rojo i Torrecilla, i Pilar Rahola i
Martínez, i les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regidors,
Joaquim de Nadal i Caparà, Antoni Santiburcio i Mo¬
reno, Francesc Xavier Casas i Masjoan, Enric Truñó i
Lagares, Albert Batlle i Bastardas, Teresa Sandoval i
Roig, M. Carmen San Miguel I Ruibal, Josep M.
Vegara i Carrió, i Ernest Maragall i Mira, assistits per
la secretària general accidental, Irene Pagès i Perar-
nau, que certifica.

Hi són presents en qualitat d'observadors la Ima.
Sra. Inmaculada Moraleda i Pérez, i els Ims. Srs.
Francesc Narváez i Pazos, Pere Alcober i Solanas,
Joan Fuster i Sobrepere, Eugeni Forradellas i Bom¬
bardé, Josep Puig i Boix, i Agustí Soler i Regàs.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presi¬

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

lebrada el 13 de juny de 1997, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.

A) Assumptes per al Consell Plenari

Es tracta, primerament, de la relació d'assumptes
preparats per a ésser sotmesos al Consell Plenari i
que es ressenyen a continuació:

ALCALDIA

Mesures de govern.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Aprovar el Compte General de l'exercici de 1996
corresponent a l'Ajuntament, als seus organismes
autònoms i a les societats de capital íntegrament mu¬
nicipal.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de
1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta.
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

1997. Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost
de 1997, corresponents als reconeixements de crèdit
del present expedient, de conformitat amb la docu¬
mentació que s'adjunta.
Autoritzar l'Institut Municipal de Disminuïts a con¬

certar una pòlissa de crèdit per import de 50.000.000
de pessetes, en les condicions que s'adjunten.
Aprovar les condicions que s'adjunten com a annex

1, referents a un préstec per import màxim de 6.000
milions de pessetes a contractar amb el Banco de
Crédito Local de España; aprovar la modificació del
Pressupost de 1997 d'acord amb l'annex 2; i autorit¬
zar l'Im. Sr. Joan Clos i Matheu, primer tinent d'alcal¬
de, a atorgar tota la documentació necessària per a
dur a terme l'operació.
Autoritzar el Patronat Municipal de l'Habitatge a

concertar, en les condicions que s'adjunten, préstecs
hipotecaris per un import màxim de 4.283.677.405
pessetes, destinats a finançar les obres d'un total de
600 habitatges, dels quals 441 corresponen a sis pro¬
mocions en règim de lloguer, i 159 a cinc promocions
en règim de venda.
Alienara la Societat Urbanística Metropolitana de

Rehabilitació i Gestió, SA, (Regesa), les parcel·les
A, B i C, grafiades en el plànol annex, lliures de càr¬
regues, gravàmens, construccions i ocupants, situa¬
des amb façana als carrers de la Llacuna i de
Sancho de Avila, pertanyents a la unitat d'actuació
núm. 5 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, d'extensió superficial conjunta 4.582,07
m2, pel preu de 682.800.000 pessetes, més impost
del valor afegit, a satisfer al comptat en el moment
de signar l'escriptura de compravenda, per a des¬
tinar-Ies a la construcció d'habitatges sota algun
règim de protecció pública; i formalitzar la compra¬
venda en escriptura pública quan ho determini l'A¬
juntament.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

la part de la finca, de propietat municipal, situada al
carrer del Miracle, núms. 26-48 ("Vapor Vell"),
grafiada en els plànols annexos, per a instal·lar-hi el
CEIP Barrufet, mitjançant la rehabilitació i adequació
de les plantes soterrani, baixa, primera i segona, amb
una superfície construïda total de 3.912,12 m2 de
sostre, i l'espai exterior d'aproximadament 1.260 m2
de sòl destinat a pati, respectant els accessos a la bi¬
blioteca situada a les plantes tercera i quarta de l'im¬
moble, i per a la gestió ulterior d'aquest centre esco¬
lar, d'acord amb les determinacions de la normativa
vigent; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

la part de la finca, de propietat municipal, situada al
carrer de Viladomat, núms. 2-8, grafiada en el plànol
annex, per a instal·lar-hi el CEIP Sant Antoni, mit¬
jançant la construcció i adequació de fins a 5.035 m2
de sostre, i els espais exteriors d'aproximadament
1.740 m2 destinats a pati, i per a la gestió ulterior
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d'aquest centre escolar, d'acord amb les determina¬
cions de la normativa vigent; i facultar l'Alcaldia per a
la realització de totes les actuacions encaminades a

concretar, clarificar i executar el present acord.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

la finca, de propietat municipal, situada al carrer Ma¬
jor de Can Caralleu, núm. 3, amb una superfície de
4.974 m2, grafiada en el plànol annex, per a la cons¬
trucció del CEIP Taber i la gestió ulterior d'aquest
centre escolar, d'acord amb les determinacions de la
normativa vigent; i facultar l'Alcaldia per a la realitza¬
ció de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

la finca, de propietat municipal, situada al carrer
d'Aguilar, núm. 12, amb una superfície aproximada
de 3.444 m2, grafiada en el plànol annex, per a la
construcció del CEIP Pit-roig i la gestió ulterior
d'aquest centre escolar, d'acord amb les determina¬
cions de la normativa vigent; i facultar l'Alcaldia per a
la realització de totes les actuacions encaminades
a concretar, clarificar i executar el present acord.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

la finca de propietat municipal, situada al carrer del
Llobregós, núm. 1, amb una superfície aproximada
de 4.017 m2, grafiada en el plànol annex, per a la
construcció del CEIP Graziel·la Arrel i la gestió ulte¬
rior d'aquest centre escolar, d'acord amb les determi¬
nacions de la normativa vigent; i facultar l'Alcaldia per
a la realització de totes les actuacions encaminades a

concretar, clarificar i executar el present acord.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

la finca, de propietat municipal, situada al carrer de
Carmen Amaya, núm. 2, amb una superfície aproxi¬
mada de 6.432 m2, grafiada en el plànol annex, per a
la construcció del CEIP Vila Olímpica i la gestió ulte¬
rior d'aquest centre escolar, d'acord.amb les determi¬
nacions de la normativa vigent; i facultar l'Alcaldia per
a la realització de totes les actuacions encaminades a

concretar, clarificar i executar el present acord.
Substituir, per raons d'interès urbanístic, l'empla¬

çament de les dues unitats de subministrament de
carburant per a vehicles automòbils previstes a la
rambla de Prim - autopista A-19, de la concessió,
adjudicada a Shell España, SA, per acord del Con¬
sell Plenari d'11 d'abril de 1995, per dos nous em¬
plaçaments situats al passeig de Calvell, núm. 2, i a
l'avinguda Diagonal, núm. 189, grafiats en els plà¬
nols annexos; i, com a conseqüència, modificar el
contracte concessional signat el 24 de maig de
1995, en el sentit de concretar l'esmentada substitu¬
ció de l'emplaçament, a més de comptar la durada
de la concessió a partir del moment de formalitzar la
modificació i de reduir el cànon anual a la quantitat
de 2.761.209 pessetes per tal de mantenir l'equilibri
econòmic i financer de la concessió, d'acord amb
l'informe annex dels Serveis de Patrimoni de 18 de
juny de 1997; i deixar inalterades les altres condi¬
cions del contracte.

COMISSIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Constituir, juntament amb altres Ajuntaments, or¬
ganitzacions empresarials i sindicats, l'Associació
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Bar¬
celona. Aprovar els Estatuts de l'Associació que

consten a l'expedient. Facultar l'Excm. Sr. Alcalde o

persona en qui delegui, a desenvolupar qualsevol
acte necessari per a l'efectivitat d'aquest acord.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar la creació del Consell Municipal d'Immi¬
gració Estrangera. Aprovar-ne inicialment les Normes
reguladores, de conformitat amb l'article 12 de les
Normes reguladores de la participació ciutadana,
aprovades per acord del Consell Plenari de 5 de de¬
sembre de 1986, i amb l'article 59 de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;
sotmetre-les a informació pública per un termini de
trenta dies perquè s'hi puguin presentar al·legacions i
suggeriments; i entendre-les aprovades definitiva¬
ment en cas que no se n'hi formulin.

PONÈNCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

Desestimar les al·legacions formulades el 28 d'abril
de 1997 pel Sr. Joan Puigdollers i Fargas, en la seva
qualitat de portaveu del Grup municipal de Conver¬
gència i Unió, contra determinades clàusules del plec
que ha de regir la concessió del servei de gestió de
l'escola municipal d'hípica la Foixarda, ja que no van
ser formulades dins el període legal establert de vint
dies hàbils a partir del següent al de la publicació de
l'anunci d'informació pública al Butlletí Oficial de la
Província, comprès entre el 28 de març i el 22 d'abril
de 1997; i que en conseqüència no aturen el procés
de licitació. Adjudicar el contracte per a la gestió de
l'Escola municipal d'hípica la Foixarda, mitjançant la
forma de concessió prevista als articles 157. a) de la
Llei de contractes de les Administracions públiques i
243 i següents del Reglament d'obres, activitats i ser¬
veis dels ens locals, a l'empresa SEM, Serveis Espor¬
tius en Marxa, SL, amb CIF núm. B-60971389, com a
resultat del concurs celebrat, per un període de deu
anys i d'acord amb el règim econòmic previst al plec
de clàusules d'explotació i l'oferta presentada per
l'esmentada empresa. Requerir l'adjudicatari perquè,
en el termini de quinze dies hàbils des del següent al
de la notificació de l'adjudicació del contracte, ingres¬
si a la Tresoreria Municipal la quantitat de 200.000
pessetes en concepte de garantia definitiva i perquè,
en el termini de trenta dies naturals des del següent
al de la notificació de l'adjudicació, es personi a la
Gerència del Sector de Serveis Personals de l'Ajun¬
tament de Barcelona per a la formalització del con¬
tracte, amb l'advertiment que, de no complir aquest
requisit, l'Administració podrà declarar resolt el con¬
tracte. Publicar l'adjudicació de l'esmentat contracte
en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb allò
que determina l'article 94 de la Llei de contractes de
les Administracions públiques.
Adjudicar el contracte per a la gestió del Complex

esportiu municipal Pau Negre-Parc del Migdia, mit¬
jançant la forma de concessió prevista als articles
157.a) de la Llei de contractes de les Administracions
públiques i 243 i següents del Reglament d'obres, ac¬
tivitats i serveis dels ens locals, a l'empresa SEM,
Serveis Esportius en Marxa, SL, amb CIF núm. B-
60971389, com a resultat del concurs celebrat, per un
període de deu anys i d'acord amb el règim econòmic
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previst al plec de clàusules d'explotació i l'oferta pre¬
sentada per l'esmentada empresa. Requerir l'adjudi¬
catari perquè, en el termini de quinze dies hàbils des
del següent al de la notificació de l'adjudicació del
contracte, ingressi a la Tresoreria Municipal la quanti¬
tat de 200.000 pessetes en concepte de garantia defi¬
nitiva i perquè, en el termini de trenta dies naturals
des del següent al de la notificació de l'adjudicació,
es personi a la Gerència del Sector de Serveis Perso¬
nals de l'Ajuntament de Barcelona, per a la formalit¬
zació del contracte, amb l'advertiment que, de no
complir aquest requisit, l'Administració podrà declarar
resolt el contracte. Publicar l'adjudicació de l'esmen¬
tat contracte en el Butlletí Oficial de la Província,
d'acord amb allò que determina l'article 94 de la Llei
de contractes de les Administracions públiques.

Districte d'Horta-Guinardó

Adjudicar, en virtut de concurs el contracte de ges¬
tió, en règim concessional, del Pavelló poliesportiu
municipal del Guinardó a l'entitat Futbol Club Mar-
tinenc amb CIF núm. G-08936486, per un període de
cinc anys -ampliables fins a cinc anys més en funció
de la inversió en ampliacions o millores de la instal·la¬
ció, especialment la relativa a la construcció d'una
piscina-, termini que es comptarà des del dia següent
a la notificació del present acord, en base a allò que
s'indica en el plec de clàusules de l'explotació, l'oferta
presentada per la referida entitat, i pel preu establert
a la clàusula 5a de l'esmentat plec regulador (cànon
variable segons ingressos); requerir el Futbol Club
Martinenc per tal que, en el termini màxim de quinze
dies a partir de la notificació de la present adjudica¬
ció, aporti el document acreditatiu d'haver constituït la
garantia definitiva de 200.000 pessetes i comparegui
el seu legal representant a la formalització del con¬
tracte el dia i hora que a tal efecte s'assenyali; i facul¬
tar el Sr. Jordi Sisquella i Cusó, gerent del Districte
d'Horta-Guinardó, per a la signatura del contracte.

Districte de Sant Andreu

Concedir, mitjançant el procediment de concurs
obert, al Club Natació Sant Andreu, amb NIF G-
08494320, la gestió dels serveis esportius de la piscina
municipal de Sant Andreu, situada al carrer de Santa
Coloma, núm. 25, per un termini de cinc anys, amplia¬
bles a cinc més, d'acord amb les estipulacions del plec
de condicions aprovat definitivament pel Consell Plenari
el 21 de març de 1997; i requerir eI concessionari per tal
que, en el termini de quinze dies següents a la recepció
de la notificació del present acord, acrediti haver efec¬
tuat el dipòsit de la garantia definitiva a la Tresoreria
Municipal per un import de 200.000 pessetes i per tal
que, en el termini dels trenta dies següents a la recepció
de la notificació del present acord comparegui el seu le¬
gal representant per a la formalització del contracte.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

Sol·licitar l'adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat de les Comarques de Barcelo¬
na, promoguda per la Diputació.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Estimar les al·legacions formulades pel Reial Au¬
tomòbil Club de Catalunya durant el període d'infor¬
mació pública de la modificació de l'Órdenança mu¬
nicipal de circulació de vianants i de vehicles en el
sentit de suprimir l'article 20 bis i mantenir l'article
20; i desestimar les al·legacions formulades pels
Grups municipals Popular i de Convergència i Unió
d'acord amb l'informe que s'adjunta; i aprovar defini¬
tivament la modificació de l'article 20 de l'esmentada
Ordenança.
Ordenar l'adaptació a les normatives de protecció

contra incendis i accessibilitat dels aparcaments
subterranis situats al passeig de Gràcia III (entre
Aragó i Rosselló), la rambla de Catalunya, el carrer
de la Diputació i la plaça del Doctor Ferrer Cajigal i,
com a conseqüència, requerir la Sociedad de
Aparcamientos de Barcelona, SA, (SABA), societat
concessionària en virtut de l'adjudicació acordada
pel Consell Plenari de 26 d'abril de 1971, per tal que
executi les obres i treballs que es relacionen en el
document annex; modificar les concessions dels
aparcaments esmentats en el sentit d'ampliar el ter¬
mini concessional de trenta a cinquanta anys
d'acord amb la compensació econòmica a càrrec de
la concessionària i les condicions que figuren en el
mateix annex.

