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COMISSIÓ DE GOVERN

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 10 d'octubre
de 1997

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 26 de setem¬

bre de 1997 (S1/D/1997 3473-3480), pels quals, en
virtut de concurs, es nomena: el Sr. Juan Carlos
Moya i Castillo, cap del Servei d'Estructures Vials; la
Sra. Montserrat Jansà i López del Vallado, cap de
Servei d'Actuació a la Via Pública de Districte, adscri¬
ta al de Sarrià-Sant Gervasi; la Sra. Marta M. García i
Soler, assessora tècnica de Benestar Social, adscrita
al Districte de Ciutat Vella; el Sr. Bartolomé Ramírez i
Duque, director de centre cívic, adscrit ai de Baró de
Viver; la Sra. Josepa Isabel Martínez i Legaz, respon¬
sable de suport tècnic administratiu, adscrita a la Ge¬
rència del Sector de Manteniment i Serveis; els Srs. i
les Sres. Jordi Gandos i Cases, Xavier Socastro
i Marín, M. Nieves Arranz i Gallego, Rosana García i
García, Asunción Pinillos i Aula, i Nicolau Sant i
Baguña, per als llocs de treball de suport a la gestió,
adscrits al Departament d'Administració dels Distric¬
tes corresponents; la Sra. M. Carme Cercadillo i
Hernando, recepcionista de serveis socials, adscrita
al Districte de Sants-Montjuïc; i el Sr. Josep M.
Queralt i Capdevila, cap de Divisió de Serveis Perso¬
nals de Districte, adscrit al de Sant Andreu.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Estimar parcialment l'al·legació 5a de les formula¬
des per l'Associació de Veïns del Poblenou en el trà¬
mit d'informació pública de la iniciativa ciutadana pro¬
moguda per la Fundació de la Història de la Moto, per
a la creació d'una Casa Museu de la Moto a la finca
municipal de Ca l'Aranyó, i desestimar la resta de les
al·legacions, d'acord amb l'informe annex dels Ser¬
veis de Patrimoni; i per tant, acceptar definitivament
l'esmentada iniciativa i elevar al Consell Plenari la
constitució d'un dret de superfície a favor de la Fun¬
dació promotora, amb subjecció a les clàusules del
document annex.
Autoritzar al Sr. Max Arias i Blàzquez (Mat. 23313)

la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat mu¬

nicipal en aquesta Corporació amb la categoria de

tècnic d'administració general en el lloc de treball de
conseller tècnic del Districte de Gràcia en règim de
funcionari eventual, i l'exercici lliure de la professió
d'advocat, si bé no podrà exercir, per si mateix o mit¬
jançant substitut, la defensa d'interessos contraris als
de la Corporació municipal i tampoc no podrà asses¬
sorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies
de la professió en aquells assumptes o procediments
en els quals l'Ajuntament o els seus organismes tin¬
guin relació, i d'acord amb allò que preveu l'article 12
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompa-
tiblitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i l'article 329 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, la seva dedicació profes¬
sional privada no podrà superar la meitat de la jorna¬
da laboral vigent a l'Administració pública. A més, la
present autorització queda condicionada a l'efectiu i
estricte compliment dels seus deures públics i a la
modificació del règim d'incompatibilitats, i perdrà vi¬
gència en el cas de canvi de lloc de treball.
Autoritzar al Sr. Joaquim Deza i Artiaga (Mat.

39714) la compatibilitat sol·licitada entre la seva cate¬
goria municipal com a professor tècnic de Formació
professional, i l'activitat privada d'edició d'imatges,
gravats, targetes, fulletons i impresos en general, així
com l'ensenyament a tercers d'aquestes especialitats
d'edició i assistència tècnica per compte propi, atès
que aquesta activitat no es considera subjecta a in¬
compatibilitat, de conformitat amb els articles 11 i 12
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incom¬
patibilitats 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, i no resulta afec¬
tat l'interès públic, si bé la present autorització està
condicionada a l'estricte compliment dels deures pú¬
blics i al manteniment de la dedicació a l'activitat pri¬
vada dins els límits establerts per l'article 11 de l'es¬
mentada Llei i l'article 330 del citat Reglament i pot
deixar-se sense efecte per variació de les circumstàn¬
cies relatives als llocs de treball, per modificació del
règim d'incompatibilitats o per interès públic i perdrà
vigència en el cas de canvi de lloc de treball.
Autoritzar al Sr. Vicente Cabrellez i Nogués (Mat.

7952) la compatibilitat sol·licitada entre la seva activi¬
tat municipal com a caporal de bombers en el Parc de
l'Eixample i l'activitat privada d'oficial de 1a de mante¬
niment en l'empresa Construcciones Pai, SA, atès
que aquesta activitat privada no figura compresa en
les causes d'incompatibilitat previstes pels articles 11
i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre in¬
compatibilitat del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat i pels articles 329 i 330 del Regla¬
ment del personal al servei de les entitats locals apro-
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vat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta
afectat l'interès públic, si bé la present autorització
està condicionada a l'estricte compliment dels deures
públics i al manteniment de la dedicació a l'activitat
privada dintre dels límits establerts pels articles 11 i
12 de l'esmentada Llei i l'article 330 de l'esmentat

Reglament, i pot deixar-se sense efecte per variació
de les circumstàncies relatives als llocs de treball, per
modificació dels règims d'incompatibilitats o per inte¬
rès públic.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposi-
ció lliure, de vint-i-quatre places de tècnic mitjà en
Ciències Socials, incloses a l'Oferta pública d'ocupa¬

ció de l'Ajuntament de Barcelona, que es regirà per
les Bases-marc aprovades per acord del Consell Ple¬
nari, de 26 d'abril de 1991, amb les especificacions
que s'adjunten.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar els preus públics i tarifes per la utilització
d'instal·lacions municipals esportives d'àmbit del Dis¬
tricte d'Horta-Guinardó per a la temporada 1997-
1998, de conformitat amb el document annex únic.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORIT¬
ZACIONS DE TERRASSES AL DISTRICTE DE
SANT ANDREU, DEL TERME MUNICIPAL DE BAR¬
CELONA
(Aprovades per acord del Consell Plenari del dia
25 d'abril de 1997)

CAPITOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte
En el moment actual i en el territori del Districte de

Sant Andreu, existeix un buit normatiu en allò que fa
referència a la tipificació i regulació de les autoritza¬
cions municipals per a la instal·lació de terrasses an¬
nexes als establiments d'hostaleria.
Aquesta situació fa necessària la redacció d'una

Ordenança capaç de regular dites autoritzacions
d'instal·lació de terrasses tant en sòl de la via pública
com en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús pú¬
blic o privat.
Per tot això, l'objecte d'aquesta Ordenança és la

regulació de les autoritzacions i el procediment per al
seu atorgament en l'àmbit territorial del Districte de
Sant Andreu.

Secció primera
Definicions

Article 2. Autorització d'ús d'un espai de sòl mitjan¬
çant terrasses
És el permís atorgat per l'autoritat municipal per

tal d'ocupar, de forma temporal, un espai de sòl, ja
sigui en via pública o en sòl de titularitat privada,
amb instal·lacions i/o elements annexos a un esta¬
bliment.

Article 3. Temporada
És el termini de vigència de l'autorització.

Article 4. Terrassa
És l'espai ubicat en un lloc obert i lliure d'edificació

destinat a acollir les instal·lacions annexes a un esta¬
bliment d'hostaleria.

Article 5. Establiment d'hostaleria
Són els que es defineixen en el Capítol II. Regula¬

ció detallada dels establiments, Secció tercera. Dels
establiments d'hostaleria (C), articles 10 i següents
de la vigent Ordenança dels establiments de concur¬
rència pública, aprovada definitivament pel Consell

Plenari de l'Ajuntament el dia 15 de maig de 1987 i
vigent des del dia 2 de desembre de 1987.

Article 6. Elements a instal·lar
Únicament es permetrà la instal·lació de taules, ca¬

dires, jardineres, arbusts, para-sols i tendais o similars.
Tots aquests elements hauran d'ésser desmuntables.

Secció segona
Ocupacions i superfícies

Article 7. Titular de la sol·licitud
Podrà sol·licitar autorització d'ús dels espais de ti¬

tularitat pública o privada, el titular de la llicència
municipal d'activitat dels establiments d'hostaleria
definits en l'article 5, o persona que legalment els
representi.

Article 8. Espais a ocupar
En el cas de voreres adossades a les façanes, l'au¬

torització permetrà l'ocupació del tram de sòl situat
davant de l'establiment. Podrà ésser ocupat el tram
corresponent a l'establiment veí i contigu, amb prèvia
autorització escrita del seu titular, legalment instal·lat.

En el cas de passeigs centrals, l'autorització per¬
metrà l'ocupació del tram de sòl situat davant de l'es¬
tabliment. Excepcionalment pot autoritzar-se una
ocupació longitudinal superior quan l'esmentada ocu¬
pació, sigui compatible amb els usos existents.
No s'autoritzarà cap ocupació davant entrades

d'immobles ni de sortides d'emergència.
En qualsevol cas es respectaran els arbres, escos-

sells, parterres, mobiliari urbà i els seus accessos i
els passos de vianants.

Article 9. Durada de l'autorització
La durada podrà ser per sis (6) mesos o de tempo¬

rada d'estiu, entenent com a tal la compresa entre el
15 de maig i el 15 d'octubre, o per dotze (12) mesos o
temporada anual, compresa entre l'1 de gener i el 31
de desembre.

En cap cas no es concediran autoritzacions per
temps indefinit.