AprovaréI plec de clàusules administratives parti¬
culars i tècniques que han de regir el contracte núm.
97002962 de manteniment, reparació i adaptació de
les instal·lacions semafòriques, sistemes de regu¬
lació, control i vigilància del trànsit i ajuda a l'explo¬
tació dels sistemes dinàmics (lot núm. 1), durant un
període de dos anys a comptar des del dia següent
al de la formalització del contracte, i per un import
màxim de 788.139.232 pessetes, l'impost del valor
afegit inclòs; autoritzar l'esmentada despesa amb
càrrec dels Pressupostos Generals dels períodes
1998 i 1999, de la qual correspon per a l'any 1998 la
quantitat de 386.671.200 pessetes; i per a 1999 cor¬
responen 401.468.032 pessetes; i convocar concurs
per a l'adjudicació del contracte esmentat, sotmetent
l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en els Pressupostos
municipals.
AprovaréI plec de clàusules administratives parti¬

culars i tècniques que han de regir el contracte núm.
97002963 de manteniment, reparació i adaptació de
les instal·lacions semafòriques, sistemes de regu¬
lació, control i vigilància del trànsit i ajuda a l'explo¬
tació dels sistemes dinàmics (lot núm. 2), durant un
període de dos anys a comptar des del dia següent
al de la formalització del contracte, i per un import
màxim de 378.752.000 pessetes, l'impost del valor
afegit inclòs; autoritzar l'esmentada despesa a càr¬
rec dels Pressupostos Generals dels períodes 1998
i 1999, de la qual correspon per a l'any 1998 la
quantitat de 186.042.270 pessetes i per a 1999 cor¬
responen 192.709.730 pessetes; i convocar concurs
per a l'adjudicació del contracte esmentat, sotmetent
l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en els Pressupostos
municipals.

El Sr. Forradellas expressa la reserva del seu Grup
sobre els dos dictàmens precedents.
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COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Aprovació del plec de condicions particulars que
han de regir la concessió d'obres per a la construcció
i explotació d'un aparcament públic subterrani per a
vehicles, situat als carrers de Vallcivera, núms. 26LC
i 28-30 (núms. 41LC i 43-49 de l'avinguda dels Rasos
de Peguera), i de la concessió de la qualitat de bene¬
ficiari de l'expropiació a l'adjudicatari.
Aquest punt de l'ordre del dia es concreta en la

proposta següent:
Aprovar inicialment el projecte d'obres per a la

construcció i explotació d'un aparcament públic sub¬
terrani per a vehicles, situat a les finques núms. 26
LC i 28-30 del carrer de Vallcivera (núms. 41 LC i
43-49 de l'avinguda dels Rasos de Peguera), i la con¬
cessió de la qualitat de beneficiari de l'expropiació a
l'adjudicatari; sotmetre'l a informació pública durant
un termini de trenta dies a partir del següent al de la
publicació del corresponent anunci; donar-lo per
aprovat definitivament, sempre i quan no s'hi hagin
formulat al·legacions o, en el cas d'haver-n'hi, no fos¬
sin acceptades o, d'acceptar-se, no s'acordi modifi¬
car-lo substancialment; aprovar simultàniament el
corresponent plec de clàusules particulars que ha de
regir el concurs obert per a l'adjudicació del contrac¬
te; convocareI corresponent concurs obert per a l'ad¬
judicació de l'esmentat contracte, l'adjudicació del
qual només restarà suspesa en el cas que s'acordi
modificar substancialment el corresponent projecte, a
causa de les al·legacions que s'haguessin pogut for¬
mular durant el període d'informació pública; i orde¬
nar la publicació dels corresponents anuncis, tant pel
que fa a l'aprovació final del projecte com a la convo¬
catòria del concurs.

Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament la relació de béns i drets,
que s'adjunta a l'acord present, en relació a la finca
núm. 46 del carrer del Turó de la Trinitat; declarar ini¬
ciada l'expropiació d'aquests béns i drets; notificar als
interessats l'inici de l'expropiació i requerir-los 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 els
articles 29 i següents de la Llei d'expropiació forçosa;
publicar l'acord present al Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia, a un diari dels de més circulació de la provín¬
cia i al tauler d'edictes, i notificar-lo individualment als
seus titulars.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
que s'adjunta a l'acord present, en relació a la finca
situada al carrer de Sas, núm. 35, i al carrer de Vi¬
lamajor, núm. 4; declarar iniciada l'expropiació d'a¬
quests béns i drets; notificar ais interessats l'inici
de l'expropiació i requerir-los 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 els articles 29 i se¬
güents de la Llei d'expropiació forçosa; publicar
l'acord present al Butlletí Oficial de la Província, a un

diari dels de més circulació de la província i al tauler
d'edictes; i notificar-lo individualment als seus titulars.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

que s'adjunta a l'acord present, de la finca situada als
núms. 22-26 del passeig de Fabra i Puig; declarar ini¬
ciada l'expropiació d'aquests béns i drets; notificar als
interessats l'inici de l'expropiació i requerir-los 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 els
articles 29 i següents de la Llei d'expropiació forçosa;
publicar l'acord present al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, a un diari dels de més circulació de la província i
al tauler d'edictes; i notificar-lo individualment als
seus titulars.

Districte de Sant Martí

Aprovar la constitució de la Junta de Compensació
de la unitat d'actuació núm. 3 del Pla especial de
reforma interior Diagonal-Poblenou, formalitzada mit¬
jançant escriptura pública atorgada per les compa¬
nyies mercantils Prestaciones Mobiliarias, SL, Amrey
Promociones Inmobiliarias, SL, Colinver, SA, Prosa¬
pia, SA, Por Font Societat Cooperativa Catalana Limi¬
tada, pels Srs. José Puigvert i Puig, en nom propi i en
nom i representació dels Srs. Miguel Odes i Cha¬
morro i Jordi Bartrina i Batlle, Jordi Jofresa i Puig, en
nom i representació del Sr. Tomàs Jofresa i Puig,
José Juan Gras i Creu, Daniel Gras i Creus, Magda¬
lena Roig i Vallverdú i Juan Olivella i Suriol i per
l'Ajuntament de Barcelona, en data 21 d'abril de
1997, davant el notari de Barcelona, Juan Manuel
Jorge i Romero, sota el núm. 2.015 del seu protocol,
propietaris de més del 60% dels terrenys compresos
dins la unitat d'actuació que s'executa. Publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i en un diari dels de més circulació de la
província. Notificar-lo a tots els propietaris afectats.
Donar trasllat a la Direcció General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, de la documentació que
prescriu l'article 13 de la Instrucció aprovada per
Ordre del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de 6 d'agost de 1982, als efectes d'ins¬
cripció en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·la¬
boradores.

1 r). Aprovar l'informe de resposta a les al·legacions
formulades en el termini d'informació pública als Pro¬
jectes d'estatuts i bases d'actuació per a la consti¬
tució de la Junta de compensació de la unitat d'ac¬
tuació núm. 9 del Pla especial de reforma interior
Diagonal-Poblenou, emès per la Direcció de Gestió
Urbanística i que es té per reproduït. 2n). Aprovar de¬
finitivament els Projectes d'estatuts i bases d'actuació
per a la constitució de la Junta de compensació de la
unitat d'actuació núm. 9 del Pla especial de reforma
interior Diagonal-Poblenou, de conformitat amb l'arti¬
cle 162.3 del Reglament de gestió urbanística. 3r).
Designar representant d'aquesta Administració en
l'òrgan rector de la Junta de compensació la Directo¬
ra de Gestió Urbanística. 4t). Requerir, de conformitat
amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 1/1990, de re¬
fosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, els propietaris afectats que no hagin
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sol·licitat la seva incorporació a la Junta, perquè ho
facin, si ho volen fer, en el termini d'un mes des de
la notificació, amb l'advertiment d'expropiació previst
en el citat article a favor de la Junta de compensació.
5è). Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de
la Província, en un diari dels de més circulació de la
província, i notificar-lo individualment a cadascun
dels interessats en l'expedient. 6è). Requerir eIs inte¬
ressats perquè, transcorregut el termini referit en el
punt tercer, constitueixin la Junta de compensació,
mitjançant escriptura pública, en la qual designaran
els càrrecs de l'òrgan rector, que hauran de recaure
necessàriament en persones físiques. 7è). Traslladar
a la Direcció General d'Urbanisme els documents
enumerats en l'article 13.2 de l'Ordre del Departa¬
ment de Política Territorial i Obres Públiques de 6
d'agost de 1982, una vegada presentada l'anterior
escriptura, per a la inscripció de la Junta de compen¬
sació al Registre d'Entitats Urbanístiques col·labora¬
dores.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I
PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de defini¬
ció de les condicions edificatóries del conjunt d'edifi¬
cis amb porxos que existeixen al carrer del Rec, en
les tres illes delimitades pel carrer del Rec, el pas¬
seig del Born, el carrer de Calders i el carrer de Gui¬
llem, d'iniciativa municipal, 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.

Districte de l'Eixample

Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬
ció de l'illa de la "Central de Vilanova", limitada pels
carrers de Roger de Flor, de Nàpols, dels Almogàvers
i l'avinguda de Vilanova, promogut per Hidroelèctrica
de Catalunya, SA, tenint en consideració, en relació a
l'al·legació presentada per la mateixa promotora, que
aquesta contribuirà a les despeses de les obres d'ur¬
banització de la plaça d'André Malraux, d'acord amb
el Districte de l'Eixample; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de
la seva aprovació definitiva.

Districtes de l'Eixample i Sant Martí

Aprovar inicialment la Modificació del Pla General
Metropolità en l'àmbit de la plaça de les Glòries i Me-
ridiana-sud, d'iniciativa municipal, els Criteris, objec¬
tius i solucions generals de planejament de la qual
han estat exposats al públic en compliment de l'acord
de la Comissió de Govern, de 26 d'abril de 1996, ha¬
vent estat valorats els suggeriments i alternatives
presentades per les associacions de veïns i altres in¬
teressats, segons es relaciona i analitza en l'informe
de la Direcció de Serveis de Planejament contingut a

l'expedient; sotmetre l'esmentada Modificació a in¬
formació pública pel termini de dos mesos, precisant
que no es computaran en aquest termini els dies
compresos dins el mes d'agost; resoldre sobre la
seva aprovació provisional; acordar la suspensió,
pel termini d'un any, de l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació i d'ender¬
rocament, en els àmbits definits en el plànol annex,
de conformitat amb l'article 42 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sants-Montjuïc

Donar conformitat al Text refós de la Modificació
del Pla General Metropolità en el terme municipal de
Barcelona, en l'àmbit del Pla especial de definició
de volums, reequipament i millora del sector delimi¬
tat per la Gran Via de les Corts Catalanes, l'avingu¬
da de la Zona Franca, els carrers del Cisell, d'Arnes,
i dels Motors i el límit amb el terme municipal de
l'Hospitalet de Llobregat, d'iniciativa municipal, re¬
dactat en compliment de l'acord de la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona de 30 d'abril de 1997 i infor¬
mat favorablement segons resolució del 6 de juny de
1997 del conseller de Política Territorial i Obres Pú¬
bliques de la Generalitat de Catalunya; trametre l'ex¬
pedient al conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal de
prosseguir el tràmit de la seva aprovació definitiva
per part del Govern de la Generalitat, de conformitat
amb el que determina l'article 76 del Decret legisla¬
tiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬
ció volumètrica de la parcel·la ubicada al carrer de la
Marquesa de Vilallonga, núm. 3, promogut pel Sr.
Antonio Freixas i Savido; desestimar les al·legacions
presentades per la Sra. Glòria Lleó i Munuera, en
nom propi i en representació dels Srs. i Sres. Maria
José Basi i More, José Giner i March, Juan Maria Tió
i Pascual de Zulueta, Antonio Cervera i Martín i
Armand Basi i Sabi, de conformitat amb el contingut
de l'informe de la Direcció de Serveis de Planeja¬
ment, annex a aquest acord i que es dóna per repro¬
duït a efectes de motivació; 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 provisionalment el Pla especial d'ordena¬

ció de l'equipament al carrer dels Esports, núms. 1-3,
promogut per Cia. Gestora de Residències d'Estu¬
diants de Barcelona, SL; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de
la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer de la Madriguera, núm 22,
als efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre amb-
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dues plantes, promogut per Obres i Projectes Cata¬
lonia, SA; 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 d'ordena¬

ció de l'equipament del passeig de Fabra i Puig, car¬
rer de les Monges i carrer de Neopàtria, d'iniciativa
municipal; precisar que la valoració de les al·lega¬
cions presentades es conté en l'informe de la Direc¬
ció de Serveis de Planejament, annex a aquest acord
i que es dóna per reproduït a efectes de motivació; i
trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret le¬
gislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sant Martí

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla especial del Clot de la Mel, en relació a la modifi¬
cació de la normativa sobre cossos sortints, d'iniciati¬
va municipal; i trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

La Comissió es dóna per informada de la relació
d'assumptes preparats per a la propera sessió plenà¬
ria incorporant-hi els punts següents:

a) Resolució de reclamacions i aprovació definitiva
dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació.

b) Concedir la Medalla d'Or al Mèrit Científic a la
Sra. Marta Mata i Garriga, pel seu treball en el camp
de la renovació pedagògica a Catalunya i en pro de
l'escola pública de qualitat, tant des del terreny pro¬
fessional com des de! polític.

c) Concedir la Medalla d'Or al Mèrit Científic al Sr.
Ramon Margalef i López, per la profunditat i el ressò
de les seves investigacions en el camp de l'ecologia i
pel seu mestratge com a catedràtic a la Universitat.

d) Concedir la Medalla d'Or al Mèrit Científic al Sr.
Josep M. Martorell i Codina, per la seva trajectòria i
les seves investigacions en el món de l'arquitectura,
com a un dels principals membres d'un equip que ha
creat escola a la Ciutat.

B) Informes a la Comissió de Govern

S'inicia, tot seguit, l'exposició dels informes inclo¬
sos a l'ordre del dia:

Del president de la Comissió d'Equilibri Territorial i
Planejament Urbà, sobre:
Els criteris per al desplegament del programa

1997-1999 d'escultures i d'altres intervencions artísti¬
ques a l'espai públic i els edificis municipals.