Article 10. Condicions d'atorgament
Les autoritzacions s'atorgaran a precari i sense

perjudici de tercers. Els usos hauran de cessar, sen¬
se dret a indemnització, quan l'Ajuntament així ho
acordi amb tramitació prèvia d'expedient contradictori
de conformitat amb l'article 88 del Reglament d'obres
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
de la Generalitat 179/1995, de 13 de juny.
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Article 11. Muntatge i desmuntatge
L'ocupació del sòl per a la realització del muntatge

i desmuntatge de les instal·lacions podrà començar i
acabar, com a màxim, tres dies abans o després del
període autoritzat.

Article 12. Superfícies d'ocupació
Les superfícies d'ocupació autoritzada tindran les

limitacions següents:
12.1. Autoritzacions d'ús de sòl en la via pública:
12.1.1. Voreres de menys de 3,70 metres d'amplà-

ria: no s'hi autoritzarà cap tipus d'ocupació
12.1.2. Voreres de 3,70 metres d'amplària: es de¬

fineix una franja d'ocupació d'1,50 metres d'amplària
delimitada per unes distàncies constants d'1,50 me¬
tres de les façanes i de 0,70 metres de la línia de
vorada.
12.1.3. Voreres d'amplària compresa entre 3,70 i

5,00 metres: es defineix una franja d'ocupació
d'1,50 metres d'amplària delimitada per una distàn¬
cia variable de les façanes i de 0,70 metres de la lí¬
nia de vorada.
12.1.4. Voreres de 5,00 metres d'amplària: es defi¬

neix una franja d'ocupació d'1,50 metres d'amplària
delimitada per una distància constant de 2,20 metres
de les façanes i d'1,30 metres de la línia de vorada o
de la línia interior dels escossells.

12.1.5. Voreres i passeigs centrals d'amplària su¬
perior a 5,00 metres: es defineix una franja d'ocupa¬
ció amb una amplària màxima igual a 1/3 de l'amplà-
ria de la vorera. Aquesta franja quedarà delimitada,
de manera obligatòria, per la línia interior dels escos¬
sells o parterres, quan existeixin. En cas de no existir
escossells o parterres, la línia se situarà a una distàn¬
cia d'1,10 metres de la vorada. En qualsevol cas es
deixarà un pas lliure, per als vianants, amb una am¬
plària mínima de 3,00 metres.
12.2. Autoritzacions d'ús d'un sòl de titularitat pri¬

vada:
12.2.1. En els carrers, passadissos, etc., amb una

amplària inferior a 3 metres, no s'hi autoritzarà cap ti¬
pus d'ocupació.

12.2.2. En els d'amplària superior a 3 metres, s'hi
autoritzaran ocupacions de manera que es garanteixi
una via lliure, per al cas d'intervenció, d'almenys 3
metres.
12.2.3. En els espais oberts com ara places, vore¬

res de grans dimensions i d'altres, l'Ajuntament fixarà
els perímetres dins el quals es permetrà la instal·lació
de terrasses i altres instal·lacions, tenint en compte
que les ocupacions no dificultin l'accés dels vehicles
del cos de bombers i d'altres cossos i forces de segu¬
retat.

12.3. En tots els casos es respectaran els arbres,
escossells, mobiliari urbà i els seus accessos, les sor¬
tides d'emergència i els passos de vianants.

12.4. El perímetre autoritzat i la seva zona d'in¬
fluència hauran de mantenir-se en perfectes condi¬
cions d'higiene i netedat.

12.5. La definició d'espais i usos estarà sotmesa a
les variacions que comporti qualsevol modificació de
les vies i places.

Article 13
Amb sol·licitud raonada prèvia i per a carrers o zo¬

nes singulars del Districte, podran ésser definits nous

criteris especials en allò que fa referència a superfí¬
cies d'ocupació i tipus de terrasses.

Article 14
Els possibles conflictes sobre ocupacions, su¬

perfícies i d'altres, seran resolts per la Comissió de
l'estat del carrer, amb audiència prèvia dels inte¬
ressats.

Secció tercera
Ús i horaris

Article 15
Els usos admesos en les terrasses seran els com¬

presos en els establiments d'hostaleria definits en el
Capítol II. Regulació detallada dels establiments,
Secció tercera. Dels establiments d'hostaleria (C), ar¬
ticles 10 i següents de la vigent Ordenança dels esta¬
bliments de concurrència pública, vigent des del dia 2
de desembre de 1987.

No s'admetrà la instal·lació de terrasses als es¬

tabliments d'ambientació musical definits en la
Secció sisena, articles 20 i següents de la citada
Ordenança dels establiments de concurrència pú¬
blica com ara: bars musicals, cafès-cantant i ca-
fès-concert, sales de festes, discoteques, sales de
ball, etc.

En les terrasses, no s'hi admetrà la instal·lació de
cap tipus de font acústica (musical, ambiental, etc) ni
la música en viu, llevat de zones que per les seves
especials característiques d'emplaçament i d'entorn
ho permetin.

Article 16
El titular de l'autorització serà responsable d'adver¬

tir el públic assistent dels possibles incompliments
dels seus deures cívics com ara la producció de so¬
rolls, l'obstrucció de les sortides d'emergència i del
trànsit de persones i vehicles i d'altres similars, hau¬
ran de disposar, en cas d'ésser necessari, d'una per¬
sona encarregada de vetllar perquè no es produeixin
alteracions de l'ordre públic.

Article 17
L'hora límit d'utilització de les terrasses serà les

01:00 hores de la matinada. La terrassa no podrà ini¬
ciar el seu servei, en cap cas, abans de les 8 hores
del matí.

17.1. Aquest horari serà el mateix per a tots els
dies de la setmana, i es podrà perllongar mitja hora
els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

17.2. En qualsevol cas es fixa una tolerància, que
en cap cas serà superior a mitja hora, per a la ins¬
tal·lació i recollida i netedat de la zona ocupada per
les terrasses.
17.3. Podrà ésser dictada, amb petició prèvia,

una normativa específica ampliant aquests horaris.
Abans d'atorgar l'autorització seran previs i pre¬
ceptius els informes de la Guàrdia Urbana, del Ser¬
vei d'actuació a la via pública i de la Comissió de
l'estat del carrer. En tot cas, l'horari de tancament
de la terrassa no sobrepassarà l'horari màxim de
tancament de l'establiment principal establert pel
Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
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Secció quarta
Instal·lacions

Article 18. Mòdul tipus
El concepte mòdul tipus de terrassa el constitueix

el conjunt d'una taula i quatre cadires. Als efectes de
superfície i ocupació, s'assimila al concepte fiscal
d'1,50x1,50 = 2,25 m2, per la qual cosa no es podran
autoritzar més mòduls que els que resultin de dividir
la superfície autoritzada per 2,25.

Article 19. Tipus de terrassa
Les terrasses podran ser:

a) Amb para-sols, de dimensions no superiors a les
que càpiguen en un quadrat de 2x2 metres.
En cap cas s'admetran terrasses de muntatge
tancat, entenent per això els tancaments verticals,
inclosos els fets amb materials transparents.

CAPÍTOL II

Característiques de les terrasses

Article 20

L'alçada dels para-sols, mesurada des del seu punt
més alt, tindrà un mínim de 2,50 metres i un màxim
de 2,70 metres.

Article 21
Les terrasses amb muntatge obert situaran els ele¬

ments verticals de suport en el lateral longitudinal més
allunyat dels edificis i no impediran la seva visibilitat.
Les alçades de les terrasses amb muntatge obert

estaran dins del marges següents:
- Part baixa: mínim de 2,10 metres i màxim de 2,20

metres
- Part alta: màxim de 2,70 metres i mínim de 2,50

metres.
El pla corresponent a la coberta i el pla de susten-

tació vertical formaran un angle inferior als 120°.

CAPÍTOL III
Materials

Article 22
Llevat dels casos en què es reguli expressament,

els materials hauran de complir les condicions se¬
güents:
22.1. Els tendais han de ser de roba de lona o simi¬

lar i d'un sol color. Es prohibeix la utilització de lona
plastificada o plàstic.
22.2. El material que forma el pla de la coberta po¬

drà caure en vertical un màxim de 0,30 metres en el
costat de la terrassa més proper als edificis i de 0,60
metres en el costat més allunyat dels edificis.
22.3. El pla de cobriment de la terrassa s'entendrà

com un pla unitari, continu, que aboca l'aigua de la
pluja cap al costat més allunyat dels edificis.
22.4. Sobre aquests elements de les terrasses no¬

més s'admetrà el missatge publicitari corresponent a
la denominació genèrica de l'establiment o local de
què es tracti, i no s'accepta cap més tipus de publici¬
tat. El missatge publicitari podrà imprimir-se directa¬
ment sobre el teixit o adherir-s'hi mitjançant material
sense gruix. El missatge podrà imprimir-se o adherir-
se dues vegades per element de para-sol. La superfí¬

cie de les lletres, signes o anagrames no podrà supe¬
rar el 10% del material base.
22.5. Aquesta publicitat només és permetrà sobre

terrasses en què, per la seva mida, forma, color i dis¬
posició, s'integrin en el seu entorn

Article 23
La delimitació dels costats laterals i de la línia de

fons es podrà fer mitjançant jardineres de fins a 0,30
metres d'alçada màxima i arbusts amb una alçada de
0,40 metres fins a una alçada màxima total de 0,70
metres.

Article 24

Tots els elements que pertanyin a una mateixa
autorització i/o establiment han d'estar fets amb ma¬
terials del mateix color, disseny i textura.

En cap cas les terrasses no podran tenir unes ca¬
racterístiques de disseny, material o cromàtiques que
no s'adiguin amb la resta de terrasses del seu entorn
i amb l'entorn arquitectònic.

Article 25
La instal·lació elèctrica ha d'estar protegida de con¬

formitat amb les Normes del Reglament electrotècnic
per a baixa tensió, aprovat per Decret de 20 de se¬
tembre de 1973, i per les seves Instruccions comple¬
mentàries.

CAPÍTOL IV
Documentació i llicències

Article 26
1. La petició d'autorització d'ús d'un espai de sòl en

la via pública mitjançant terrasses s'haurà de formular
amb el model oficial corresponent (Sol·licitud de lli¬
cència d'ocupació de la via pública "VP"), amb la do¬
cumentació adjunta següent:
- Nom, cognoms, adreça i dades del document na¬

cional d'identitat de l'interessat, quan es tracti de
persones físiques i, quan el sol·licitant sigui una
persona jurídica, dades del nombre d'identificació
fiscal.

- Quan el signant actuï per representació: nom,
cognoms, adreça, dades del document nacional
d'identitat i qualitat en què obra el signant.

- Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, amb in¬
dicació de la superfície que s'ha d'ocupar i nom¬
bre de mòduls tipus terrassa, constituïts per una
taula i quatre cadires cada un d'ells, que s'han
d'instal·lar. En el plànol s'haurà d'assenyalar el
conjunt del mobiliari urbà que pogués existir en la
zona d'influència de la terrassa.

- Tipus de terrassa a instal·lar: amb para-sols o de
muntatge obert amb tendais. En aquest segon
cas s'hauria d'aportar plànol de planta i secció, a
escala 1:50 o 1:20, de la terrassa. En tots dos ca¬
sos: memòria descriptiva dels materials, textures i
colors que s'empraran.

- Fixació de la durada de l'ocupació, que pot ésser:
temporada d'estiu, entenent com a tal la com¬

presa entre el dia 15 de maig i el 15 d'octubre, o
anual, entenent com a tal la compresa entre el dia
1 de gener i el 31 de desembre. En el segon cas
la llicència s'entendrà vigent sempre que el titular
disposi de l'autorització del titular del terreny.
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- Document de compromís de finalització del des¬
muntatge de la totalitat de la instal·lació i de re¬
posició dels elements de mobiliari urbà afectats,
en els tres dies següents al darrer dia del període
autoritzat.

2. En el cas de petició d'autorització d'ús d'un es¬
pai de sòl de titularitat privada, s'haurà de formular
amb el model oficial corresponent a una activitat no
classificada (Carpeta model "Al"), amb la documenta¬
ció adjunta següent:
- Autorització del titular o titulars de l'espai físic en

el qual ha de desenvolupar-se l'activitat.
- Conformitat dels ocupants dels habitatges contigus

amb el lloc on es desenvolupi l'activitat o demostra¬
ció d'haver notificat de forma fefaent l'existència
del projecte a tots els ocupants dels habitatges.

- Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, amb In¬
dicació de la superfície que s'ha d'ocupar i nom¬
bre de mòduls tipus terrassa, constituïts per una
taula i quatre cadires cada un d'ells, que s'han
d'instal·lar. En el plànol s'haurà d'assenyalar el
conjunt del mobiliari urbà que pogués existir en la
zona d'influència de la terrassa.

- Tipus de terrassa a instal·lar: amb para-sols o de
muntatge obert amb tendais. En aquest segon
cas s'hauria d'aportar plànol de planta i secció, a
escala 1:50 o 1:20, de la terrassa. En tots dos ca¬
sos: memòria descriptiva dels materials, textures i
colors que s'empraran.

- Fixació de la durada de l'ocupació, que pot ésser:
temporada d'estiu, entenent com a tal la compresa
entre el dia 15 de maig i el 15 d'octubre, o anual,
entenent com a tal la compresa entre el dia 1 de
gener i el 31 de desembre. En el segon cas, la lli¬
cència s'entendrà vigent sempre que el titular dis¬
posi de l'autorització del titular del terreny.

- Document de compromís de finalització del des¬
muntatge de la totalitat de la instal·lació i de re¬
posició dels elements de mobiliari urbà afectats,
en els tres dies següents al darrer dia del període
autoritzat.

3. Per a les ocupacions de sòl en la via pública mit¬
jançant terrasses que impliquin renovacions de les ja
autoritzades segons aquests criteris i que no incloguin
cap modificació, la documentació serà la següent:
- Petició formulada amb el model oficial correspo¬

nent (Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via
pública "VP")

- Nom, cognoms, adreça i dades del document na¬
cional d'identitat de l'interessat, quan es tracti de
persones físiques i, quan el sol·licitant sigui una per¬
sona jurídica, dades del número d'identificació fiscal.

- Quan el signant actuï per representació: nom,
cognoms, adreça, dades del document nacional
d'identitat i qualitat en què obra el signant.

- Document de compromís de finalització del des¬
muntatge de la totalitat de la instal·lació i de re¬
posició dels elements de mobiliari urbà afectats,
en els tres dies següents al darrer dia del període
autoritzat.

4. Les ocupacions de sòl de titularitat privada mitjan¬
çant terrasses que suposin renovacions de les ja auto¬
ritzades segons aquests criteris i que no incloguin cap
modificació, la documentació serà la següent:
- Petició formulada amb el model oficial correspo¬

nent a una activitat no classificada (Carpeta mo¬
del "Al").

- Renovació de l'autorització del titular o titulars de
l'espai físic en el qual ha de desenvolupar-se l'ac¬
tivitat.

- Renovació de la conformitat dels ocupants dels
habitatges contigus amb el lloc on es desenvolupi
l'activitat.

- Document de compromís de finalització del des¬
muntatge de la totalitat de la instal·lació i de re¬
posició dels elements de mobiliari urbà afectats,
en els tres dies següents al darrer dia del perío¬
de autoritzat.

Secció primera
Condicions generals de la llicència

Article 27
Les autoritzacions es concediran a precari, sense

perjudici de tercers i sempre que la instal·lació i l'ús
es facin d'acord amb els criteris d'actuació que s'as¬
senyalen, així com amb les ordenances municipals i
disposicions que siguin d'aplicació.

Article 28
En qualsevol moment el regidor de Districte po¬

drà incoar expedient contradictori per l'anul·lació
o revocació de la llicència d'acord amb l'article 88
del ROAS, quan la causa sigui imputable a l'In¬
teressat per culpa, negligència o dol de la perso¬
na autoritzada. Aquesta supressió no implicarà
cap tipus d'indemnització per al titular de l'esta¬
bliment.

Els Serveis Tècnics del Districte notificaran al titu¬
lar de l'autorització la necessitat de desmuntatge de
les terrasses per causa de possibles esdeveniments
degudament autoritzats.

Article 29
El titular de l'autorització haurà d'assenyalar, al seu

càrrec i amb pintura blanca, el perímetre dins el qual
ha de quedar instal·lada la terrassa. Estarà obligat a
conservar la senyalització, així com renovar la pintura
quan sigui necessari i, en tot cas, quan l'Administra¬
ció li ho requereixi, posant molta cura, especialment,
en el marcatge dels angles.
Les autoritzacions de temporada d'estiu es marca¬

ran amb una línia blanca discontínua de 5 cm d'am¬
plada. Les autoritzacions anuals es marcaran amb lí¬
nia blanca contínua de 5 cm d'amplada.

Article 30
No podrà ésser ocupada més superfície de l'asse¬

nyalada en l'autorització que faculta, únicament, la
instal·lació de taules, cadires, jardineres, arbusts i
tendais o similars, que tindran caràcter de desmun¬
tables.

Les plantes, para-sols, veles, etc., estaran incloses
en el total de la superfície autoritzada.

Article 31
El mobiliari de la terrassa sols ocuparà la via públi¬

ca durant els límits de l'horari autoritzat.
El titular de la llicència retirarà puntualment tots els

elements annexos a la terrassa, jardineres, suports
dels para-sols, etc., que puguin ésser obstacle per a
la circulació dels vianants.
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Article 32
El titular de la llicència és responsable del compli¬

ment de les obligacions que estableixen les ordenan¬
ces municipals i d'altres disposicions aplicables.

Article 33
La present autorització quedarà anul·lada per:

- Manca de conservació de la senyalització de la
terrassa, tendais, jardineres, arbrat i mobiliari o
d'higiene i netedat en la terrassa i la seva zona
d'influència.

- Per l'ús indegut de la terrassa.
- Per modificació de les circumstàncies en raó de

les quals va ésser atorgada l'autorització.

CAPÍTOL V
Conflictes

Article 34
La Comissió de l'estat del carrer tindrà, a més de

les ja assignades, les funcions següents:
a) Resoldre els casos de conflictes o aquells que no

siguin definits expressament en aquesta ordenan¬
ça reguladora.

b) Informar sobre l'aplicació d'aquesta ordenança re¬
guladora i sobre les situacions no previstes, de¬
rivades de l'aparició de nous dissenys i tecnologies.

c) Proposar les revisions d'aquesta ordenança regu¬
ladora, quan siguin necessàries.

d) Elaborar estudis per a la fixació dels perímetres
dins els quals es permetrà la instal·lació de terras¬
ses i d'altres instal·lacions, en aquells carrers o
zones singulars del Districte.

e) Proposar la incorporació de noves característiques
de disseny, materials, textures o cromàtiques, a
emprar en les terrasses.