El Sr. Casas explica el contingut del document que
proposa criteris per a la regulació de la instal·lació
d'elements escultòrics als espais públics. Es decideix
traslladar el debat a la consideració del Comitè de
Govern.

Del ponent de Funció Pública i Qualitat, sobre:
Els criteris seguits en el Projecte de refosa de les

Ordenances relatives a la seguretat viària i el trànsit
urbà.

El procés d'elaboració i aprovació de la Llei espe¬
cial de Barcelona.

El Sr. Ernest Maragall explica el projecte de refosa
d'Ordenances, el qual pretén proporcionar major se¬
guretat jurídica en presentar de forma unificada les
disposicions municipals actualment vigents. Es des¬
carta unificar-les en un text únic i s'ha optat per agru¬
par-Ies en cinc grans blocs: Via Pública, Urbanisme i
Medi Ambient, Industrials, Serveis Funeraris i la resta
de difícil agrupació. La prioritat s'ha donat a les que
incideixen a la via pública i se'n preveu l'aprovació
inicial al Ple de desembre.

C) Dictàmens informatius en matèria urbanística.

A continuació es passa a tractar de les diverses
propostes de decret en matèria urbanística que,
prèviament a la seva signatura, han d'ésser sotmesos
al dictamen informatiu d'aquesta Comissió:

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Ciutat Vella

Autoritzar l'inici, a l'empara d'allò que disposa
l'acord del Consell Plenari de 3 de febrer de 1989, de
les actuacions per a l'adquisició, per expropiació, de
la finca núms. 7-11 del carrer dels Pescadors, afecta¬
da d'equipament pel Pla especial de reforma interior
de la Barceloneta; notificar-ho a la societat Promoció
de Ciutat Vella, SA, perquè, en la seva condició legal
de beneficiària de l'expropiació, exerceixi dins el pro¬
cediment expropiatori les facultats i compleixi les obli¬
gacions inherents a la dita qualitat, conforme s'esta¬
bleix en l'esmentat acord municipal i en la legislació
urbanística i d'expropiació forçosa.
Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 38 del

Reglament de gestió urbanística, el projecte de modi¬
ficació dels límits de la unitat d'actuació núm. 1 del
Pla especial de reforma interior del sector nord de la
Barceloneta, que comprèn l'illa definida pels carrers
de Balboa i de Ginebra, l'avinguda de Cermeño, i el
passeig de Salvat-Papasseit, presentat per les Sres. i
Sr. Maria Ciervo i Vilanova, Fermín Bohigas i Ciervo, i
Ana Bohigas i Ciervo, de conformitat amb l'informe
emès per la Direcció de Gestió Urbanística de data 2
de juny de 1997 i que es té per reproduït; sotmetre'l a
informació pública durant el termini d'un mes mitjan¬
çant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de més circulació de la

província, amb citació personal a tots els propietaris
afectats.

Districte de Nou Barris

Iniciar els tràmits per a l'expropiació dels drets
d'ocupació existents sobre les finques núms. 13 del
passeig d'Urrutia i 103-105 del carrer de Vilalba dels
Arcs, de propietat municipal, afectades de vial (5),
zona verda (6 b) i promoció d'habitatge públic (18 hs),
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per la Modificació del Pla General Metropolità als
sectors del Turó de la Peira i de Can Carreras, apro¬
vat definitivament el 23 d'abril de 1992; aprovar
inicialment la relació de béns i drets afectats que
s'adjunta; sotmetre-la a informació pública durant el
termini de vint dies a l'únic efecte que s'hi formulin,
si escau, les al·legacions que es considerin perti¬
nents per tal d'esmenar possibles errors en la rela¬
ció aprovada.
Iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema

d'expropiació, de les finques núms. 1, 3, 5, 7, 9, 11 i
13, del carrer de Llívia, núms. 22, 24 i 30 del carrer
del Pintor Alsamora i núms. 2, 4, 6 i 8 del carrer de
Queralbs, afectades de vial (5) i zona verda (6 b), pel
Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de
1976; aprovar inicialment la relació de béns i drets
afectats que s'adjunta; sotmetre-la a informació públi¬
ca durant el termini de vint dies a l'únic efecte que s'hi
formulin, si escau, les al·legacions que es considerin
pertinents per tal d'esmenar possibles errors en la re¬
lació aprovada.
Iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema

d'expropiació, de les finques núms. 150, 152 i 154 de
la carretera de Ribes, afectades d'equipaments co¬
munitaris (7 b) pel Pla General Metropolità, aprovat el
14 de juliol de 1976; aprovar inicialment la relació de
béns i drets afectats que s'adjunta; sotmetre-la a in¬
formació pública durant el termini de vint dies a l'únic
efecte que s'hi formulin, si escau, les al·legacions que
es considerin pertinents per tal d'esmenar possibles
errors en la relació aprovada.
Iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema

d'expropiació, de la finca núm. 101 del carrer
d'Arguilós i de 35 m2, de la finca núm. 87 de l'es¬
mentat carrer, atesa la seva afectació a vial (5) se¬
gons el Pla especial de reforma i millora de Prospe¬
ritat, aprovat el 29 de maig de 1991; aprovar
inicialment la relació de béns i drets afectats que
s'adjunta; sotmetre-la a informació pública durant
un termini de vint dies a l'únic efecte que s'hi for¬
mulin, si escau, les al·legacions que es considerin
pertinents per tal d'esmenar possibles errors en la
relació aprovada.
Iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema

d'expropiació, de 90 m2, de la finca núm. 1 de l'avin¬
guda de Vallbona, afectats de vial (5) pel Pla espe¬
cial de reforma interior de Torre Baró, aprovat el 2
de maig de 1985; aprovar inicialment la relació de
béns i drets afectats que s'adjunta; sotmetre-la a in¬
formació pública durant el termini de vint dies a
l'únic efecte que s'hi formulin, si escau, les al·le¬
gacions que es considerin pertinents per tal d'esme¬
nar possibles errors en la relació aprovada.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL
I PLANEJAMENT URBÀ

Aprovar inicialment el Pla especial del clavegueram
de la ciutat de Barcelona, elaborat per CLABSA per
iniciativa municipal; exposar-lo al públic pel termini
d'un mes, amb la precisió que no es computaran en
aquest termini els dies compresos dins el mes
d'agost; sol·licitaré Is informes preceptius als organis¬
mes competents, i sotmetre'l al Consell Plenari per a
la seva aprovació provisional.

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment la Modificació de l'Ordenança
per a la rehabilitació i millora de l'Eixample de
Barcelona, aprovada pel Consell Metropolità de la
Corporació Metropolitana de Barcelona el 24 d'abril
de 1986, i modificada segons l'acord de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona de 14 de desembre de
1994; exposar-la al públic pel termini d'un mes, amb
la precisió que no es computaran en aquest termini
els dies compresos dins el mes d'agost; i sotmetre-la
al Consell Plenari per a la seva aprovació provisional.

Districte de les Corts

Suspendre, pel termini màxim d'un any a comptar
des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província
d'aquesta resolució, de conformitat amb els articles
41 i 42 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
l'atorgament de llicències d'edificació, parcel·lació i
enderrocament en l'àmbit delimitat en el plànol annex
a aquest acord, inclòs dins el sector comprès en el
Pla especial d'alineacions de la variant del carrer de
Joan d'Alós, entre els carrers de Joan d'Alós i del
Torrent de les Roses, que es troba en tràmit.
S'acorda emetre dictamen favorable en les deu

propostes incloses en aquest apartat.

D) Propostes d'acord de la Comissió de Govern

Donat compte de les propostes incloses en l'ordre
del dia s'acorda:

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Adjudicar, com a resultat de la subhasta pública
celebrada, el pis 5è 1r de propietat municipal de la
finca del carrer de Calàbria, núm. 39, amb una super¬
fície de 83,56 m2, al Sr. Vicente Martínez i Sanchis,
pel preu de 10.500.000 pessetes a abonar en el mo¬
ment de la formalització de l'escriptura pública de
compravenda.
Adjudicar, com a resultat de la subhasta pública ce¬

lebrada, la participació indivisa municipal del 37,44%
de la finca assenyalada amb la lletra B-4 dins la unitat
d'actuació que comprèn l'illa delimitada pels carrers
d'Andrade, del Concili de Trento, de Puigcerdà i de
Cantàbria, amb una superfície de 1.022,4 m2, a les
empreses FCC Immobiliària, SA, i Vallehermoso, SA,
pel preu de 59.400.000 pessetes, més impost del valor
afegit, a abonar en el moment de formalitzar l'escriptu¬
ra pública de compravenda.
Adjudicar, com a resultat de la subhasta pública

celebrada, la parcel·la assenyalada amb la lletra B-2
de la unitat d'actuació que comprèn l'illa delimitada
pels carrers d'Andrade, del Concili de Trento, de
Puigcerdà i de Cantàbria, propietat municipal, amb
una superfície de 736,63 m2, a les empreses FCC
Inmobiliaria, SA, i Vallehermoso, SA, pel preu de
113.700.000 pessetes més impost del valor afegit,
que s'ha d'abonar en el moment de formalitzar l'es¬
criptura pública de compravenda.
Adjudicar, com a resultat de la subhasta promo¬

guda i celebrada conjuntament amb la Mancomunitat
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de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
Barcelona Holding Olímpico, SA (Holsa), el lot únic
integrat per la totalitat dels solars edificables (par¬
cel·les 1, 2, 3, 4 i 5) de l'illa delimitada pels carrers del
Fluvià, de Taulat, de Provençals i el passeig de
García Faria, de la unitat d'actuació núm. 2 del
Pla especial de reforma interior del Front Marítim
del Poblenou, l'edificabilitat de la qual correspon en
un 14,647% a l'Ajuntament de Barcelona, en un
18,645% a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i en un 66,708% a
Barcelona Holding Olímpico, SA, (Holsa), a l'empresa
FCC Inmobiliaria, SA, pel preu de 1.607.000.000 de
pessetes, més impost del valor afegit, a pagar a les
entitats venedores, en el moment de signar l'escriptu¬
ra pública de compravenda, en proporció a les dites
participacions; i formalitzar l'escriptura pública de
compravenda a favor de l'esmentada Societat o, si
escau, de l'entitat promotora participada per ella, que
dugui a terme el projecte constructiu.
Acceptar, de conformitat amb els articles 33 i se¬

güents del Reglament de participació ciutadana, la
iniciativa ciutadana, promoguda per la Fundació de
la Història de la Moto, de crear una Casa Museu de la
Moto a la finca municipal de Ca l'Aranyó; sotmetre-la
a informació pública durant el termini d'un mes; i si no
s'hi formulen al·legacions o reclamacions, tenir-la per
acceptada definitivament i elevar al Consell Plenari
l'aprovació de la constitució d'un dret de superfície a
favor de la Fundació promotora, d'acord amb les con¬
dicions del document annex.

PONENCIA DE FUNCIÓ PUBLICA I QUALITAT

Denegar al Sr. Pere Carbonell i Riera la compati¬
bilitat sol·licitada entre la seva activitat a l'Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya de
l'Institut Municipal de Música amb la categoria de
tècnic superior de música en el lloc de treball de pro¬
fessor d'orquestra i banda i la de professor de músi¬
ca al Conservatori Superior Municipal de Música de
Barcelona, atès que, d'acord amb els articles 3 i 4
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompati¬
bilitats del personal al servei de les administracions
públiques i la seva modificació introduïda per la llei
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d'ordre social, i l'article 4 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generali¬
tat, i els seus concordants del Reglament del perso¬
nal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, s'observa que els dos llocs
de treball es desenvolupen en règim de jornada
completa sense que aquestes activitats estiguin pre¬
vistes, autoritzades o reconegudes com de prestació
a temps parcial, circumstància que comporta que no
resulti garantit que el desenvolupament d'ambdues
activitats públiques no puguin impedir o menyscabar
el compliment estricte dels deures inherents al càr¬
rec, i per salvaguardar l'interès públic, que en podria
sortir perjudicat.
Autoritzar als Srs. Antonio Fernández i Pérez, i

Pere Munuera i Suriñach la compatibilitat sol·licitada
entre la respectiva activitat municipal com a tècnic su¬
perior de gestió en el lloc de treball de director de
Serveis d'Orientació al Ciutadà i Qualitat i com a di¬

rector de Serveis d'Organització i la de professors
associats en el primer cas, de la Universitat de Bar¬
celona, i en el segon, de la Universitat Politècnica
de Catalunya, per als cursos acadèmics 1996-1997 i
1997-1998, de l'1 d'octubre de 1996 fins al 30 de
setembre de 1998, i 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'Admi¬
nistració de la Generalitat i l'acord del Consell Ple¬
nari d'aquest Ajuntament de data 19 de juny de
1996, i amb les limitacions previstes als articles 5 i 6
de la mateixa Llei i de conformitat amb els articles
327 i 328 del Reglament del personal al servei de
les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de
30 de juliol, a més la present autorització està con¬
dicionada a l'efectiu compliment dels seus deures
públics i a la modificació de la normativa d'incompa¬
tibilitats, i perdrà vigència en el cas de canvi de lloc
de treball.

COMISSIO D'OCUPACIO I PROMOCIO ECONOMICA

Acceptar, de conformitat amb l'article 33 i següents
del Reglament de participació ciutadana, la iniciativa
ciutadana promoguda pel Gremi provincial de Pastis¬
seria i Confiteria de Barcelona, per a la creació de
l'Escola del propi Gremi i un Museu de la Xocolata de
Barcelona, en una part de l'edifici municipal conegut
com a Caserna de Sant Agustí, grafiada en el plànol
annex, situat al carrer del Comerç, núm. 36; sotme¬
tre-la a informació pública durant el termini d'un mes
i, si no s'hi formulen al·legacions o reclamacions, te-
nir-la per acceptada definitivament i elevar al Consell
Plenari l'aprovació de la cessió de l'ús a aquell Gremi
de la part de finca esmentada, d'acord amb les condi¬
cions del document annex.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Aprovar el Projecte executiu de remodelació dels
establiments d'ocells de la Rambla, en els termes que
es detallen en el document que figura a l'expedient.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar els preus públics corresponents als serveis
i activitats que es presten a les instal·lacions munici¬
pals esportives següents: poliesportiu municipal Fron¬
tó Colom, poliesportiu municipal Europolis i piscina
municipal Sant Sebastià.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL

I PLANEJAMENT URBÀ

Aprovar inicialment el model de cabina per a unitat
de subministrament de carburants a la via pública,
segons projecte redactat sota la supervisió del Servei
d'Elements Urbans, de la Direcció de Serveis d'Arqui¬
tectura; autoritzar durant aquest període la instal·lació
de prototips del model en els termes que resulten de
l'expedient i amb autorització prèvia del Districte cor¬
responent; sotmetre'l a informació pública per un ter¬
mini de trenta dies; si no s'hi formulen al·legacions
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desfavorables o informes que facin palesa la neces¬
sitat d'introduir-hi modificacions, tenir per elevat auto¬
màticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, prèvia certificació acreditativa del
resultat de la informació pública; i fixar en un any el

termini per a l'adaptació a aquests models de les uni¬
tats de subministrament de carburants a la via pública
existents a la ciutat.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les tretze hores.