Disposició addicional
S'estableix la suspensió de l'article 19.a) primer pa¬

ràgraf de la present Ordenança, pel que fa a les me¬
sures dels para-sols a tots aquells establiments que
hagin instal·lat les seves terrasses d'acord amb la
normativa anterior i que tinguin una antiguitat inferior
als tres anys.
Aquesta suspensió tindrà caràcter temporal, d'a¬

cord amb el que preveu la Disposició transitòria ter¬
cera i s'hi podran acollir els titulars d'establiments
que acreditin tenir homologats d'acord amb la nor¬
mativa anterior de l'Ajuntament de Barcelona, el
mobiliari i estris de la terrassa i, en particular, els
para-sols.

Disposicions transitòries

Primera

L'Ordenança reguladora per a l'autorització de ter¬
rasses en el Districte de Sant Andreu, del terme mu¬

nicipal de Barcelona, serà d'aplicació a totes les no¬
ves sol·licituds d'autorització per a l'any 1997.

Segona
Transcorregut el primer any d'aplicació d'aquesta

ordenança reguladora i prèvia la seva revisió, si
s'escau, es farà definitiva aplicant-se a totes les
instal·lacions existents en el territori del Districte de
Sant Andreu.

Tercera
La suspensió de l'aplicació a que es refereix la Dis¬

posició addicional tindrà una durada de 5 anys a par¬
tir de l'aprovació definitiva de la present Ordenança,
transcorreguts els quals tots els establiments hauran
d'adequar-se a les normes contingudes en aquest
text.

Decrets de l'Alcaldia

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Direcció de Serveis d'Organització, i en ús de les facul¬
tats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è 1 r de
la Llei de règim especial d'aquest municipi, disposo:
Extingir les Oficines de Llicències d'Edificació,

Obres Menors i Guals, i les de Llicències d'Ins¬
tal·lacions i Activitats, de l'antic Servei de Llicències

d'Obres, Instal·lacions i Activitats de les divisions de
Serveis Tècnics dels Districtes, en aplicació d'allò
establert a la Transferència núm. 18, en matèria
d'urbanisme.

Barcelona, 26 de setembre de 1997. L'alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.
(Ret. 3426)

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 23 de juliol de 1997)
(Transferències)

Partida Tipus Descripció Altes
65207 9901 43230 MC7 Inversions a distribuir
63132 0201 42315 MC8 Escola bressol El Castell 8.197.000
63130 0201 42315 MC8 Escola municipal Vil·la Joana 15.000.000
63276 0201 42315 MC8 Honoraris i escombraries CP Turó del Cargol 2.043.000
62155 0201 42315 MC8 Escola Ramon Casas 10.000.000

35.240.000

Baixes
35.240.000

35.240.000
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de juliol de 1997)

(Transferències)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

22609 0101 12310 MC7 Altres despeses compra de materials 5.789.890

71910 0101 12110 MC8 Transferència de capital a l'IMI (Pla d'inversions) 5.789.890

62161 0101 43230 MC7 Trasllat Urbanisme, IMI i Bl 35.000.0000

71911 0101 43230 MC8 Transferència de capital a l'IMI 35.000.000

65105 0501 31510 MC7 Inversió IMU (barreres arquitectòniques) 292.655.054

71906 9901 31510 MC8 Transferència de capital a l'IMU-accessibilitat 97 17.857.504

73903 9901 31510 MC8 Transferència de capital a l'IMM-accessibilitat 97 3.285.900

60266 0201 31510 MC8 Accessibilitat 97-Serveis Personals 77.112.000

60266 0601 31510 MC8 Accessibilitat 97-Ciutat Vella 25.766.000

60266 0602 31510 MC8 Accessibilitat 97-Eixample 37.927.728

60266 0603 31510 MC8 Accessibilitat 97-Sants-Montjuïc 7.612.000

60266 0604 31510 MC8 Accessibilitat 97-Les Corts 38.855.532

60266 0605 31510 MC8 Accessibilitat 97-Sarrià-Sant Gervasi 4.130.000

60266 0606 31510 MC8 Accessibilitat 97-Gràcia 11.982.621

60266 0607 31510 MC8 Accessibilitat 97-Horta-Guinardó 17.858.332

60266 0608 31510 MC8 Accessibilitat 97-Nou Barris 16.381.551

60266 0609 31510 MC8 Accessibilitat 97-Sant Andreu 14.486.843

60266 0610 31510 MC8 Accessibilitat 97-Sant Martí 19.399.043

60222 0608 43230 MC7 Pavimentació dels carrers de Sant Feliu de Co¬
dines, d'E. Càncer i de Llerona 10.000.000

74904 0608 43230 MC8 Transferència de capital a Barcelona Activa 10.000.000

65207 9901 43230 MC7 Inversions a distribuir 7.800.000

62289 0607 43230 MC8 Arranjament edificis i equipaments de Serveis
Personals 4.900.000

62169 0607 43230 MC8 Arranjament equipaments escolars 1997 2.900.000

65207 9901 51190 MC7 Inversions a distribuir 30.000.000

60525 0607 51360 MC8 Ronda Guinardó 30.000.000
65207 9901 43230 MC7 Inversions a distribuir 30.000.000

60289 0601 43230 MC8 Subministrament de pedra i mobiliari de la
plaça de Joaquim Xirau 30.000.000

65207 9901 43230 MC7 Inversions a distribuir 4.000.000

63228 0101 43230 MC8 Adequació edificis administratius municipals 4.000.000
22706 0201 12110 MC7 Estudis i treballs tècnics 1.000.000

22109 0101 12320 MC8 Altre material de consum inventariable 1.000.000

416.244.944 416.244.944

j

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de juliol de 1997)

(Transferències)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

65207 9901 43230 MC7 Inversions a distribuir 11.000.000
60524 0607 43220 MC8 Desnonament Bernat Bransi 6.000.000
63139 0201 42315 MC8 IES Lluïsa Cura 5.000.000
60217 0608 43230 MC7 Redacció projecte interiors Charly River 3.110.000
60199 0608 43230 MC7 Redacció projecte interiors Blocs Canyelles 9.900.000
60218 0608 43230 MC7 Redacció projecte del carrer de Santa Engràcia 4.990.000
60220 0608 43230 MC7 Redacció projecte urbanització Pablo Iglesias/Xa-

farines 7.025.000
74903 9901 43230 MC8 Transferència de capital a ProNouBarris 25.025.000
65205 9901 43230 MC7 Inversions ProNouBarris 67.141.000
74903 9901 43230 MC8 Transferència de capital a ProNouBarris 67.141.000

103.166.000 103.166.000
f
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 18 de setembre de 1997)

(Transferències)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22609 0501 12110 MC7 Altres despeses compra de materials 155.396
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 155.396
22610 0610 12110 MC7 Altres despeses compra de serveis 1.500.000
22109 0101 12320 MC8 Altre material de consum no inventariable 1.500.000
22001 0604 12110 MC7 Premsa, llibres i altres publicacions 4.760
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 4.760

f
22609 0101 46370 MC7 Altres despeses compra de materials 30.000.000
43005 0101 45110 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Cultura 30.000.000

31.660.156 31.660.156

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)
(Transferències)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65201 0601 43230 MC7 FID del Districte 1.700.000
77004 0601 43230 MC8 Transferència de capital al Frontó Colom 1.700.000
65202 0301 43230 MC7 Inversió Sector Manteniment i Serveis 40.000.000
73901 0301 43240 MC8 Transferència de capital a Parcs i Jardins-aigües

freàtiques 40.000.000
65207 9901 43230 MC7 Inversions a distribuir 900.000
60290 0607 43230 MC8 Millora espais del carrer d'Albert Llanas 900.000
65101 9901 46910 MC7 Grans obres territorialitzables 1.767.000
62144 0607 43230 MC8 Rehabilitació edifici boca nord del Túnel de la

Rovira 1.767.000

44.367.000 44.367.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)
(Transferències)

Partida Tipus
61192 0608 43230 MC7
60137 0608 43230 MC7
60197 0608 43230 MC7
60273 0608 43230 MC7
60144 0608 43230 MC7
60274 0608 43230 MC7
60139 0608 43230 MC7
60275 0608 43230 MC7
60146 0608 43230 MC7
60180 0608 43230 MC7
74903 9901 43230 MC8
60137 0608 43230 MC7
60139 0608 43230 MC7
60509 0608 43220 MC7
60273 0608 43230 MC7
60274 0608 43230 MC7
60275 0608 43230 MC7
74903 9901 43230 MC8
65201 0608 43230 MC7
74903 9901 43230 MC8

Descripció
Urbanització Fabra i Puig
Redacció projecte Rasos de Peguera
Plaça Verda i jardins de Can Dragó
Obres plaça Verda i jardins de Can Dragó
Redacció projecte P. Valldaura
Obres P. Valldaura
Redacció projecte entorns mercat
Urbanització entorns mercat
Redacció projecte plaça de Verdum
Redacció projecte Baltasar Gracián-Harry Walker
Transferència de capital a ProNouBarris, SA
Redacció projecte Rasos de Peguera
Redacció projecte entorns mercat
Expropiació carrer de Piferrer, núms. 122-126
Obres plaça Verda i jardins de Can Dragó
Obres de remodelació del passeig de Valldaura
Obres entorn mercat, seu del Districte i Fòrum
Transferència de capital a ProNouBarris, SA
FID del Districte
Transferència de capital a ProNouBarris, SA

Altes

551.595.135

32.492.865

203.000.000

Baixes
300.000.000
16.060.000
9.800.000
70.966.474
16.500.000
58.862.090
22.000.000
41.825.571
10.500.000
5.081.000

290.000
1.400.000
4.000.000
12.809.526
9.637.910
4.355.429

203.000.000

787.088.000 787.088.000
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia pels articles 21 i 23 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 51 de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya, i 7 de la Llei especial de
Barcelona, disposo:

1r. Delegaren el president de la Comissió d'Hisen¬
da i Funció Pública, Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, les
facultats següents:
- Contractar el lloguer d'immobles dels quals dispo¬

sa la Corporació.
- Concertar pòlisses d'assegurances concertades

per a cobrir responsabilitats i riscs de l'Ajuntament.
- Cancel·lar i tornar els dipòsits i garanties consti¬

tuïts, quant aquesta facultat no hagi estat delega¬
da en altres organismes municipals.