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 12 de setem¬
bre de 1997.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 25 de juny de

1997 (S1/D/1997 2216-2221), pels quals, en virtut de
concurs es nomena la Sra. Pilar Heras i Sol, directora
de Centre de Serveis Socials de Districte; la Sra. Joa¬
na Luna de Toledo i Sánchez, i el Sr. Xavier Martín i
Masip, cap de Nucli Orgànic Intersectorial de Serveis
Personals de Districte; la Sra. Lluïsa Pedrosa i
Berlanga, tècnica adjunta a la Direcció de Comerç i
Consum; la Sra. Rosa Saiz i Giribert, directora de
Centre Cívic, adscrita al CC Casa Groga; la Sra.
Gemma Bayo i Belenguer, arxivera de Districte; i la
Sra. Joana Carricondo i Santisteban, assessora tèc¬
nica de Benestar Social.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 22 de juliol

de 1997 (S1/D/1997 2634-2640), pels quals, en vir¬
tut de concurs, es nomena el Sr. Manel Chust i
Tubau, gestor dels sistemes d'informació de Distric¬
te; la Sra. Caritat Ariño i Freja, directora de Centre
de Serveis Socials; els Srs. Gonzalo Andrés i Rico,
Pablo Fernández i Puig, Sebastián Faixó i Pararais,
Josep Jurado i Calvo, Francesc Cerdán i Carras¬
quilla, Carles Espallargues i Torquemada i Francesc
Martínez i Ollé, responsables de manteniment, con¬
servació i neteja de la via pública; els Srs. Agustí
Albiol i Timoner, Manuel Feliu i Santamaría, Amado
García i Macho, Anselmo López i Castro, la Sra. M.
Àngels Serrán i Gutiérrez, els Srs. Ramon Pujol i
Menai i Josep M. García i Zorrozúa, responsables
de manteniment i conservació d'edificis i instal·la¬
cions; les Sres. Lucía Albarrán i Romero, M. Dolors
Riasol i Gabernet, i el Sr. Enrique Larre i Ferrer, res¬
ponsables administratius de Centre Cívic, adscrits
respectivament al CC Torre Llobeta, CC La Sagrara
i CC del Guinardó; els Srs. Josep Mir i Àlvarez,
Manuel Pérez i Galiano, i la Sra. M. Luz Gil i Gracia,
informadors-tramitadors de la plataforma telefònica;
i la Sra. Esperança Busquets i Barenys, assessora
tècnica de Districte.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'agost de

1997 (S1/D/1997 2906), pel qual, en virtut de concurs
es nomena les Sres. Rosa M. Farga i Mota i Gemma
Gálvez i Flaqué, com a staff d'Imatge i Comunicació
de Districte.

Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 22 d'agost de
1997 (S1/D/1997 2914-2916), pels quals, en virtut de
concurs, es nomena el Sr. Josep Fuster i Pons, la
Sra. Mercedes Sunyer i Martín, i el Sr. Joan García i
Rey, respectivament, informador-controlador, respon¬
sable de Projecte del Sector d'Urbanisme, i cap de la
Unitat Operativa de Vialitat.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'agost de

1997 (S1/D/1997 2917), pel qual, en virtut de concurs
es nomena les Sres. Esther Mallas i Riera, Margarita
Saiz i Lloret, Fidencia Foz i Balfagón, Núria Pàmies i
Martorell, els Srs. Jordi Recasens i Comas, Marta
Rubio i Alcañiz, Marina Sánchez i Casanovas, M. Do¬
lors Rodríguez i Muriel, M. Carmen Fortea i Busquets,
Carmen Català i Galofré, Xavier Durany i Burgos,
Carmen Rueda i Palenzuela, Enrica Mata i Perales,
M. Flor Majado i Fraile i Carmen Asensi i Farruja,
corn a tècnics/ques de Planificació o de Gestió de
Serveis Personals (Serveis Socials).
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'agost de

1997 (S1/D/1997 2923), pel qual, en virtut de concurs
es nomena la Sra. Marleny Colmenares i González,
com a tècnica d'Educació de Districte.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'agost de

1997 (S1/D/1997 2924), pel qual, en virtut de concurs
es nomena les Sres. Aurèlia Escalante i Cruces, Ana
M. Alcañiz i Ramon, M. José Baldellou i Bassas, Do¬
lors Escobar i Sanmartín, Sílvia Vernia i Trillo, Mont¬
serrat Fernández i Juncosa, Isabel Feijoo i Boso,
Gemma López i Sorinas, Concepció Soler i Segarra,
Roser Serra i Pujol i M. Teresa Nogué i Bou, per ais
llocs de treball d'Administració Econòmica.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'agost de

1997 (S1/D/1997 2925), pel qual, en virtut de con¬
curs es nomena la Sra. M. Jesús Otal i Loscertales,
corn a auxiliar tecnicocomercial del Servei Central
de Compres.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

AprovaréI projecte de Conveni de col·laboració an¬
nex entre l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomuni¬
tat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i Barcelona Holding Olímpic, SA (HOLSA), per al des¬
envolupament del Pla especial de reforma interior del
Front marítim del Poblenou, com a complementari del
conveni signat per aquestes tres entitats el 22 de ge¬
ner de 1997.
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Aprovar el projecte de Conveni de col·laboració an¬
nex entre l'Ajuntament de Barcelona i el Sr. Miquel
Traveria i Losada per al desenvolupament del Pla es¬
pecial de reforma interior del Front marítim del
Poblenou.

Vendre a la Fundació Família i Benestar Social la
parcel·la edificable F-2 del Projecte de reparcel·lació
del Clot de la Mel, situada en el carrer del Concili de
Trento, grafiada en el plànol annex, pel preu de
111.800.000 pessetes més l'impost del valor afegit, a
fi de destinar-la a la construcció d'habitatges de pro¬
tecció oficial en règim especial, i formalitzar la
compravenda en escriptura pública d'acord amb les
condicions del document adjunt, que s'aproven.

Vendre, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, a Hidroelèctrica de Catalunya, SA, la finca
de propietat municipal situada en el núm. 16 de
l'avinguda de Vilanova, de 245,70 m2 d'extensió,
grafiada en el plànol annex, en l'estat físic, registral,
urbanístic i d'ocupació en què es troba actualment,
pel preu de 15.000.000 de pessetes més l'impost del
valor afegit, de conformitat amb les determinacions
de la Modificació puntual del Pla General Metropoli¬
tà de l'illa de la Central Vilanova i el Pla especial
d'ordenació de la mateixa illa, a l'aprovació definitiva
dels quals es condiciona suspensivament la compra¬
venda; i formalitzar l'escriptura pública de com¬
pravenda amb el pagament total del preu en el mo¬
ment de la seva signatura.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Autoritzar al Sr. Pau Batlle i Solé (mat. 50.453), la
compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal en aquesta Corporació com a contractat laboral
per obra o servei determinat, amb la categoria de tèc¬
nic superior d'Arquitectura i Enginyeria, i l'exercici lliu¬
re de la professió d'arquitecte; al Sr. Miquel Roig i
Roch (mat. 50.455), la compatibilitat sol·licitada entre
la seva activitat municipal en aquesta Corporació,
amb la categoria de tècnic superior d'Arquitectura i
Enginyeria de la Direcció de Serveis de Planejament
Urbanístic i l'exercici lliure de la professió d'arquitec¬
te; al Sr. Joan Albert Fernández i Bello (mat. 50.458),
la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat mu¬
nicipal en aquesta Corporació com a contractat labo¬
ral per obra o servei determinat, amb la categoria de
tècnic auxiliar d'Arquitectura i Enginyeria del Districte
de Ciutat Vella, i l'exercici lliure de la professió de de¬
lineant, fins a la data de finalització del seu contracte
laboral; a la Sra. Neus Aleu i Vilà (mat. 21.469), la
compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal en aquesta Corporació com a funcionària, amb
la categoria de tècnica auxiliar d'Arquitectura i En¬
ginyeria en el lloc de treball de delineant de la Direc¬
ció de Serveis de Planejament Urbanístic, i l'exercici
lliure de la professió d'arquitecta; a la Sra. Mercè
Berengué i Iglesias (mat. 50.456), la compatibilitat
sol·licitada entre la seva activitat municipal en aques¬
ta Corporació com a contractada laboral per obra o
servei determinat, amb la categoria de tècnica supe¬
rior d'Arquitectura i Enginyeria i l'exercici lliure de la
professió d'arquitecta; al Sr. Juan Carlos Ambel i
Alcaraz (Mat. 50.418), la compatibilitat sol·licitada en¬
tre la seva activitat municipal en aquesta Corporació
com a contractat laboral per obra o servei determinat,

amb la categoria de tècnic mitjà d'Arquitectura i Engi¬
nyeria de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qua¬
litat de Vida i l'exercici lliure de la professió d'arqui¬
tecte tècnic; i al Sr. Fernando P. Jovellar i Martínez
(mat. 22.115), la compatibilitat sol·licitada entre la
seva activitat municipal en aquesta Corporació, amb
la categoria de caporal de Bombers i l'exercici lliure
de la professió d'arquitecte tècnic, excloent de llurs
exercicis qualsevulla manifestació del seu exercici en
el terme municipal de Barcelona per tal d'evitar possi¬
bles coincidències entre l'activitat pública i la privada,
i garantir d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcia¬
litat i la independència que ha de presidir la seva ac¬
tuació com a funcionari, i per salvaguardar l'interès
públic, que podria sortir perjudicat en cas de produir-
se aquella coincidència; a més, la seva dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pú¬
blica, tot de conformitat amb allò que disposen els ar¬
ticles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Adminis¬
tració de la Generalitat i d'acord amb el que disposa
el Reglament de Personal al servei de les Entitats lo¬
cals, aprovat pel decret 214/1990, de 30 de juliol, en
els seus articles 322, 329 i 330. La present autoritza¬
ció està condicionada a l'efectiu compliment dels
seus deures públics i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats. També se li comunica que aques¬
ta autorització perdrà vigència en el cas de canvi de
lloc de treball.
Autoritzar al Sr. José Manuel Verón i Rodríguez

(mat. 19.330), la compatibilitat sol·licitada entre la
seva activitat municipal com a membre del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvaments amb la categoria
de bomber i l'activitat privada de xofer en l'empresa
Daltor Ceramic, SA, des de l'1 de desembre de 1996
fins al 31 de maig de 1997 i des de l'1 de juny de
1997 fins al 30 de novembre de 1997; el Sr. Rafael
Santiago i Sánchez (mat. 22.347), la compatibilitat
sol·licitada entre la seva activitat municipal com a tèc¬
nic superior d'Educació i Psicologia i l'activitat privada
de professor en consultoria organitzacional; a la Sra.
Anna Ros i López (mat. 14.966), la compatibilitat
sol·licitada entre la seva activitat municipal com a
auxiliar d'Administració general i l'activitat privada
d'assessoria comptable i administració d'un despatx;
a la Sra. Gemma Riera i Puig, la compatibilitat sol·li¬
citada entre la seva categoria municipal com a pro¬
fessora d'Ensenyament secundari i l'activitat privada
de projectes d'interiorisme per compte propi; i al Sr.
José Luis Calatrava i Torrico (mat. 37.168), la compa¬
tibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a subaltern d'Administració general al col·legi
EGB Emilia Pardo Bazán i l'activitat privada de cam¬
brer en el restaurant Señor Marisco, SL, del 4 de ge¬
ner de 1997 al 3 d'abril de 1997 i des del 12 d'abril de
1997 fins a I' 11 d'octubre de 1997; atès que aquestes
activitats privades no figuren compreses en les cau¬
ses d'incompatibilitat previstes pels articles 11 i 12 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompati¬
bilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i pels articles 329 i 330 del Reglament del
personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
decret 214/1990, de 30 de juliol, ni a l'acord de la Co¬
missió Municipal Permanent d'aquest Ajuntament de
25 de novembre de 1983 i no resulta afectat l'interès
públic, si bé les presents autoritzacions estan condi-
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donades a l'estricte compliment dels deures públics i
ai 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
poden deixar-se sense efecte per variació de les cir¬
cumstàncies relatives als llocs de treball, per modi¬
ficació dels règims d'incompatibilitats o per interès
públic. També se'ls comunica que aquestes autoritza¬
cions perdran vigència en el cas de canvi de lloc de
treball.
Autoritzar al Sr. Pedro Aimera i Puiggròs (mat.

37.458), la compatibilitat sol·licitada entre la seva ac¬
tivitat municipal en aquesta Corporació com a fun¬
cionari amb la categoria de tècnic mitjà en Ciències
Socials en el lloc de treball de responsable de progra¬
mes del Negociat d'Informació i la seva condició de
Regidor en l'Ajuntament de Vilassar de Mar, sense el
caràcter de dedicació exclusiva; i al Sr. Alfred Viecco
i Graupera (mat. 64.540), la compatibilitat sol·licitada
entre la seva activitat municipal en aquesta Corpora¬
ció com a contractat laboral indefinit amb la categoria
d'auxiliar pràctic d'Arquitectura i Enginyeria i la seva
condició de tinent d'alcalde en l'Ajuntament de Breda,
sense el caràcter de dedicació exclusiva; d'acord
amb allò previst en l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del personal al ser¬
vei de l'Administració de la Generalitat i el seu con¬
cordant article 323 del decret 214/1990, de 30 de ju¬
liol, que aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats locals, determinant-se que en les acti¬
vitats secundàries que s'autoritzen no podran resultar
retribuïts periòdicament -ni observar una dedicació
exclusiva a aquestes activitats-, sense perjudici de
les dietes, indemnitzacions o assistències que els
corresponguin per raó d'aquestes; i que les presents
autoritzacions poden deixar-se sense efecte per va¬
riació de les circumstàncies relatives als seus llocs de
treball en aquest Ajuntament o per modificació del rè¬
gim legal d'incompatibilitats o per apreciació de l'inte¬
rès públic concorrent. També se'ls comunica que
aquestes autoritzacions perdran vigència en el cas de
canvi de lloc de treball.
Autoritzar al Sr. Francesc Ragués i Muñarch (mat.