- Aprovar, donant compte al Consell Plenari, els ex¬
pedients de generació de crèdits per majors in¬
gressos i d'incorporació de romanents de crèdit i
les transferències de crèdit no atribuïdes al Con¬
sell Pelanri.

- Ordenar pagaments.
- Resoldre els recursos administratius que s'inter¬

posin contra actes de gestió tributària.
- Condonar graciablement les sancions per infrac¬

ció en matèria tributària.
- Signar els comptes de cabals, els comptes de li¬

quidació i dels llegats que administra aquest Ajun¬
tament.

- Signar les resolucions que aprovin comptes de
pagaments a justificar censurades per la Interven¬
ció Municipal.

- Signar, en representació de l'Ajuntament, les es¬
criptures o actes administratives per a la formalit¬
zació de tota classe de contractes, concessions o
autoritzacions, com també qualssevol altres actes
que ho requereixin en les matèria atribuïdes a la
Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
En matèria d'administració de patrimoni:

- Aprovació de llicències pels usos comuns espe¬
cials i privatius dels béns de domini públic, quan
aquestes funcions no hagin estat delegades en al¬
tres òrgans.

- Adquisició de béns immobles i alliberament de
càrregues i gravàmens quan la seva quantia no
excedeixi de l'1% dels recursos ordinaris del Pres¬

supost.
- Acceptació de béns a títol lucratiu, si és incondi¬

cional.
- Aprovació de les agrupacions, segregacions, de¬

claracions d'obra, divisions de propietat horitzon¬
tal, expedients de domini, actes de notorietat, re¬

presa del tracte successiu i altres operacions
destinades a adequar la situació registral dels im¬
mobles a la seva realitat física.

- Alienació de béns mobles no utilitzables quan la
seva quantia no ultrapassi l'1% dels recursos ordi¬
naris del Pressupost.

2n. Desconcentrar, d'acord amb els articles 10 del
Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, i 2 del Decret

278/93, de 9 de novembre, sobre procediment per a
l'exercici de la potestat sancionadora, en el president
de la Comissió d'Hisenda i Funció Pública la facultat
d'imposar sancions per infraccions tributàries no con¬
sistents en multes percentuals.
3r. Mantenir vigent la delegació en el director ad¬

junt a la Gerència de Serveis Generals i Delegat d'Hi¬
senda, Sr. Guillem Sánchez i Juliachs, en virtut de la
qual assumeix les facultats següents:
- Atorgar exempcions, bonificacions i reduccions tri¬

butàries previstes legalment quan no estiguin re¬
gulades a les Ordenances fiscals.

- Atorgar subvencions d'acord amb allò que preve¬
uen les Ordenances fiscals.

4t. Derogar el decret d'Alcaldia de 5 desembre de
1996.
5è. Publicar el present decret al Butlletí Oficial de

la Província.
Barcelona, 8 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3535)

Decret. D'acord amb el que es preveu a la Disposi¬
ció Transitòria Primera 2 i fent ús de les atribucions
que em confereixen els articles 21 de la Llei de bases
de règim local i 7è de la Llei especial de Barcelona,
disposo:
Designar representants de l'Ajuntament de

Barcelona a la Comissió Mixta establerta en la Dispo¬
sició Transitòria Primera 2 de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya, els regidors següents:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Im. Sr. Miquel Roca i Junyent.
Im. Sr. José Alberto Fernández i Díaz.
Ima. Sra. Eulàlia Vintró i Castells.
Ima. Sra. Pilar Rahola i Martínez.
Barcelona, 9 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3536)

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 20 de ge¬
ner de 1997 es va nomenar membre del Consell Mu¬
nicipal del Districte de Gràcia el Sr. Max Arias i
Blàzquez d'acord amb la proposta del Grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

En data 7 d'octubre de 1997 el Grup municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya comunica el canvi
d'aquest conseller a l'esmentat Consell Municipal.
Per això, i d'acord amb la Disposició transitòria prime¬
ra de les Normes reguladores de l'organització dels
districtes i els articles 58 i 78.5 de la Llei municipal de
Catalunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de Gràcia el Sr. Josep García i Güell, en substitu¬
ció del Sr. Max Arias i Blàzquez.
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Donar compte de la present resolució al Consell
Plenari.
Barcelona, 16 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3576)

★ ★ ★

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases

de règim local, i 7è de la Llei especial de Barcelona,
disposo:
Delegar en el Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-

Tolrà, gerent d'Urbanisme, la representació de l'Ajun¬
tament de Barcelona a la Comissió Provincial d'Urba¬
nisme de Barcelona, en substitució de l'Im. Sr. Xavier
Casas i Masjoan.
Barcelona, 16 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3577)
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i

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 3. Sants-Monjuïc

Acords sessió 17 de juny de 1997

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Ratificar el conveni d'agermanament del Consell

Municipal del Districte amb Marianao, ciutat de l'Ha¬
vana, Cuba.
Quedar assabentat dels criteris i contingut de la

campanya estiu 97.

Quedar assabentat de l'informe del regidor del Dis¬
tricte sobre l'estat d'obres del Districte.
Sol·licitar una reunió amb el conseller d'Ensenya¬

ment de la Generalitat amb assistència de membres
de tots els grups polítics amb representació en el
Consell per tractar la construcció de l'IES Domènech i
Montaner i el trasllat de l'escola Barrufet.

Districte 7. Horta-Guinardó

Acords sessió de 7 d'octubre de 1997

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar les resolucions inclo¬

ses en el despatx d'ofici: autorització i disposicions de
despesa en expedients de contractació; atorgament
de subvencions; pagament d'expropiacions; devolu¬
cions de dipòsits; i altres resolucions.
Quedar assabentat de la presentació de la Memò¬

ria del Districte corresponent a l'any 1996.
Quedar assabentat de la resolució de la Regidoría

del Districte, de data 5 de setembre de 1997, per la
qual es nomena representants del Districte per formar
part de la Subcomissió del Pla Especial de Protecció
d'Horta-Guinardó, integrada a la Comissió Tècnica
per a la realització dels treballs de revisió del catàleg
del Patrimoni Arquitectònic i Historicoartístic de la ciu¬
tat de Barcelona.
Informar favorablement el Pla especial de concre¬

ció del tipus d'equipament i de les condicions d'edifi¬
cació de l'equipament tècnic i/o administratiu i de se¬
guretat a Can Travi Vell.
Informar favorablement l'estudi de detall del carrer

d'Horta, núms. 181-205.
Informar favorablement l'estudi de detall del carrer

de Polònia, núm. 25.

Informar favorablement l'estudi de detall de preci¬
sió del gàlib de l'aparcament a la cantonada dels car¬
rers de Mas Casanova i de Cartagena.
Informar favorablement l'estudi de detall del Centre

Carrilet del carrer de Campoamor, núm. 5.
Informar favorablement l'estudi de detall per a la

reordenació volumètrica de la unitat d'actuació 9B del
Pla de voreres de la ronda de Dalt/av. Jordà.
Informar favorablement l'estudi de detall del carrer

de Pere Sala, núm. 3.
Informar favorablement l'estudi de detall de la ram¬

bla de Volart, núm. 64.
Quedar assabentat de la informació sobre els pro¬

jectes de construcció de les escoles Pit-Roig, Arrel i
Graziel·la.
Quedar assabentat de la informació sobre el pro¬

jecte de la Ronda del Guinardó.
Quedar assabentat de la informació sobre actua¬

cions complementàries en edificis municipals.
Quedar assabentat de la informació sobre temes

socials relatius a l'habitatge.
Quedar assabentat de la informació sobre el pro¬

jecte educatiu de ciutat.
Quedar assabentat de la informació sobre les

obres de construcció de la fase II de la biblioteca del
Districte.

f
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DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A
L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
el Butlletí Oficial de la Província. Setembre 1997

Administració local
RD 1431/97 15-IX Regula la composició i funcions de la Comissió Nacional d'Ad¬

ministració Local

Circulació
Correcció d'errades del RD 772197, de 30 de maig, pel que
s'aprova el Reglament general de conductors

Comerç
D 244/97 16-IX Desplega la LI 1/97, de 24 de març, d'equipaments comercials

D 245/97 16-IX Aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials

Indústria
RD 1314/97 1 -VIII Dicta les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parla¬

ment Europeu i del Consell 95/16/ CE sobre ascensors

(BOE núm. 231
de 26-IX-97)

(BOE núm. 227
de 22-IX-97)

(DOG num. 2483
de 26-IX-97)

(DOG núm. 2483
de 26-IX-97)

(BOE núm. 234
de 30-IX-97)

RESUM

Administració local
El RD 1431/1997, de 15 de setembre, del Ministeri

d'Administracions Públiques, dicta una nova regula¬
ció de la composició i funcions de la Comissió Nacio¬
nal d'Administració Local, amb la finalitat d'acomodar
el seu contingut a la realitat estructural de l'Adminis¬
tració General de l'Estat i a la normativa vigent sobre
òrgans col·legiats.

Comerç
El D 244/1997, de 16 de setembre, del Departa¬

ment d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat
desplega la Llei 1/1997, de 24 de març, d'equipa¬
ments comercials i així complementa les definicions
del grans establiments comercials, assenyala els su¬
pòsits en què es requereix l'obtenció de la llicència
comercial de la Generalitat amb caràcter previ a
l'obertura dels establiments, determina què cal enten¬
dre per superfície edificada total i per superfície neta
de venda, estableix els requisits de la sol·licitud de la
llicència comercial i el procediment per a la seva tra¬
mitació, així com els elements que cal tenir en comp¬
te per al seu atorgament o la seva denegació. I des
del punt de vista de la incidència que les implanta¬
cions comercials tenen en el planejament urbanístic,
es recull, entre altres, la previsió legal que el Govern
pugui suspendre l'atorgament de les llicències comer¬
cials pel termini d'un any. Preveu també que els Ajun¬
taments puguin formular programes d'orientació per
als equipaments comercials i finalment regula la Co¬
missió d'equipaments comercials, com a òrgan col·le¬

giat que ha d'emetre informe en els casos previstos a
la llei.

El D 245/1997, de 16 de setembre, aprova el Pla
Territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC)
l'objectiu del qual és l'ordenació adequada de les im¬
plantacions de grans establiments comercials amb la
finalitat d'assolir un nivell d'equipament comercial equi¬
librat i satisfer les necessitats de compra dels consumi¬
dors. Pel que fa a les administracions locals, han de
seguir les determinacions del PTSEC en la tramitació
del planejament urbanístic, de les llicències d'edificació
i d'activitat, així com en la promoció d'equipaments co¬
mercials col·lectius i els ajuntaments poden elaborar
programes d'orientació per als equipaments comer¬
cials que s'han de sotmetre a l'aprovació del departa¬
ment de comerç.

Pel que fa a l'ordenació especial del comerç a
Catalunya, Barcelona i la seva àrea d'influència im¬
mediata, és objecte d'una anàlisi específica.

Indústria
El RD 1314/1997, d'1 d'agost, del Ministeri d'In¬

dústria i Energia, que dicta les disposicions d'aplica¬
ció de la Directiva del Parlament Europeu i el Consell
95/16/CE sobre ascensors s'aplicarà als ascensors
en funcionament permanent en edificis ja construïts o
en construcció i als components de seguretat utilit¬
zats en aquests ascensors. Aquest RD deroga, ex¬
cepte en alguns articles, el Reglament d'aparells
d'elevació i manutenció, de 8 de novembre de 1985, i
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 1 del
Reglament, de 23 de setembre de 1987, a excepció
dels articles que remeten al Reglament indicat.
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 5 CONCURSOS PER A LA PRO¬
VISIÓ DE 5 LLOCS DE TREBALL.
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 27 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 concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬
tar en servei actiu, ser funcionari de carrera de l'Ajun¬
tament de Barcelona (encara que sigui amb adscrip¬
ció a un Institut Municipal) o contractat laboral fix,
haver prestat un mínim d'un any de serveis actius en
propietat o amb contracte laboral indefinit; i no pertà¬
nyer a les classes de Guàrdia Urbana o Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament 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 complets de ser¬
veis, inclosos els serveis anteriors en altres Adminis¬
tracions públiques que hagin estat formalment reco¬
neguts, 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 al
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, en
el seu cas, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 punt,
segons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc de treball 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 des¬
tinació efectivament acreditat en la nòmina correspo¬
nent, quan es tracti d'un nivell superior al del grau
personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del
lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut
consolidar a la carrera administrativa.

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

JUNTA 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 exi¬
gides hauran de presentar la sol·licitud, a la qual
adjuntaran la relació de mèrits al·legats, classificats
segons l'ordre d'aquesta convocatòria, i els docu¬
ments acreditatius corresponents, al Registre Ge¬
neral o a qualsevol dels registres municipals, en el
termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà
de la publicació d'aquesta convocatòria en la Gase¬
ta 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 a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels
Districtes.
En 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 treball no podrà excedir de cinc pàgines, ex¬
cepte en aquells casos en què les bases específiques
del concurs en determinin un nombre superior, dona¬
des 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 podrà convocar les persones que op¬
tin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables

un cop s'ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en di¬
ferents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de l'exposició en el tauler d'anuncis del Departa¬
ment de Personal de la proposta de la Junta de Valo¬
ració de l'últim concurs en què hagi obtingut la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta

convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Bases
marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

Annex
Concurs 749. Responsable d'Arxius de Gestió (Ni¬

vell 22).
Concurs 750. Responsable de Programes i Cam¬

panyes (Nivell 22).
Concurs 751. Responsable de l'Oficina per a la no

discriminació (Nivell 22).
Concurs 752. Assessor/a Jurídic/a de Districte, ads¬

crit/a al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. (Nivell 22).
Concurs 753. Assessor/a tècnic/a (Jurídic/a) de la

Divisió de Serveis Tècnics de Districte. (Nivell 22).

- Supervisar i controlar la implantació del sistema
AIDA al conjunt de l'Organització Municipal.

- Impulsar la Comissió de Tria i Eliminació de la do¬
cumentació Municipal.

- Elaborar els requeriments arxivístics per a l'elabo¬
ració del programa d'automatització del tracta¬
ment documental.

- Assistència a l'arxiver en cap en les seves fun¬
cions.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

Mèrits complementaris
1. Categoria professional: tècnic superior d'Art i

Història, 1 punt.
2. Titulacions acadèmiques fins a 2 punts, segons

el barem següent:
Llicenciatura en Història 1 punt
Altres titulacions relacionades amb l'Ar¬
xivística, per cadascuna 0,50 punts
Doctorat en Arxivística o matèries rela¬
cionades, per cadascuna 0,50 punts

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Experiència en arxius municipals, fins a... 2 punts
Experiència en comandament de perso¬
nal i gestió d'equipaments, fins a 2 punts
Experiència en tractament de Documen¬
tació Administrativa, fins a 3 punts

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

5. Informe sobre "Proposta d'organització dels Ar¬
xius de Gestió i la Documentació Administrativa a

l'Ajuntament de Barcelona", amb una extensió màxi¬
ma de 5 fulls, fins a 3 punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat de treball en
equip, interrelació i comandament de personal, fins a
3 punts.

Puntuació mínima: 11 punts.

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

tració General, o persona en qui delegui.
Sr. Ramon Alberch i Fugueras, arxiver en cap, o

persona en qui delegui.
Sr. Josep García i Puga, cap del Departament de

Personal del Sector de Serveis Generals, o persona
en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Responsable d'Arxius de Gestió.
Concurs 749

Lloc de treball adscrit a l'oficina de l'arxiver en cap,
i situat al carrer de la Ciutat, núm. 9.
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de

46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2299Y).

Funcions
- Elaborar el Quadre de Classificació Uniforme de

Documents dels Arxius de Gestió de l'Ajuntament
de Barcelona.

Responsable de Programes i Campanyes
Concurs 750

Lloc de treball adscrit a la Coordinació de Drets

Civils, situat al carrer de la Ciutat, núm. 4, planta
baixa.
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual

de 64.500 pessetes, segons catàleg vigent
(2299X).
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Funcions
Entre les funcions principals destaquem les se¬

güents:
- Dissenyar i desenvolupar programes, campanyes

i projectes relacionats amb els drets dels diferents
col·lectius amb possible situació de discriminació:
cooperació internacional, defensa del dret dels in¬
fants, sensibilització ciutadana al voltant de la pro¬
blemàtica de la Sida.

- Fer el control i seguiment dels projectes presen¬
tats per les diferents entitats a les quals l'Ajunta¬
ment fa una aportació econòmica, en l'àmbit dels
drets civils.

- Tramitar i portar la gestió pressupostària dels pro¬
grama de subvencions i convenis en matèria de
drets civils...

- Coordinar i impulsar les diferents campanyes de
promoció dels drets humans de l'àmbit tècnic i lo¬
gístic.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: per posseir titulacions

rellevants per a l'exercici del lloc de treball, fins a 1
punt.
2. Experiència professional fins a 7 punts, segons

el barem següent:
Experiència en treball amb col·lectius
discriminats per raons de raça, sexe,
orientació sexual, edat, religió, malalties,
fins a 3 punts
Experiència en treball amb entitats i
ONG's, fins a 1 punt
Experiència en disseny i gestió de pro¬
grames d'intervenció, fins a 3 punts

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

4. Informe tècnic: els candidats hauran de pre¬
sentar un informe d'una extensió màxima de 5
pàgines sobre: 'Projecte per a la promoció dels
drets civils', què serà avaluat fins a un màxim de 3
punts.

5. Característiques personals requerides per a l'òp¬
tim desenvolupament de les funcions del lloc de tre¬
ball, especialment la capacitat d'anàlisi, comunicació
oral i escrita, planificació del propi treball i l'habilitat
per a les relacions interpersonals, fins a 3 punts. Per
a la valoració de les característiques personals la
Junta de Valoració podrà utilitzar els sistemes que
consideri més adequats.

Puntuació mínima: 10 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Aleix Puiggalí i Morató, coordinador de Drets

Civils, o persona en qui delegui.
Sra. M. Eugènia Sánchez i Carreté, assessora

de la Regidoría de Drets Civils, o persona en qui
delegui.