50.454), la compatibilitat sol·licitada entre la seva ac¬
tivitat municipal com a contractat laboral per obra o
servei determinat, amb la categoria de tècnic superior
d'Arquitectura i Enginyeria, i la de professor associat
de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs
acadèmic 1996-97 des del 7 de gener de 1997 fins al
31 d'agost de 1997, fins a la data de finalització del
seu contracte laboral, 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 de la mateixa Llei i de conformitat
amb el previst en els articles 327 i 328 del Reglament
del personal al servei de les entitats locals aprovat
pel decret 214/1990, de 30 de juliol. La present auto¬
rització està condicionada a l'efectiu compliment dels
seus deures públics i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats i perdrà la vigència en el cas de
canvi de lloc de treball.
Autoritzar al Sr. Tomàs Subirá i Sanz, la compati¬

bilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a professor d'Ensenyament Secundari i la de
professor associat tipus 1 de la Universitat Politècni¬
ca de Catalunya, per al curs 96-97 des de l'1 de se¬

tembre de 1996 fins al 31 d'agost de 1997, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de l'Administració de la Generalitat i amb
les limitacions previstes als articles 5 i 6 de la ma¬
teixa 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. La present autorit¬
zació està condicionada a l'efectiu compliment dels
deures públics i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats i perdrà la vigència en el cas de
canvi de lloc de treball.
Autoritzar al Sr. Santiago Molas i Alberich, la com¬

patibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal
com a professor de Música del Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona i la de professor
de música associat a la Universitat de Lleida, des del
dia 1 d'octubre de 1996 i fins al dia 30 de setembre
de 1997, d'acord amb allò que preveu l'article 4.2 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat i amb les limitacions previstes als articles 5 i
6 de la mateixa llei i als articles 327 i 328 del Regla¬
ment del personal al servei de les entitats locals apro¬
vat pel decret 214/1990, de 30 de juliol. La present
autorització està condicionada a l'efectiu compliment
dels deures públics i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats i perdrà la vigència en el cas de
canvi de lloc de treball.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Disposar la despesa del contracte núm. 97002127,
que té per objecte la construcció de l'equipament
cultural Sagrera/Navas/Congrés, per un import de
296.509.150 pessetes, amb càrrec als Pressupos¬
tos de 1997 (70.000.000 de pessetes), de 1998
(92.000.000 de pessetes) i de 1999 (134.509.150
pessetes), Partida 621 45 432 30 (PGC 232 05 045);
adjudicar el contracte, en virtut de concurs, a FCC
Construcción, SA (núm. de NIF: A.28854727-0), i re¬
querir l'adjudicatària, perquè en el termini màxim de
quinze dies naturals, a partir de la data de recepció
de la notificació del present acord, constitueixi la ga¬
rantia definitiva per un import de 16.039.990 pessetes
i comparegui per a la formalització del contracte en el
termini màxim de trenta dies naturals a partir de la
mateixa data.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Prorrogar per un termini de tres mesos, a comptar
des de P1 d'octubre d'enguany, o en el seu cas, fins a
l'inici de les prestacions de la nova contracta en tra¬
mitació, però sense que aquesta pròrroga pugui su¬
perar sis mesos des de la data esmentada d'1 d'octu¬
bre, la contracta per a realitzar els treballs de
manteniment, reparació i modificació d'elements se-
mafòrics a la ciutat de Barcelona (contracta núm. 2),
adjudicat per acord de la Comissió de Govern de data
9 de setembre de 1994 a "Sainco Tráfico, SA" (NIF A-
78.107.349); autoritzar la despesa de 48.018.986
pessetes, impost del valor afegit inclòs, per al període
d'1 d'octubre a 31 de desembre de 1997, i requerir
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l'adjudicatari perquè, en el termini dels quinze dies
hàbils de la notificació d'aquest acord, procedeixi a
constituir davant de la Tresoreria Municipal una ga¬
rantia complementària per un import d'1.920.759 pes¬
setes i, també, comparegui el seu representant el dia
que se li assenyali per a formalitzar el contracte.
Prorrogar per un termini de tres mesos, a comptar

des del dia 1 d'octubre d'enguany, o si escau, fins a
l'inici de les prestacions de la nova contracta en tra¬
mitació, però sense que aquesta pròrroga pugui su¬
perar sis mesos des de la data esmentada d'1 d'octu¬
bre, la contracta per a realitzar els treballs de
manteniment, reparació i modificació d'equips i siste¬
mes de regulació del trànsit a Barcelona (contracta

núm. 1) adjudicada per acord de la Comissió de Go¬
vern de data 9 de setembre de 1994, a la Unió Tem¬
poral d'Empreses constituïda per "Regulación
Automática Viària, SA (RAVSA) i "Electrònic Tràfic,
SA" (ETRA) (NIF G-60652914); autoritzaria despesa
de 93.213.327 pessetes, amb l'impost del valor afegit
inclòs, per al període d'1 d'octubre a 31 de desembre
de 1997; i requerir l'adjudicatari perquè, en el termini
dels quinze dies hàbils de la notificació d'aquest
acord, procedeixi a constituir davant de la Tresoreria
Municipal una garantia complementària per un import
de 3.728.533 pessetes i, també comparegui el seu re¬
presentat el dia que se li assenyali per a formalitzar el
contracte.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Transferències)

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 22 de juliol de 1997)

Annex núm. 1

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

61191 0301 51110 MC7 Renovació suports enllumenat reconeixement
crèdit 5.732.686

61191 0301 61190 MC8 Renovació suports enllumenat reconeixement
crèdit 5.732.686

5.732.686 5.732.686

Annex núm. 2

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

31010 9901 01110 MC7 Sumitomo 10.000 M reconeixement crèdit 400.000.000

31012 9901 01110 MC7 Société Generale 10.000 M reconeixement
crèdit 100.000.000

31015 9901 01110 MC7 Banesto Sindicat 10.000 M reconeixement
crèdit 100.000.000

31045 9901 01110 MC7 Banco Crédito Local 5.000 M reconeixement
crèdit 100.000.000

32016 9901 01110 MC7 Emissió privada 155 M DM reconeixement
crèdit 86.749.103

41005 0201 61190 MC8 A l'Institut Municipal de Disminuïts reconeixe¬
ment crèdit 42.916.794

41003 0101 61190 MC8 A l'Institut Municipal d'Hisenda reconeixement
crèdit 78.554.114

43003 0301 61190 MC8 A l'Institut Municipal de Parcs i Jardins reconei¬
xement crèdit 175.198.617

41006 0201 61190 MC8 A l'Institut Municipal d'Educació reconeixement
crèdit 490.079.578

786.749.103 786.749.103



1288 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 27 20-X-1997

Decrets de l'Alcaldia

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest municipi,
disposo:
Donar el nom de Jardí de Petra Kelly a un bancal

del viver dels tres pins situat al Parc de Montjuïc, en
el districte de Sants-Montjuïc.
Barcelona, 25 de setembre de 1997. L'alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3349)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest municipi,
disposo:
Donar oficialitat al nom de Nou Pins, per a la plaça

situada en la confluència dels carrers de Nou Pins, de
Tissó, del P. Iglesias i del Conveni, en el districte de
Nou Barris.
Barcelona, 25 de setembre de 1997. L'alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3350)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article

7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest municipi,
disposo:
Donar el nom de Manuel Blancafort als jardins

compresos entre l'avinguda de l'Hospital Militar i
l'avinguda de la República Argentina a l'alçada del
Pont de Vallcarca, en el districte de Gràcia.
Barcelona, 25 de setembre de 1997. L'alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Ref. 3351)

k k k

Decret. D'acord amb l'article 21 de la Llei regu¬
ladora de les bases de règim local i l'article 51
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
disposo:

1r. Modificar les Comissions del Consell Plenari
creant la d'Urbanisme i Infraestructures, la d'Hisenda
i Funció Pública i la de Ciutat Amiga i Qualitat en
substitució, respectivament, de les d'Equilibri Territo¬
rial i Planejament Urbà, d'Hisenda i Infraestructures i
de Ciutat Amiga i Joventut.
2n. Designar-ne presidents els Ims. Srs. i la Ima.

Sra.: Xavier Casas i Masjoan, de la d'Urbanisme i
Infraestructures, Ernest Maragall i Mira, de la d'Hisen¬
da i Funció Pública i Teresa Sandoval i Roig, de la de
Ciutat Amiga i Qualitat.

3r. Donar-ne compte al Consell Plenari als efectes
de la ratificació del primer apartat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3509)
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CARTIPÀS

Decret. D'acord amb l'article 23.3 de la Llei regula¬
dora de les bases de règim local i 53 de la Llei muni¬
cipal i de règim local de Catalunya, disposo:
Designar primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de

Barcelona l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Barcelona, 30 de setembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Réf. 3508)

★ ★ ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 7è de la Llei especial de
Barcelona i el que determina l'article 7è.2.d) dels Es¬
tatuts de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona,
aprovats pel Consell Plenari de l'Ajuntament de
Barcelona, en sessió de 22 de juliol de 1997, disposo:
Nomenar el Sr. Miquel Martínez i Martín, membre

del Consell d'Administració de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona en la seva qualitat de perso¬
na de reconegut prestigi en el camp educatiu, en
substitució del Sr. César Coll i Salvador.
Barcelona, 2 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3518)

* * *

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre
de 1995 es van nomenar els membres del Consell
Municipal del Districte de Sant Martí d'acord amb les
propostes de les diferents candidatures.

En data 29 de setembre de 1997, el Grup munici¬
pal de Convergència i Unió comunica un canvi de
conseller a l'esmentat Consell Municipal. Per això, i
d'acord amb la Disposició Transitòria Primera de les
Normes reguladores de l'Organització dels Districtes i
els articles 58 i 78.5 de la Llei municipal de Cata¬
lunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de Sant Martí el Sr. Joan Fontanillas i Tapiol, en
substitució del Sr. Emili Moya i Argemí.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.
Barcelona, 2 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3519)

* * ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 7è de la Llei de règim especial
de Barcelona, i de conformitat amb el punt cinquè del
conveni signat el 14 de juliol de 1997 entre la Gene¬
ralitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona per a la rehabilitació de la
Casa Bloc, situada al passeig de Torras i Bages del
Districte de Sant Andreu, disposo:
Designar la Sra. Conxita Riasol i Altisent, gerent

del Districte de Sant Andreu, representant de l'Ajunta¬
ment de Barcelona a la Comissió de Seguiment que
s'especifica al punt cinquè del conveni signat el 14 de
juliol de 1997 entre la Generalitat de Catalunya, la Di¬
putació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per
a la rehabilitació de la Casa Bloc, situada al passeig
de Torras i Bages.
Barcelona, 3 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3522)
•k k *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 7è de la Llei especial de
Barcelona i el que determina l'article 7è dels Estatuts
del Patronat Municipal de l'Habitatge, disposo:
Designar el Sr. Ginés Martínez i Serrano membre

del Consell d'Administració del Patronat Municipal de
l'Habitatge com a representant de CCOO i en substi¬
tució del Sr. Francesc Sancho i González.
Barcelona, 3 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3523)

k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides per l'ar¬
ticle 7è de la Llei especial de Barcelona i 21 de la Llei
reguladora de les bases de règim local, disposo:
Nomenar el Sr. Jaume Galofré i Crespi represen¬

tant d'aquest Ajuntament per a formar part com a
membre de la Comissió Sala-Administracions Pú¬
bliques, que es constituirà en la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Barcelona, 6 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3525)
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i

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. L'Eixample

Sessió del 30 de setembre de 1997

Aprovar Facta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de l'adjudicació del servei de

menjador del Casal de gent gran de l'Esquerra de
l'Eixample (maig/desembre 97), a l'empresa Progess,
SL, per un import de 4.900.600 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte les pistes de petanques del parc
de l'Escorxador-Joan Miró, a l'empresa Constraula
Enginyeria i Obres, SA, per un import de 4.880.246
pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de la gestió i

organització dels serveis de l'espai infantil, l'espai de
gent gran i el centre cultural que formen part del Cen¬
tre de la Sagrada Família, a Creu Roja Espanyola,
per un import d'11.082.243 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte l'arranjament de la vorera sud
dels carrers dels Enamorats i d'Aragó, a l'empresa
Constraula Enginyeria i Obres, SA, per un import de
9.856.026 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte l'arranjament de la cruïlla de l'avin¬
guda Meridiana i del carrer de la Marina, a l'empresa
Constraula Enginyeria i Obres, SA, per un import de
6.629.066 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte la remodelació del passatge del
Rector Oliveras, a l'empresa Necso Entrecanales
Cubiertas, SA, per un import de 7.247.369 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte la modificació de la vorera del car¬
rer de Provenga, costat muntanya, entre els carrers
de Villarroel i de Casanova, a l'empresa Constraula
Enginyeria i Obres, SA, per un import de 4.886.842
pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de l'ampliació

de les brigades d'obra d'edificis municipals del Dis¬
tricte de l'Eixample, a l'empresa Constraula Enginye¬
ria i Obres, SA, per un import de 3.690.931 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de les obres

d'arranjament del barri de Sant Antoni, entorn mercat,
a l'empresa Necso Entrecanales Cubiertas, SA, per
un import de 71.376.210 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de la reparació

de la coberta de! CP Carlit, a l'empresa Constraula

Enginyeria i Obres, SA, per un import de 2.876.365
pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte els treballs de pintura del CP Reis
Catòlics, a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres,
SA, per un import de 4.263.615 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació del contracte

que té per objecte la reparació parcial de la coberta
del CP Joan Miró, a l'empresa Constraula Enginyeria
i Obres, SA, per un import de 4.963.384 pessetes.
Quedar assabentat de l'adjudicació de les obres

d'arranjament de les illetes de l'avinguda Diagonal,
cruïlla dels carrers del Rosselló i de Llúria (Casa de
les Punxes), a l'empresa Constraula Enginyeria i
Obres, SA, per un import de 13.258.937 pessetes.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 23 de setembre de 1997, pel qual es pro¬
posa l'atorgament de subvencions a entitats del Dis¬
tricte, per un import total d'1.400.000 pessetes, amb
càrrec al pressupost de 1997, distribuïdes en els con¬
ceptes següents: Direcció i Administració, 900.000
pessetes; i Dinamització Juvenil, 500.000 pessetes,
d'acord amb el document adjunt.
Comunicar que el Plenari de l'Ajuntament de