Sr. Josep García i Puga, cap del Departament de
Personal del Sector de Serveis Generals, o persona
en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Responsable de l'Oficina per a la no discriminació
Concurs 751

Lloc de treball adscrit a la Coordinació de Drets
Civils, situat al carrer de la Ciutat, núm. 4, planta
baixa.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
64.500 pessetes, segons catàleg vigent (2299X).

Funcions
Entre les funcions principals destaquem les se¬

güents:
- Atendre les demandes ciutadanes que facin refe¬

rència a la conculcació dels drets humans o cre¬

guin que han estat objecte de discriminació.
- Organitzar i coordinar la funció conciliadora entre

les parts.
- Tramitar denúncies o bé ser present en les actua¬

cions interposades per altres en matèria de drets
civils.

- Assistir el ciutadà o ciutadana en la correcta tra¬
mitació de denúncies quan concorrin lesions ma¬
nifestes dels seus drets per indefensió, desconei¬
xement, precarietat, marginació o degradació, i
coordinar les accions amb tos els serveis de
l'Ajuntament o amb altres administracions públi¬
ques presents a la ciutat de Barcelona.

- Organitzar, distribuir i controlar les tasques i els
recursos de l'Oficina.

- Elaborar informes, dossiers, estadístiques i me¬
mòries relacionades amb el servei.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

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

barem següent:
Llicenciat amb Dret 1 punt
Diplomat amb Dret o Treball Social 0,50 punts

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Experiència en treball amb col·lectius dis¬
criminats per raons de raça, sexe, orienta¬
ció sexual, edat, religió, malalties, fins a .. 3 punts
Experiència en matèria de defensa dels
drets civils, fins a 2 punts
Experiència en organització de serveis
orientats al ciutadà fins a 2 punts

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

4. Informe tècnic: els candidats hauran de presen¬
tar un informe d'una extensió màxima de 5 pàgines
sobre: "Organització d'un servei d'orientació als ciuta¬
dans i ciutadanes en defensa dels drets civils i contra
la discriminació", què serà avaluat fins a un màxim de
3 punts.
5. Característiques personals requerides per a

l'òptim desenvolupament de les funcions del lloc
de treball, especialment, la comunicació oral i es¬
crita, negociació i l'habilitat per a les relacions
interpersonals, fins a 3 punts. Per a la valoració de
les característiques personals la Junta de Valoració
podrà utilitzar els sistemes que consideri més ade¬
quats.

Puntuació mínima: 10 punts.
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Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Aleix Puiggalí i Morató, coordinador de Drets

Civils, o persona en qui delegui.
Sra. M. Eugènia Sánchez i Carreté, assessora de

la Regidoría de Drets Civils, o persona en qui delegui.
Sr. Josep García i Puga, cap del Departament de

Personal del Sector de Serveis Generals, o persona
en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Assessor/a jurídic/a de Districte, adscrit/a al Dis¬
tricte de Sarrià-Sant Gervasi.
Concurs 752

Lloc de treball adscrit a la Secretaria Tecnico-

jurídica del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de

46.731 pessetes (2299Y).

Funcions
- Assessoria jurídica i suport tecnícoadministratiu

als òrgans de govern, consultius, directius i opera¬
tius del Districte.

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

tècnic d'administració general (llicenciatura en Dret) o
tècnic superior en Dret.

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

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

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

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

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

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

nals: 6 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Ricard Huertas i de Trias, gerent del Dis¬

tricte de Sarrià-Sant Gervasi, o persona en qui de¬
legui.
Sr. Lluís Muixi i Rosset, cap de la Secretaria

Tecnicojurídica del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, o
persona en qui delegui.
Sra. Teresa Parés i Santilari, cap d'Administració

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Assessor tècnic/a (Jurídic/a) de la Divisió de Ser¬
veis Tècnics de Districte.
Concurs 753

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Tèc¬
nics del Districte de Sant Martí, i situat a la seva
seu.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2299X).

Funcions
- Assistència juridicoadministrativa general al cap

de la Divisió de Serveis Tècnics del Districte, als
seus Serveis, i en concret sobre els temes se¬

güents:
- Revisió-validació d'ordres d'actuació particu¬

lars.
- Validació de les sancions d'infraccions de les

Ordenances.
- Tramesa de denúncies de la Guàrdia Urbana,

redacció d'informes i la seva tramesa.
- Incoació d' expedients sancionadors.

- Supervisió de les Propostes de Resolució de Lli¬
cències.

- Tramitació dels expedients de disciplina.
- Precintatges i tancaments.
- Supervisió de les Propostes de Resolució dels ex¬

pedients de competència dels Serveis Tècnics de¬
terminats per part del cap de Divisió.

- Exercir de secretari, i assessorar l'instructor en
els expedients de Disciplina i Sancionadors
amb referència a les matèries relatives a les

Competències atribuïdes a la Divisió de Serveis
Tècnics.

- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i
memòries sobre qüestions juridicoadministratives
encomanades per la Divisió.

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

tècnic superior en Dret o tècnic d'administració gene¬
ral (llicenciat en Dret).

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

el barem següent:
Assistència jurídica en matèria urbanística
i tramitació de recursos, fins a 3 punts
Gestió administrativa, fins a 2 punts
Assessorament, planificació i avaluació,
fins a 2 punts

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

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

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Joan Conde i del Campo, gerent del Districte de

Sant Martí, o persona en qui delegui.
Sra. M. Carmen Carpió i Marzo, cap de la Divisió

de Serveis Tècnics del Districte de Sant Martí, o per¬
sona en qui delegui.
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Sr. Xavier Martínez i Corberó, cap del Departament
d'Administració del Districte de Sant Martí, o persona
en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 3 CONCURSOS PER A LA PRO¬
VISIÓ DE 6 LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT
DE CULTURA DE BARCELONA.
(Aprovades per la Presidència de l'Institut de Cul¬
tura de Barcelona)

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 els llocs de treball que
consten a l'annex, d'acord amb les condicions espe¬
cífiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a
cadascun d'ells i amb els requisits comuns que es fi¬
xen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per optar a qualsevol convocatòria és necessari estar
en servei actiu, ser funcionari de l'Ajuntament de
Barcelona (encara que sigui amb adscripció a un Ins¬
titut Municipal) o contractat laboral fix (encara que si¬
gui amb subrogació a un Institut Municipal), haver
prestat un mínim de dos anys de serveis actius en
propietat o amb contracte laboral indefinit; i no pertà¬
nyer a les classes de Guàrdia Urbana o Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament.

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 di¬
recta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran,
si escau, en funció de les matèries, la durada i l'ava¬
luació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pel membres següents :
Presidència: El gerent de l'Institut de Cultura de

Barcelona.
Vocals:
Director/a de Serveis que per a cada concurs s'in¬

diqui expressament a l'annex, el qual, en cas d'ab¬
sència del president titular, ostentarà la presidència
de la Junta.

El cap de Personal de Sector de Serveis Per¬
sonals.
El/la cap del Servei al qual estigui adscrit el lloc de

treball en concurs, o persona en qui delegui.
La secretària de l'Institut, o persona en qui delegui,

la qual també tindrà la condició de secretària 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 sindicals de l'Institut.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de
serveis, inclosos els serveis anteriors 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 ei barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell al
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, en
el seu cas, l'últim ocupat fins a un màxim d'1 punt,
segons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc de treball 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

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 a qualsevol oficina de registre
de l'Ajuntament, o al Registre de l'Institut de Cultura
de Barcelona en el termini de quinze dies hàbils a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta con¬
vocatòria en la Gaseta Municipal.

El requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sem¬
pre referits a la data d'acabament de l'esmentat ter¬
mini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa al
Registre General de l'Ajuntament o al Registre Gene¬
ral de l'Institut de Cultura de Barcelona (Palau de la
Virreina) 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 a la plantilla amb
caràcter indefinit.

En el casos en què entre el mèrits complementaris
s'estableixi la redacció d'un informe o memòria,
aquest treball no podrà excedir de cinc pàgines, ex¬
cepte en aquells casos en què les bases específiques
del concurs en determinin un nombre superior, dona¬
des les característiques del lloc de treball a cobrir.
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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. Cas
d'horaris especials es donaran a conèixer en la con¬
vocatòria corresponent.
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 es podrà convocar les persones que
optin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables

un cop s'ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en
diferents 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
Servei de Recursos Humans 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
4 llocs de treball d'Administració i Gestió de Recur¬

sos: responsable d'Oficina Compactada de Museus.
1 lloc de treball de tècnic especialista en Adminis¬

tració i Gestió de Recursos: Suport a la Gestió Eco¬
nòmica.

1 lloc de treball d'assessor tècnic adjunt a la Di¬
recció de Patrimoni de l'Institut de Cultura de Bar¬
celona.

4 llocs de treball d'Administració i Gestió de Re¬
cursos: responsable d'Oficina Compactada de
Museus
Concurs 3

4 llocs de treball de responsable d'Oficina Com¬
pactada de Museus (Institut Municipal d'Història,
museus de Ciències, Música i Arts Aplicades i Et¬
nologia), amb adscripció orgànica al museu on s'ubi-
qui cada lloc i dependència funcional de la Direcció
de Patrimoni.
Nivell 18 i específic de responsabilitat mensual de

12.125 pessetes (1899Z).

Funcions
- Actuar com a suport de les direccions de cada un

dels museus compactats en la planificació del
pressupost i del personal de vigilància i neteja.