Barcelona, en la seva sessió del 22 de juliol de 1997,
va aprovar els acords següents que afecten el Distric¬
te de l'Eixample:
Posara disposició de la Generalitat de Catalunya la

part de la finca, propietat municipal, situada al carrer
de Viladomat, núms. 2-8, grafiada en el plànol annex,
per a instal·lar-hi el CEIP Sant Antoni, mitjançant la
construcció i adequació de fins a 5.035 m2 de sostres, i
els espais exteriors d'aproximadament 1.740 m2 desti¬
nats a pati, i per a la gestió ulterior d'aquest centre es¬
colar, d'acord amb les determinacions de la normativa
vigent; i facultar l'Alcaldia per a la realizado de totes
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬

ció de l'illa de la Central de Vilanova, limitada pels
carrers de Roger de Flor, de Nàpols, dels Almogàvers
i l'avinguda de Vilanova, promogut per Hidroelèctrica
de Catalunya, SA, tenint en consideració, en relació a
l'al·legació presentada per la mateixa promotora que
aquest contribuirà a les despeses de les obres d'ur¬
banització de la plaça d'André Malraux, d'acord amb
el Districte de l'Eixample; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de
la seva aprovació definitiva.
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Aprovar inicialment la modificació del Pla General
Metropolità en l'àmbit de la plaça de les Glòries i Me-
ridiana-sud, d'iniciativa municipal, els criteris, objec¬
tius i solucions generals de planejament de la qual
han estat exposats al públic en compliment de l'acord
de la Comissió de Govern de 26 d'abril de 1996, ha¬
vent estat valorats els suggeriments i alternatives pre¬
sentades per les associacions de veïns i altres inte¬
ressats, segons es relaciona i analitza en l'informe de
la Direcció de Serveis de Planejament contingut a
l'expedient; sotmetre l'esmentada modificació a infor¬
mació pública pel termini de dos mesos, amb la previ¬
sió que no es computaran en aquest termini els dies
compresos dins el mes d'agost; resoldre sobre la
seva aprovació provisional; acordar la suspensió, pel
termini d'un any, de l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació i d'edificació i
d'enderrocament, en els àmbits definits en el plànol
annex, de conformitat amb l'article 42 del Decret le¬
gislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Quedar assabentat de sengles resolucions del regi¬

dor del Districte de PEixample, per les quals, respecti¬
vament:

a) S'imposa al Sr. Amable Rodríguez i Pérez, titular
de l'activitat de restauració mixta ubicada al carrer de la
Diputació, núm. 155, la sanció d'1.000.000 de pessetes
i tancament provisional de l'establiment pel període d'un
mes com a responsable de la infracció administrativa, ti¬
pificada com a falta greu consistent en l'incompliment
reiterat dels horaris d'obertura i tancament de l'establi¬
ment, els dies que es concreten en tal resolució.

b) S'imposa a Divina Decadencia, SA, titular de
l'activitat de discoteca situada al carrer de Mallorca,
núm. 467, les sancions de tancament provisional de
l'establiment per un període de dos mesos, com a
responsable de la infracció administrativa consistent
en l'incompliment de qualsevol norma sobre locals i
instal·lacions que signifiqui un risc per a la seguretat
de les persones; d'altres dos mesos, com a respon¬
sable de la infracció administrativa consistent en l'ex¬
cés d'entrada permesa, si això comporta risc per a la
seguretat de les persones; i de dos mesos més com
a responsable de la infracció consistent en l'admissió
de menors en establiments on aquests tinguin prohi¬
bida l'entrada, infraccions totes tipificades com a fal¬
tes molt greus a la citada Llei 10/1990, de 15 de juny.

1

*
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'1 CONCURS PER A LA PROVISIÓ
DE 2 LLOCS DE TREBALL.
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 15 d'octu¬
bre de 1997)

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

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada con¬
curs, per optar a qualsevol convocatòria és neces¬
sari trobar-se en servei actiu, ser funcionari de car¬
rera de l'Ajuntament de Barcelona (encara que
sigui amb adscripció a un Institut Municipal) o con¬
tractat laboral fix, haver prestat un mínim d'un any
de serveis actius en propietat o amb contracte la¬
boral indefinit; i no pertànyer a les classes de Guàr¬
dia Urbana o Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ment; i, si és el cas, haver transcorregut un mínim
de dos anys des de l'última destinació obtinguda
per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complerts de
serveis, inclosos els serveis previs en altres Ad¬
ministracions Públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1
punt.

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

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si
s'escau, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 punt se¬
gons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc d'igual nivell al
del lloc de treball convocat 1 punt

Per l'ocupació d'un lloc de treball inferior
en dos nivells al del lloc de treball con¬
vocat 0,50 punts
Per l'ocupació d'un lloc de treball de ni¬
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

de treball ocupat, el nivell de complement de destina¬
ció efectivament acreditat en la nòmina corresponent,
quan es tracti d'un nivell superior al del grau personal
consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de tre¬
ball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui
inferior al grau personal que hagi pogut consolidar a
la carrera administrativa.

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
La directora d'Organització i Personal, com a ti¬

tular.
Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada

concurs s'indiqui expressament a l'annex, el/la qual
en cas d'absència de la presidenta titular, exercirà la
presidència de la Junta.

Un cap de Personal de Sector d'Actuació o Districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del

concurs.

Un/a tècnic/a del Centre de Selecció i Formació de
Personal, el/la qual també tindrà la condició de secre¬
tari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en

els termes previstos a les Bases Marc, els represen¬
tants designats conjuntament per la Junta de Perso¬
nal i el Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones 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 o a qual¬
sevol dels registres municipals, en el termini de quin¬
ze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre
sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.

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

s'atendrà a l'antiguitat de serveis prestats a la Corpo¬
ració des de la data d'incorporació en la plantilla amb
caràcter indefinit.

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

Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬
ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores.
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 les persones que optin a les places
podran ser convocades per a precisar o ampliar as¬
pectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables

un cop s'ha pres possessió del lloc. Malgrat això,
quan una persona hagi obtingut una plaça en dife¬
rents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils se¬

güents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del
Departament de Personal de la proposta de la Junta
de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut
la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aques¬

ta convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Ba¬
ses Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de
juliol de 1988 i la normativa legal i reglamentària
corresponent.

Annex
Concurs 748. 2 Lloc de treball de Gestió de Siste¬

mes d'Informació (Nivell 18).

2 llocs de treball de Gestió de Sistemes d'Infor¬
mació.
Concurs 748

1 lloc de treball adscrit al Departament d'Adminis¬
tració del Districte de Sant Andreu.

1 lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Ge¬
nerals de la Guàrdia Urbana.
Nivell 18 i específic de responsabilitat mensual de

17.570 pessetes.

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

relació amb els serveis informàtics centrals.
- Recollir i impulsar estudis i propostes sobre la mi¬

llora informàtica dels serveis.

- Garantir l'assessorament al personal del Districte
0 de la divisió en matèria informàtica.

- Control de la utilització i manteniment dels canals
de comunicació.

- Recollida de dades per a l'elaboració d'indicadors.
- Control dels canals de transferència d'informació

entre els diferents òrgans i llocs de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat

1 de confidencialitat de la informació.

Requisits addicionals
Personal dels Grups B, C o D

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

el barem següent:
Titulacions relacionades amb el lloc de
treball, per cadascuna fins a 1 punt

2. Experiència professional fins a 5 punts, segons
el barem següent:
Gestió de sistemes d'informació, o expe¬
riència en l'explotació i tractament de da¬
des de les aplicacions informàtiques en
funcionament (SIGEF, SIR, Llicències,
Inspecció) fins a 3 punts
Procediments administratius que impli¬
quin la utilització d'aplicacions informà¬
tiques, fins a 2 punts

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

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

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

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

puntuació mínima serà en tots els casos la meitat
de la puntuació total (mèrits comuns més mèrits
complementaris) que poden obtenir els/les candi¬
dats/es.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sra. Concepció Riasol i Altisent, gerent del Districte

de Sant Andreu, com a titular, i Sr. Laureà Mur i
Andreu, cap del Departament d'Administració del Dis¬
tricte de Sant Andreu, com a suplent.

Sr. Luis Alfonso Vidal i Vergés, intendent cap de la
Guàrdia Urbana, com a titular, i Sr. Josep Munt i
Albareda, sotsdirector de Serveis Generals de la
Guàrdia Urbana, com a suplent.

Sr. Ricard Sanjuan i Peñalva, sotsdirector d'Ofimà-
tica i Sistemes Departamentals (IMI), com a titular, i
Sr. Jordi Cirera i González, corresponsal de l'IMI a la
Guàrdia Urbana, com a suplent.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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Nota:
Per Decret d'Alcaldia de data 19 d'octubre de 1997

han estat modificades les bases del concurs número
736 per a la provisió del lloc de treball de tècnic espe¬
cialitzat en Gestió Cultural i Patrimonial de l'ICUB, pu¬
blicades a la Gaseta Municipal de 10 de setembre de
1997, en el sentit d'admetre la participació en l'es¬
mentat concurs del personal del grup A, a més del del
grup B. A més, s'obre novament termini de 15 dies
hàbils per a presentació d'instàncies. Els candidats
que ja van presentar instància dins del primer termini,
no cal que ho tornin a fer.

Les bases queden, per tant, de la manera següent:

Tècnic especialitzat en Gestió Cultural i
Patrimonial de l'ICUB.
Lloc de treball adscrit a la Direcció d'Acció
Cultural de l'Institut de Cultura.
Concurs 736

Nivell 22 i específic de responsabilitat de 46.731
pessetes (2299Y).

Funcions principals
- Planificar i programar les activitats del departa¬

ment de festes.
- Col·laborar amb el disseny i creació de les activi¬

tats.
- Treball per l'avaluació dels resultats dels diferents

programes i activitats.
- Col·laborar i coordinar-se amb els diferents depar¬

taments de l'Institut en la gestió dels diferents pro¬
grames i activitats.

- Relacionar-se amb associacions i organitzacions
del sector per a la cogestió de les diferents activi¬
tats i programes.

- Executar o cogestionar les activitats amb l'organit¬
zació externa si s'escau.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 8 punts, segons

el barem següent:
Experiència en l'organització d'actes de
participació ciutadana fins a 2 punts
Coneixement del sector cultural de la ciu¬
tat, fins a 2 punts
Experiència en el sector associatiu de la
ciutat, fins a 1,5 punts
Experiència en la coordinació i direcció
d'equips, fins a 1,5 punts
Utilització de suport informàtic aplicat a la
gestió, fins a 1 punt

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

3. Prova per tal d'avaluar les aptituds professionals
de les persones aspirants, valorada fins a un màxim
de 4 punts.

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, i singularment la capacitat d'organització
de la feina i la responsabilitat en el desenvolupament
del treball, fins a 3 punts.

Puntuació mínima; 11 punts

Junta de valoració
Sr. Xavier Marcè i Carol, director de recursos de

l'Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui
delegui.

Sr. Francesc Martínez i Fabregat, cap de servei de
Festes i Tradicions, o persona en qui delegui.
Sr. Joan Torrella i Reñé, cap d'Administració i Per¬

sonal del Sector de Serveis Personals o persona en
qui delegui.
Representants designats per la Junta de Personal

o el Comitè d'Empresa.

Nomenaments

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de règim especial
d'aquest municipi i vistos el present expedient i l'infor¬
me del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Manuel Pérez i

Arro per a prestar els seus serveis com assessor

tècnic de la Quarta Tinència d'Alcaldia, amb retribu¬
ció assimilada a lloc de treball (2215X) del catàleg
vigent.

Barcelona, 24 de juliol de 1997. L'alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.
(Ref. 2676)
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mes d'agost de 1997.

Cotoners 89, SA

Grupo Preyco 44, SA

Publinasa SRL

SL Bernice Star

Papulpa, SL

Consulting de Arquitectura y
Urbanismo

Rafael Puerto Chillida

inmo 96, SL

Nicasio Torija Vergara

Arsenio Gallego García

SL Mecalec

SL Pas-Cinc

Rosic, 1

PI. Catalunya, 21

Doctor Joaquín Aibarrán, 17-21/
Ptge. Joan d'Alós, 18

Torrent de les Roses, 41

Mare de Déu del Coll, 29

Martí, 14-16

Sant Alexandre, 31B

Ptge. Flaugier, 29

Badosa, 3

Radas, 19-21

Energia, 25-35

Sant Roc, 16

SA Arriendo de Bienes y Servicios Gayarre, 12-16

Hospital Clínic Provincial de Barcelona Sabino de Arana, 21

Rehabilitació integral d'edifici entre
mitgeres per a local comercial en plan¬
ta baixa, 9 habitatges en plantes pis,
restauració de les façanes i pati.
Rehabilitació de les plantes soterràni-
es (local), baixa (escala), de la 5a a la
8a (habitatges) i coberta.

Reforma-ampliació per a la construc¬
ció d'1 habitatge unifamiliar aïllat com¬
post de soterrani, planta baixa i 2
plantes pis.
Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta soterrània,
planta baixa i 2 plantes pis.
Rehabilitació d'1 habitatge al qual s'in¬
corpora un soterrani.
Modificació de projecte per a la cons¬
trucció d'edifici entre mitgeres.

Ampliació d'una planta pis 2n en un
edifici entre mitgeres.
Rehabilitació d'edifici plurifamiliar en¬
tre mitgeres amb canvi d'ús de la plan¬
ta baixa de comercial a habitatge.
Obres de reforma i ampliació d'un edi¬
fici unifamiliar entre mitgeres consis¬
tent en la reforma de les plantes 1a i
2a, en l'ampliació de la planta 2a, en
l'addició d'una nova planta pis 3a i
d'una nova planta coberta plana amb
badalot d'escala.

Construcció d'un edifici d'habitatges
plurifamiliar entre mitgeres compost
de planta baixa i 2 plantes pis per a 2
locals i 3 habitatges.
Construcció de dos camps de fut¬
bol amb els corresponents vestidors
i instal·lacions al centre esportiu
Energia.
Reforma integral d'un edifici d'habitat¬
ges plurifamiliar entre mitgeres com¬
post de planta baixa i 4 plantes pis per
a 1 local comercial i 8 habitatges.
Construcció d'un edifici d'habitatges
plurifamiliar entre mitgeres compost
de planta soterrània, planta baixa i 2
plantes pis per a 11 places d'aparca¬
ment i 11 habitatges.
Reforma i canvi d'ús d'edifici existent.
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Caladón, SA Pg. Sant Gervasi, 4 b

Loura, SA Rbla. Poblenou, 37-39
Prodeviler, SL Cinca, 63-67

Torremelina, SA Ramon Batlle, 25

Mas Vilanova, SA Girona, 64-66

Contra les resolucions anteriors es pot interposar,
de conformitat amb l'article 142 del Reglament d'or¬
ganització i administració municipal, recurs d'alçada
davant de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat
des de l'endemà de la data d'aquesta publicació.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre
un mes de la seva interposició sense que se'n notifi¬
qui la resolució. Contra la desestimació del recurs

Concursos

Aprovat per decret de l'Alcaldia, de data 30 de se¬
tembre de 1997, el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació relativa al
concurs per a l'adjudicació del contracte d'elaboració
del Pla d'Emergència Exterior del Port de Barcelona
per a 1997, s'exposa al públic a la Secretaria Delega¬
da del Sector de la Via Pública, plaça de Carles Pi i
Sunyer, núms. 8-10, 2a planta (edifici d'Estadística),
durant un termini de quinze dies, a comptar des del
següent al de la publicació d'aquest anunci en el But¬
lletí Oficial de la Província, perquè es puguin presen¬
tar reclamacions contra el plec. Si transcorregut el
termini esmentat no s'hi han presentat al·legacions,
es considerarà aprovat definitivament l'esmentat plec.
Simultàniament, i sense perjudici de resoldre les

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

a l'elaboració del Pla Exterior d'Emergència del Port
de Barcelona durant l'any 1997.
Tipus de licitació: 4.000.000 de pessetes (IVA del

16% inclòs).
Garanties: De conformitat amb la clàusula 28 del

plec de clàusules administratives, la garantia provi¬
sional queda dispensada, i la garantia definitiva a
constituir per l'adjudicatari a la Caixa Municipal, serà
per un import de 160.000 pessetes.
Pagament: Amb càrrec a la partida 636.01 121.10

04.01 20601101 del pressupost pera 1997.
Presentació de proposicions: Les proposicions

amb la documentació especificada en el plec de con¬
dicions administratives particulars, podran ser pre-

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de 6 plantes
soterrànies, planta baixa amb entreso-
lat, 5 plantes pis i coberta per a 212
places d'aparcament, 2 oficines amb
entresolat, 2 locals comercials i 30 ha¬
bitatges.

Legalització de modificació.
Modificació de projecte per a l'amplia¬
ció de 2 plantes.
Modificació de projecte per a la refor¬
ma i distribució dels accessos a la
planta baixa i soterrani.
Canvi d'ús.

d'alçada es pot interposar recurs contenciós adminis¬
tratiu davant la Sala corresponent de l'Audiència Ter¬
ritorial de Barcelona en el termini de dos mesos

comptats des de l'endemà de la notificació de la des¬
estimació, quan aquesta hagi estat expressa, o en el
termini d'un any comptat des de la data de presenta¬
ció del recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament des¬
estimat.

sentades a la Secretaria Delegada del Sector de la
Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,
2a planta, abans de les 14 hores del dia en què es
compleixin vint-i-sis dies naturals comptats a partir
del dia següent al de la inserció de l'anunci del con¬
curs en el Butlletí Oficial de la Província.
Obertura de proposicions: Se celebrarà el primer

dia hàbil després de la finalització de la presentació
de les proposicions a la sala de juntes del sector
d'Actuació de la Via Pública (plaça de Carles Pi i
Sunyer, núms. 8-10, 3a planta), actuant com a presi¬
dent el gerent del sector de la Via Pública. Quan el
darrer dia de termini sigui inhàbil o dissabte s'enten¬
drà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Documentació: Els licitadors presentaran la docu¬

mentació exigida a la clàusula núm. 27 del plec de
condicions administratives particulars en dos sobres
tancats, en els quals han de figurar les inscripcions:
Sobre núm. 1: Exp. 58/97: Documentació adminis¬

trativa per al concurs relatiu al contracte núm.
97003657, que té per objecte l'elaboració del Pla
d'Emergència Exterior del Port de Barcelona per a
1997, presentada per...;
Sobre núm. 2: Exp. 58/97: Proposició econòmica i

referències tècniques per al concurs relatiu al con¬
tracte núm. 97003657, que té per objecte l'elaboració
del Pla d'Emergència Exterior del Port de Barcelona
per a 1997, presentada per...;
Model de proposició: Les proposicions s'han de re¬

dactar segons el model següent:
"El Sr./la Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ..., núm.

..., i amb DNI o NIF núm. ..., major d'edat, en nom
propi o en representació de l'empresa ..., amb domici¬
li a ... carrer

..., núm. ..., assabentat/da de les condi¬
cions exigides per a optar a l'adjudicació del contrac¬
te núm. 97003657, que té per objecte l'elaboració del
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Pla d'Emergència Exterior del Port de Barcelona per
a 1997, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques, per la quantitat de ... pesse¬
tes (en lletres i xifres). En la quantitat esmentada s'in¬

clou l'impost sobre el valor afegit i les altres despeses
exigides als esmentats plecs.
(Lloc, data i signatura del proposant)."
Barcelona, 2 d'octubre de 1997. La secretària dele¬

gada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis¬
tratiu comú, i en relació amb l'expedient núm. 20219
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Ins¬
titut Municipal de Mercats de Barcelona sobre pro¬
posta de caducitat per parada tancada sense autorit¬
zació municipal des de l'1 d'abril de 1997 de les
parades núms. 159 i 160 del mercat municipal de les
Corts, es notifica al seu titular, Sr. Jorge Miralles i
Brugués, a l'últim domicili conegut del qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat dirigides,
que en data 16 de juny de 1997, la presidenta de
l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Jorge

Miralles i Brugués, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 159 i 160 del mercat municipal de les
Corts, d'acord amb les normes del decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
44.i (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu segons l'article 90.k) de l'orde¬
nança que s'aplica, tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb
avís de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el
lloc fins a 30 dies i c) pèrdua de l'autorització; nome¬
nar a aquests efectes instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre aquest expedient

és l'Alcaldia.
D'acord amb el que disposa l'article 10 del decret

278/93, li notifico que li ha estat formulat, en qualitat
de titular de l'autorització d'ús dels llocs de venda
núms. 159 i 160 del mercat municipal de les Corts, el
següent:
Plec de càrrecs

1. Tancament no autoritzat dels llocs de venda
núms. 159 i 160 del mercat municipal de les Corts
des de l'1 d'abril de 1997.

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

En un termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació, tal

com disposa l'article 10.3 del decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut el
termini sense complimentar el present tràmit, se'l
considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat:
la Instructora.
Barcelona, 15 de setembre de 1997. Ei secretari

general, Romà Miró i Miró.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis¬
tratiu comú, en relació amb l'expedient seguit sota el
núm. 17353/97 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
proposta de caducitat de la parada núm. 30 especial
del mercat municipal d'Hostafrancs, es notifica al titu¬
lar de l'autorització d'ús de la parada esmentada, Sr.
Francisco J. Gallardo i Ramos, a l'últim domicili cone¬
gut del qual han estat rebutjades les notificacions que
li han estat dirigides, que el primer tinent d'alcalde,
per delegació expressa de l'Alcaldia de data 31 de
gener de 1996, en data 26 de febrer de 1997 ha dis¬
posat:
"Deixar sense efecte la resolució d'Alcaldia de data

26 de juliol de 1996, que imposava la sanció econò¬
mica de 25.000 pessetes atesos els informes de la di¬
recció del mercat, on es confirma el tancament de
manera arbitrària o bé en dies alterns del lloc de ven¬

da núm. 30 especial, del qual el Sr. Francisco J.
Gallardo i Ramos en gaudeix de l'autorització d'ús;
desestimar, per manca de fonaments jurídics, les
al·legacions presentades per l'interessat en data 13
de gener de 1997 contra la proposta de resolució de
l'expedient i imposar al Sr. Francisco J. Gallardo i
Ramos, titular de l'autorització d'ús de la parada núm.
30 especial del mercat municipal d'Hostafrancs, la
sanció de pèrdua de l'autorització que empara l'ús del
lloc esmentat segons l'article 54) de l'Ordenança de
mercats: Punt 1r (Es declararà vacant tota parada
que no s'ocupi durant un mes consecutiu); Punt 2n
(No interromprà el termini establert en l'apartat ante¬
rior l'obertura de la parada durant un o diversos dies,
amb la finalitat de simular una aparença de venda);
declarar caducada l'esmentada autorització; vacant la
parada esmentada i requerir el titular perquè, de con¬
formitat amb el que disposen els articles 160 i 161 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, en el termini
de deu dies, deixi la parada a disposició de l'adminis¬
tració lliure, vàcua i expedita; dins els vuit dies se¬
güents a l'expiració del termini esmentat, i en cas de
no haver procedit al desallotjament, assenyalar eI cin¬
què dia hàbil a les vuit hores per a la pràctica de la di¬
ligència de llançament, designar el director del mercat
d'Hostafrancs i l'auxiliar de zona perquè, junts o se-
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parats, efectuïn l'expressada diligència amb absoluta
indemnitat per a l'erari municipal, assistits del perso¬
nal auxiliar de la policia municipal que estimin neces¬
sari i amb la facultat de reclamar directament l'auxili
de la força pública si així calgués per a l'exacte
acompliment de la comesa que els ha estat assigna¬
da. Aquesta sanció s'aplica en base al principi de pro¬
porcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gra¬
duació de la sanció aplicada: l'existència d'intencio¬
nalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis cau¬
sats i la reincidència per comissió."
Contra aquesta resolució es pot interposar, de con¬

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

drà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació,
quan aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 19 de setembre de 1997. El secretari

general, Romà Miró i Miró.

luta indemnitat per a l'erari municipal, assistits del
personal auxiliar de la policia municipal que estimin
necessari i amb la facultat de reclamar directament
l'auxili de la força pública si així calgués per a l'exacte
acompliment de la comesa que els ha estat assigna¬
da. Aquesta sanció s'aplica en base al principi de pro¬
porcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gra¬
duació de la sanció aplicada: l'existència d'intencio¬
nalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis cau¬
sats i la reincidència per comissió."
Contra aquesta resolució es pot interposar, de con¬

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

drà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació,
quan aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 19 de setembre de 1997. El secretari

general, Romà Miró i Miró.

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis¬
tratiu comú, en relació amb l'expedient seguit sota el
núm. 17676/96 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
proposta de caducitat de la parada núm. 5 del mercat
municipal de la Sagrada Família, es notifica al titular
de l'autorització d'ús de la parada esmentada, JBO
Shoppings, SL, a l'últim domicili conegut del qual han
estat rebutjades les notificacions que li han estat diri¬
gides, que el primer tinent d'alcalde, per delegació
expressa de l'Alcaldia de data 31 de gener de 1996,
en data 26 de febrer de 1997 ha disposat:
"Imposar a JBO Shoppings, SL, titular de l'autorit¬

zació d'ús del local comercial núm. 5 del mercat mu¬
nicipal de la Sagrada Família, la sanció de pèrdua de
l'autorització que empara l'ús del lloc esmentat,
d'acord amb allò que estableix l'article 92.B.C) de l'Or¬
denança municipal de mercats, per comissió de la in¬
fracció assenyalada a l'article 61.3) i 49.1) de la matei¬
xa ordenança (per la manca de pagament del
fraccionament núm. 0888/84 dels cànons trimestrals);
declarar caducada l'esmentada autorització; vacant ei
local esmentat i requerir el titular perquè, de confor¬
mitat amb el que disposen els articles 160 i 161 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, en el termini
de deu dies deixi el lloc a disposició de l'administració
lliure, vacu i expedit; dins els vuit dies següents a
l'expiració del termini esmentat, i en cas de no haver
procedit al desallotjament, assenyalar el cinquè dia
hàbil a les nou hores per la pràctica de la diligència
de llançament; designar el director del mercat de la
Sagrada Família i l'auxiliar de zona perquè, junts o
separats, efectuïn l'expressada diligència amb abso¬

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis¬
tratiu comú, en relació amb l'expedient seguit sota el
núm. 18720/96 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
proposta de caducitat de la parada núm. 36 especial
del mercat municipal del Port, es notifica a la titular
de l'autorització d'ús de la parada esmentada, Sra.
Francisca Martín i Fernández, a l'últim domicili cone¬
gut de la qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides, que el primer tinent d'alcal¬
de, per delegació expressa de l'Alcaldia de data 31
de gener de 1996, en data 26 de febrer de 1997 ha
disposat:
"Imposar a la Sra. Francisca Martín i Fernández, ti¬

tular de l'autorització d'ús de la parada núm. 36 espe¬
cial del mercat municipal del Port, la sanció de pèr¬
dua de l'autorització que empara l'ús de la parada
esmentada, d'acord amb allò que estableix l'article
92.B.C) de l'Ordenança municipal de mercats, per
comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.i)
de la mateixa ordenança (per parada tancada sense
autorització municipal des del mes d'agost de 1996);
declarar caducada l'esmentada autorització; vacant la
parada esmentada i requerir la titular perquè, de con¬
formitat amb el que disposen els articles 160 i 161 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, en el termini
de deu dies deixi la parada a disposició de l'adminis¬
tració lliure, vàcua i expedita; dins els vuit dies se¬
güents a l'expiració del termini esmentat, i en cas de
no haver procedit al desallotjament, assenyalar e\ cin¬
què dia hàbil a les nou hores per la pràctica de la dili¬
gència de llançament designar el director del mercat
del Port i l'auxiliar de zona perquè, junts o separats,
efectuïn l'expressada diligència amb absoluta indem-
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nitat per a l'erari municipal, assistits del personal
auxiliar de la policia municipal que estimin necessari i
amb la facultat de reclamar directament l'auxili de la
força pública si així calgués per a l'exacte acompli¬
ment de la comesa que els ha estat assignada.
Aquesta sanció s'aplica en base al principi de propor¬
cionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gra¬
duació de la sanció aplicada: l'existència d'intencio¬
nalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis cau¬
sats i la reincidència per comissió."
Contra aquesta resolució es pot interposar, de con¬

formitat amb l'article 142 del Reglament d'organitza¬
ció i administració municipal, recurs d'alçada davant

de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat de l'ende¬
mà de la data d'aquesta notificació. L'esmentat recurs
s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la
seva interposició sense que se'n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs d'alçada es po¬

drà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació,
quan aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 19 de setembre de 1997. El secretari

general, Romà Miró i Miró.

Anuncis publicats al Butlletí Oficial de la
Província dels núm. 209 al 234.

Subhastes

- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a l'adjudicació sobre plànol de ¡'auto¬
rització d'ús dels dipòsits-magatzems i places
d'aparcament del mercat de la Concepció que es
relacionen.