- Fer el control, el seguiment i la gestió del pressu¬
post de cadascú dels centres compactats, fent
d'interlocutor entre aquests centres i els serveis
centrals.

- Fer el seguiment dels temes amb implicacions ju¬
rídiques (convenis, contractes, donació i compra
de col·lecció, etc... ).

- Fer el control i el seguiment dels ingressos pro¬
duïts pels centres contractats.

- Gestionar i controlar la bestreta de caixa.
- Gestionar l'aplicació SIGEF per a la introducció de

la facturació.
- Coordinació amb el Servei d'Administració Econò¬

mica i la Direcció de Patrimoni de la implantació
en els centres de les propostes i estratègies per a
la racionalització del personal de vigilància i nete¬
ja, i dels serveis.

Requisits addicionals
Podran prendre-hi part tots aquells funcionaris o

contractats laborals indefinits de la plantilla de l'Ajun¬
tament, de l'Institut de Cultura i d'altres instituts que
pertanyin ais grups B, C i D, amb una antiguitat míni¬
ma de dos anys de serveis actius.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional, fins a 6 punts:

Experiència en el desenvolupament de
funcions iguals, similars a les descrites, en
matèria de gestió pressupostària, fins a... 2 punts
Experiència en el desenvolupament de
funcions en matèria de gestió de perso¬
nal, fins a 2 punts
Experiència de gestió en SIGEF, fins a.... 1 punt
Experiència en la gestió de bestretes de
caixa, fins a 1 punt

2. Característiques personals requerides per a l'òp¬
tim desenvolupament de les funcions del lloc de tre¬
ball, fins a 4 punts.

3. Coneixements d'informàtica: Windows/Excel,
fins a 1 punt

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

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Xavier Marcè, director de Recursos de l'Institut

de Cultura, o persona en qui delegui.
Sra. Carme Prats, directora de Patrimoni, o perso¬

na en qui delegui.
Sr. Joan Torrella, cap de Serveis d'Administració i

Personal, o persona en qui delegui.
Representants sindicals de l'Institut.

1 lloc de treball de tècnic especialista en Adminis¬
tració i Gestió de Recursos: Suport a la Gestió
Econòmica
Concurs 4

Lloc de treball de tècnic especialista en Administra¬
ció i Gestió de Recursos (Suport a la Gestió Econò¬
mica) adscrit al Servei d'Administració Econòmica de
l'Institut de Cultura, situat al Palau de la Virreina,
Rambla, núm. 99.
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de

46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2240Y).

Funcions
a) Col·laborar en l'establiment dels mecanismes de

tramitació i execució de la despesa i donar suport
als òrgans gestors de l'Institut.
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b) Elaborar la proposta de participació de l'Institut
de Cultura en el Pla d'Actuació Municipal i el
seu manteniment amb la presentació de les
modificacions oportunes en cada Comitè d'In¬
versions.

c) Impulsar i tramitar els expedients d'autorització i
disposició de la despesa referents als Capítols IV,
VI i VII, tant de gestió directa de l'Institut de Cultu¬
ra com els de gestió indirecta, adscrits fonamen¬
talment a l'Ajuntament de Barcelona, Sector de
Serveis Personals.

d) Col·laborar en la gestió de la tresoreria de l'Institut
de Cultura: planificar la tresoreria, efectuar paga¬
ments i cobraments, realitzar conciliacions bancà¬
ries i operacions de compensació, atendre els
proveïdors i creditors de l'Institut i tramitar les obli¬
gacions fiscals.

e) Gestionar l'aplicació del SIGEF, especialment pel
que fa a SIGEF-Actius i SIGEF-Compres.

f) Establir el Pla de tresoreria dels Capítols IV i VII
d'acord amb la direcció de finançament de l'Ajun¬
tament.

g) Mantenir les relacions amb els òrgans centrals de
caire econòmic de l'Ajuntament de Barcelona i
col·laborar en les auditories internes proposades
per a l'Ajuntament.

h) Realització d'informes i estudis de caràcter eco¬
nòmic pels òrgans de direcció de l'Institut de Cul¬
tura, Ajuntament i altres institucions.

i) Controlar i fiscalitzar la bestreta de caixa de l'Ins¬
titut.

Requisits addicionals
Podran prendre-hi part tots aquells funcionaris o

contractats laborals indefinits de la plantilla de l'Ajun¬
tament, de l'Institut de Cultura i d'altres instituts que
pertanyin als grups A i B, amb una antiguitat mínima
de dos anys de serveis actius.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons

el barem següent:
Administració de sistemes de control de
gestió, de sistemes d'informació i gestió
financera i desenvolupament de tasques
de comptabilitat pressupostària i comer¬
cial, fins a 3 punts
Gestió de tresoreria: pagaments, cobra¬
ments, tramitació d'obligacions fiscals i
tributàries, fins a 3 punts

2. Proves per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals de les persones aspirants, valorades fins a un
màxim de 4 punts.

3. Característiques personals requerides per al òp¬
tim desenvolupament de les funcions del lloc de tre¬
ball, fins a 3 punts.

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

Puntuació mínima: 10 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Xavier Marcè, director de Recursos de l'Institut

de Cultura, o persona en qui delegui.
Sr. Joan Reiriz, cap del Servei d'Administració Eco¬

nòmica, o persona en qui delegui.

Sr. Joan Torrella, cap de Serveis d'Administració i
Personal, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

1 lloc de treball d'assessor tècnic adjunt a la Di¬
recció de Patrimoni de l'Institut de Cultura de
Barcelona
Concurs 5

1 lloc de treball de tècnic d'Administració i Gestió
de Recursos (responsable de Gestió Econòmica de
Patrimoni), amb adscripció orgànica i funcional de la
Direcció de Patrimoni, situat al Palau de la Virreina,
Rambla, núm. 99.
Nivell 22 i específic de responsabilitat de 64.500

pessetes (2299X).

Funcions
- Realitzar les funcions de planificació i control de

gestió econòmica.
- Planificar, coordinar i fer el seguiment de les di¬

ferents actuacions i estratègies que facin refe¬
rència a Patrimoni i d'aplicació als museus pel
que fa a la generació d'ingressos (subvencions,
patrocinis, etc...).

- Coordinar amb la Direcció de Recursos les actua¬
cions que facin referència a Patrimoni.

- Fer ei seguiment i avaluació de la gestió del pres¬
supost dels centres de Patrimoni.

- Dissenyar, coordinar i avaluar la implantació del
nou model de gestió entre els museus que confor¬
men les diferents Oficines Compactades.

- Gestionar el pressupost de la Direcció de Patri¬
moni.

- Participar en l'elaboració dels continguts dels
programes que s'impulsen des de la Direcció de
Patrimoni, i col·laborar amb els responsables del
Pla Estratègic i dels plans i programes de l'Insti¬
tut en el que fa referència a les activitats museís-
tiques.

Requisits addicionals
Podran prendre-hi part tots aquells funcionaris o

contractats laborals indefinits de la plantilla de l'Ajun¬
tament, de l'Institut de Cultura i d'altres instituts que
pertanyin als grups A i B, amb una antiguitat mínima
de dos anys de serveis actius.

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

Planificació i programació pressupostària
vinculada a Patrimoni, fins a 3 punts
Control de gestió econòmica (despeses/in¬
gressos), fins a 2 punts
Control i seguiment de projectes relacio¬
nats amb activitats culturals i patrimonials,
fins a 2 punts

2. Proves per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals de les persones aspirants, fins a 4 punts.

3. Característiques personals requerides per a l'òp¬
tim desenvolupament de les funcions del lloc de tre¬
ball, fins a 3 punts.

4. Altres mèrits, fins a 1 punt.
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Puntuació mínima: 10 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Xavier Marcè, director de Recursos de l'Institut,

o persona en qui delegui.

Sra. Carme Prats, directora de Patrimoni de l'Insti¬
tut, o persona en qui delegui.

Sr. Joan Torrella, cap de Serveis d'Administració i
Personal, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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ANUNCIS

Notificacions

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 procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient seguit sota el
núm. 20820/97 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, per
haver tingut coneixement en aquest Departament de
la defunció del titular de l'autorització d'ús de les pa¬
rades núms. 85 i 86 del mercat municipal del Carme,
el Sr. Juan de la Torre i Asencio, es comunica als
seus ignorats hereus que, conforme al que disposa
l'article 32 de l'Ordenança municipal de mercats, els
qui en resultin hereus hauran de determinar i mani¬
festar a aquest Departament, en el termini de sis me¬
sos comptats a partir de la data de la recepció
d'aquesta notificació, la persona que hagi de succeir
al causant en la titularitat dels llocs esmentats, amb
l'advertiment que, de no fer-ho en el termini indicat,
serà declarada caducada l'esmentada autorització
d'ús de les parades.
Barcelona, 1 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, 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 procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient seguit sota el
núm. 20819/97 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, per
haver tingut coneixement en aquest Departament de
la defunció de la titular de l'autorització d'ús de la pa¬
rada núm. 116 del mercat municipal de Provençals,
Sra. Carmen Carreras i Gómez, es comunica als
seus ignorats hereus que, conforme al que disposa
l'article 32 de l'Ordenança municipal de mercats, els
qui en resultin hereus hauran de determinar i mani¬
festar a aquest Departament, en el termini de sis me¬
sos comptats a partir de la data de la recepció
d'aquesta notificació, la persona que hagi de succeir
al causant en la titularitat dels llocs esmentats, amb
l'advertiment que, de no fer-ho en el termini indicat,
serà declarada caducada l'esmentada autorització
d'ús de la parada.
Barcelona, 1 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.
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