(Dia 1)

Concursos

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis d'assessorament pel desenvolupament del
projecte d'aplicació del nou escut i símbol de
l'Ajuntament de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis de manteniment d'ascensors de l'Alcaldia i
de l'Edifici Novíssim.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament i instal·lació d'equips per a raciona¬
litzar els costos d'explotació de contractacions
elèctriques de titularitat municipal.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ar¬
rendament a preu i termini fix, amb opció de com¬
pra final, de la nova Unitat de Discs i Discs.
(Dia 1)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament d'una planta pilot per a l'absorció de
gasos per l'IESM Narcís Monturiol.
(Dia 6)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
concessió de la gestió del pavelló poliesportiu mu¬
nicipal del Guinardó.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les

obres per a la realització de la instal·lació elèctrica
del mercat municipal de Provençals.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres per a la rehabilitació de la coberta
(nau esquerra entrant) del mercat municipal del
Ninot.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per a la instal·lació d'extracció d'àire a la
planta de vendes i adequació dels quadres elèc¬
trics al mercat municipal de Felip II.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de remodelació d'accessos del mercat mu¬

nicipal de l'Abacería.
- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬

blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de pintura interior i renovació de vidres del
mercat municipal de les Corts.
(Dia 9)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres per a la construcció de la nova UT
d'Horta-Guinardó de la Guàrdia Urbana de Bar¬
celona.

(Dia 11)
- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬

blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per a la instal·lació elèctrica, enllumenat in¬
tern i sistema de megafonia del mercat municipal
de Sant Antoni.

- Rectificació de l'edicte publicat al BOP núm.
206, de 28 d'agost de 1997, relatiu a les obres
per al cobriment del poliesportiu Arístides
Maillol.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu als
serveis personals de neteja de l'espai escènic
municipal Mercat de les Flors (carrer de Lleida,
núm. 59).
(Dia 13)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de 1.010 gorres de plat per al perso¬
nal de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
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obres de construcció de dotze parades d'ocells
noves de la Rambla.
(Dia 18)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'ampliació del pont del Rectoret.
(Dia 19)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de l'urbanització de superfície de l'aparca¬
ment del carrer de Jorge Manrique; a les obres
d'adequació i renovació de l'enllumenat públic
dels carrers del Districte; a les obres d'urbanitza¬
ció dels espais del Districte Grup A (Carmel, Sant
Genis, Guinardó); a les obres d'urbanització del
carrer de Baldomer Girona; a les obres d'obertura
del carrer de Lisboa (entre rambla del Carmel i
plaça de la Clota); i les obres d'urbanització d'es¬
pais del Districte Grup B (Horta Taxonera, Car¬
mel, Montbau).
(Dia 24)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al pro¬
jecte de reparació i manteniment de patologies
edificatòries a l'EM Ignasi Iglesias.
(Dia 27)

- Plec de condicions que ha de regir ei concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ac¬
cessibilitat a la via pública (Via Laietana, carrer de
Sant Pere Més Baix i Valldonzella).

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de pedra per a la plaça de Joaquim
Xirau.

(Dia 30)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Catsar, SA, per la gestió i funcionament de la resi¬

dència per a la gent gran Francesc Layret, corres¬
ponent als anys 1994 i 1995.
(Dia 13)

- Aspiserra, SA, pel subministrament de material
audiovisual fungible per a la Guàrdia Urbana de
Barcelona, durant l'any 1996.
(Dia 16)

- Emiros, SA, pels treballs relatius al subministra¬
ment de contenidors per a la recollida selectiva de
residus.

(Dia 18)
- Instalaciones Jove, SL, per les obres d'adaptació

de la xarxa elèctrica d'emergència de l'immoble
del carrer del Torrent de l'Olla, núms. 218-220.
(Dia 20)

- Comsa, SA, per les obres de millora de l'accessi¬
bilitat programa 10X10 als Districtes de Sarrià-
Sant Gervasi i de les Corts.
(Dia 24)

- Anaemba, SA, per les obres d'urbanització de l'illa
delimitada pels carrers del Cardenal Almirante,
Gran Via i Carrilet (jardins de Valen Petit).
(Dia 25)

Informació pública
- De l'acord municipal d'aprovar definitivament el

Projecte d'urbanització de la Unitat d'actuació
núm. 6 de PERI Diagonal-Poblenou.

- De l'acord municipal d'aprovar definitivament el
Projecte d'urbanització corresponent als terrenys
compresos a la traça de l'avinguda Diagonal i als
carrers d'Espronceda i de Bilbao, dins l'àmbit de
la Unitat d'actuació núm. 9 del PERI Diagonal-
Poblenou.
(Dia 16)

- De l'acord municipal d'aprovar inicialment el Pla
especial d'ordenació de l'edificació de l'equipament
ubicat a l'avinguda del Tibidabo, núms. 14-16.
(Dia 18)

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juliol de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació volumètrica de la parcel·la situada al
carrer de la Marquesa de Vilallonga, núm. 3.
(Dia 25)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 24 de juliol de 1997,
d'iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema
d'expropiació, de les finques núm. 13 del passeig
d'Urrútia i núms. 103-105 del carrer de Vilalba
dels Arcs.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 24 de juliol de 1997,
d'iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema
d'expropiació, de la finca núm. 1 de l'avinguda de
Vallbona.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 24 de juliol de 1997,
d'iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema
d'expropiació, de les finques núms. 1, 3, 5, 7, 9,
11 i 13 del carrer de Llívia, núms. 22, 24 i 30 del
carrer del Pintor Alsamora i núms. 2, 4, 6 i 8 del
carrer de Queralbs.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 24 de juliol de 1997,
d'iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema
d'expropiació, de les finques núm. 87 i 101 del
carrer d'Argullós.

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juliol de
1997, d'aprovar definitivament la relació de béns i
drets que s'adjunta i d'iniciar l'expropiació d'a¬
quests béns i drets.
(Dia 30)

Notificacions

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes relatius a les obres de millora al
centre cívic Sant Martí i a la instal·lació de semà¬
fors a diverses cruïlles del Districte.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la urbanització de espais in¬
teriors als carrers de Guipúscoa, de Cantàbria i de
Prim.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a l'arranjament per a vianants
del carrer de Rogent, entre els carrers de Valèn¬
cia i de Freser.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu als treballs de pintura a diver¬
sos centres escolars del Districte de Sant Martí.
(Dia 2)
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- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall de
la parcel·la situada al carrer d'Homer, núm. 42.
(Dia 5)

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall
d'ordenació volumètrica de la Unitat d'actuació
núm. 6 (avinguda Diagonal, i carrers de Bilbao, de
Batista, de Castella i Camí Antic de València) del
PERI de Diagonal-Poblenou.
(Dia 6)

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu al Pla especial d'orde¬
nació de l'equipament cultural, esportiu i recreatiu
al carrer de Balmes, núms. 422-424 i carrer de
Castanyer, núms. 22-24, (antic auditori Manén).

- A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia formulada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, del Regla¬
ment general de circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de circulació de vianants i de vehicles vigent
en aquest Ajuntament.
(Dia 9)

- A les persones que considerin tenir algun dret en
els vehicles que es relacionen i dels quals es des¬
coneix el propietari i/o domicili, perquè formulin
davant aquest Ajuntament la reclamació correspo¬
nent.

(Dia 16)
- A les persones interessades, sobre l'inici dels trà¬

mits per a la venda, mitjançant gestió i adjudicació
directa, dels béns embargats als deutors que es
relacionen.
(Dia 17)

- Al Sr. Cristóbal Ureña i Lapuerta, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.

- Al Sr. Manuel Atienza i Moya, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Diego Barreras i Robles, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici
1994.

- Al Sr. Juan Bustos i Alcalà, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis.
- Al Sr. Jaime Badia i Blanquer, sobre l'embarga¬

ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A la Sra. Pilar Bruguera i Roca, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost

sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia formulada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, del Regla¬
ment general de circulació, de l'Ordenança muni¬
cipal de circulació de vianants i de vehicles vigent
en aquest Ajuntament.

- A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les ti¬
pificades en la Llei sobre el trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, del Regla¬
ment general de circulació, de l'Ordenança muni¬
cipal de circulació de vianants i de vehicles vigent
en aquest Ajuntament.
(Dia 20)

- Al Sr. José Balsells i Torné, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Francisco Banzo i Tur, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. José M. Bestués i Cid, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Juan A. Bohigues i Ibars, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Alfredo Andrés i Martínez, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Jorge Barón i Vera, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis.
- A la Sra. Olga Benito i Sampera, sobre l'embarga¬

ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Miguel Alonso i Lara, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis.
- Al Sr. Víctor Benteo i Liñán, sobre l'embargament

de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Jorge Aparicio i Bragulat, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
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pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Gabriel Batista i Raventós, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A la Sra. Margarita Bota i Sancho, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Ramon Buen de Maldonado, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Lluís Bosser i Artal, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Julio M. Álvarez i Zarabozo, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Alberto Boira i Buisab, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Carlos Claver i Silva, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis.
- Al Sr. Alfonso Ariza i Bermúdez, sobre l'embarga¬

ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Antonio Boronat i Pozas, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Andrés Guevara i Sala, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. B. Anfruns i Antolín, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis.
- Al Sr. Antonio Berenguer i Aguilera, sobre l'em¬

bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Antonio Baldo i Paya, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Luis Badia i Casas, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Javier Querol i Carrillo, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A la Sra. Montserrat Atienza i Dauder, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Ramon Bailina i Bellver, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Alfonso Buitrago i Camacho, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. José Bautista i Expósito, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Ignacio Borràs i Royuela, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Baldo Arteaga i Cordero, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Manuel Arias i Puertas, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A la Sra. Isabel Busquets i Gil, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Miquel Ballvé i Aguado, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Enrique Aznar i Cano, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Joan Balaguer i Puig, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Domingo Allué i Paul, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
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sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. José A. Baena i Alcalà, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Manuel Armengol i Jornet, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Jorge Bibia i Balada, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- A Prudencio Bosser, SA, sobre l'embargament de
béns pels débits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Luis Burrel i Díez, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Santiago Balada i Perich, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Javier Batalla i Ferrer, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Enrique Alegre i Bargues, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A la Sra. Ascensión Ayala i Portero, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Jorge Alcaraz i Coll, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. B. Ballesteros i Navarro, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Carlos Bayen i Fernández, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Luis Alonso i Cano, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Manuel Borràs Palau i Ribes, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

Al Sr. Joaquín Borràs i Castarlenas, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.
Al Sr. Ramon J. Jufresa i Duran, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
Al Sr. Manuel Álvarez i Cancio, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
Al Sr. Francisco Adelantado i Asuart, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.
Al Sr. Antonio Vicente i Ruiz, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
(Dia 23)
Al Sr. Eduardo Bonatti i Sala sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
Rectificació de l'edicte publicat al BOP núm. 210,
de 2 de setembre de 1997, relatiu a l'adjudicació
del contracte relatiu a la peatonalització de la ram¬
bla del Poblenou, entre els carrers de Pallars i del
Taulat.

(Dia 24)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu al Pla especial urba¬
nístic d'infraestructures de Sant Andreu-La Sa-
grera.
A les persones que es relacionen, sobre l'aprova¬
ció definitiva del projecte de compensació per a
l'execució de la Unitat d'actuació núm. 6, de Peri
Diagonal-Poblenou.
A Ahmed Farooq, sobre l'acord d'autoritzar la des¬
pesa d'1.437.634 pessetes, en concepte d'indem¬
nització per l'extinció del dret d'arrendament cor¬
responent a la finca núm. 36 del carrer de Rafael
Campalans, núm. 5, 2n 1a.
(Dia 26)
A les persones interessades, sobre l'obertura del
termini per a la presentació de sol·licituds de sub¬
vencions per a la realització de projectes sobre
drets civils a la ciutat de Barcelona.
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu al Pla especial del cla¬
vegueram de la ciutat de Barcelona.
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la declaració i poste¬
rior adjudicació d'una parcel·la sobrera de via pú¬
blica procedent de la finca situada al carrer del
Turó de la Trinitat, núms. 3-5.
Al Sr. Joan Gil i Gallart, titular de l'autorització
d'ús de les parades núms. 70 i 71 del mercat mu¬
nicipal d'Hostafrancs, sobre la imposició de la
sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de las pa-
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rades esmentades, per manca de pagament dels
cànons trimestrals.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte per a la realització de les obres de
construcció de dipòsits-magatzems a l'interior del
pati del carrer de Casanoves-Mallorca i carrer de
Mallorca-Villarroel del mercat municipal del Ninot.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres d'enllumenat i me-
gafonia del mercat municipal de Sants.
A la Sra. Margarida Amieva i Castro, titular de
l'autorització d'ús de les parades núms. 381 i 382
del mercat municipal de Sant Antoni, sobre la im¬
posició de la sanció de pèrdua de l'autorització
d'ús de las parades esmentades, per parada tan¬
cada sense autorització municipal des del mes de
desembre de 1996.
A la Sra. Núria García i Gallén, titular de l'autorit¬
zació d'ús de les parades núms. 580 i 592 del
mercat municipal dels Encants de Sant Antoni,
sobre la imposició de la sanció de pèrdua de l'au¬
torització d'ús de las parades esmentades, per
parada tancada sense autorització municipal des
del mes de novembre de 1996.
A les persones interessades, sobre la declaració
de caducitat de l'autortizació d'ús de les parades

núm. 41, 42 i DA 216 del mercat municipal de
Lesseps, en no haver-se instat per cap persona la
seva titularitat.
A la Sra. M. Dolores Huguet i Vilanova, titular de
l'autorització d'ús de la parada núm. 10 del mercat
municipal de Sant Antoni, sobre la imposició de la
sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de la para¬
da esmentada, per parada tancada sense autorit¬
zació municipal.
A les persones interessades, sobre la declaració
de caducitat de l'autortizació d'us de la parada
núm. 70 del mercat municipal de Barceloneta, en
no haver-se instat per cap persona la seva titula¬
ritat.
A les persones interessades, sobre la declaració
de caducitat de l'autorització d'us de les parades
núm. 166 i 167 del mercat municipal de Les Corts,
en no haver-se instat per cap persona la seva titu¬
laritat.
A la Sra. Ana Maria Moreso i Villagrasa, titular de
l'autorització d'ús de la parada núm. 123 del mer¬
cat municipal del Port, sobre la imposició de la
sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de la para¬
da esmentada, per parada tancada sense autorit¬
zació municipal des de mes de juny de 1996.
(Dia 27)

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

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:
GASETA MUNICIPAL
PI. Sant Miquel, s/n

Es publica cada deu dies Dipòsit legal: B. 1.824-1958 - impremta municipal


