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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 12 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 10 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa con¬
sistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia dotze de se¬
tembre de mil nou-cents noranta-set, es reuneix la
Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la pre¬
sidència de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i
Mira. Hi concorren les Imes. Sres. Tinentes d'Alcalde
Eulàlia Vintró i Castells, i Maravillas Rojo i Torrecilla, i
les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regidors, Joaquim de
Nadal i Caparà, Antoni Santiburcio i Moreno,
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 pel
secretari general, Romà Miró i Miró, 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, i Eugeni Forradellas i Bom-
bardó.
Excusen la seva assistència els Ims. Srs. Joan

Clos i Matheu, Josep Puig i Boix, i Agustí Soler i
Regàs, i la Ima. Sra. Pilar Rahola i Martínez.
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 10 de juliol de 1997, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.

En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern
acorda:
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, directo¬
ra de centre de serveis socials de Districte; la Sra.
Joana 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 de la 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, Sebastian Faixó i Pararols,
Josep Jurado i Calvo, Francesc Cerdán i Carrasqui¬
lla, 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 Santamaria, Amado
García i Macho i Anselmo López i Castro, la Sra. M.

Àngels Serrán i Gutiérrez, i els Srs. Ramón 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 i M. Dolors
Riasol i Gabernet, i el Sr. Enrique Larre i Ferrer, res¬
ponsables administratius de centre cívic, adscrits
respectivament al de Torre Llobeta, de la Sagrera i
del Guinardó; els Srs. Josep Mir i Àlvarez, Manuel
Pérez i Galiano, i la Sra. M. Luz Gil i Gracia, infor-
madors-tramitadors de la Plataforma Telefònica; i la
Sra. Esperança Busquets i Barenys, assessora tèc¬
nica de Districte.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'agost de

1997 (S1/D/1997 2906), pel qual, en virtut de con¬
curs, es nomena les Sres. Rosa M. Farga i Mota i
Gemma Gálvez i Flaqué, staffs d'imatge i comunica¬
ció 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, infor-
mador-controlador; la Sra. Mercedes Sunyer i Martín,
responsable de projecte del Sector d'Urbanisme; i el
Sr. Joan García i Rey, 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 con¬
curs, es nomena les Sres. i Srs. Esther Mallas i Riera,
Margarita Saiz i Lloret, Fidència Foz i Balfagón, Núria
Pàmies i Martorell, 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 Freile, i Carmen Asensi i Farruja,
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 con¬
curs, es nomena la Sra. Marleny Colmenares i
González, 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,
Montserrat 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 concurs
es nomena la Sra. M. Jesús Otal i Loscertales, auxi¬
liar tecnicocomercial del Servei Central de Compres.

A) Assumptes per al Consell Plenari

Es tracta, després, de la relació d'assumptes pre¬
parats per a ésser sotmesos al Consell Plenari i que
es ressenyen a continuació:
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ALCALDIA

Mesures de govern.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels
Estatuts del Consorci del Besòs.
Aquest punt es concreta en la proposta següent:
Desestimar les al·legacions formulades pels Grups

Municipals de Convergència i Unió i Popular en el trà¬
mit d'informació pública dels Estatuts del Consorci del
Besòs i, per tant, aprovar-los definitivament.
Aprovar les obligacions que l'Ajuntament de

Barcelona adquireix en virtut del contracte de préstec
número 6045940 entre Procivesa i el Banco de Cré¬
dito Local per un import de 10.000 milions de pes¬
setes; i autoritzar l'Im. Sr. Joan Clos i Matheu, pri¬
mer tinent d'alcalde, a atorgar tota la documentació
necessària per a dur a terme la signatura de l'ope¬
ració.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

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 de 1990, reconeixements de
crèdit, que seran finançats amb càrrec al Pressupost
de 1997. Aprovar modificacions de crèdit del Pressu¬
post de 1997, corresponents als reconeixements de
crèdit del present expedient de conformitat amb la do¬
cumentació que s'adjunta.
Constituir a favor de la Fundació Família i Benestar

Social el dret real de superfície, per un termini de se-
tanta-cinc anys, respecte dels terrenys residencials
de propietat municipal situats en les següents unitats
d'actuació de la Modificació del Pla General Metropo¬
lità a les vores de la ronda de Dalt, entre el Nus de la
Trinitat i el de Collserola: unitat d'actuació núm. 10
Ronda - carrer de Trueba; unitat d'actuació núm. 12B,
carrers d'Arenys, de Mendoza i de Veciana; unitat
d'actuació núm. 16 Ronda - carrer de Ticià; a fi de
destinar-los a la construcció d'habitatges de protecció
oficial en règim especial; practicar les segregacions,
agrupacions o altres operacions registráis conve¬
nients per tal d'identificar les finques objecte de cons¬
titució del dret de superfície; i formalitzar-lo en escrip¬
tura pública d'acord amb el preu i altres condicions
del document annex, que s'aproven.
Acceptar la transmissió al Municipi, lliures de càrre¬

gues, gravàmens, arrendataris i ocupants i sense
costos de cap classe, de les finques, núms. 1 i 3 del
carrer dels Esports (registráis núms. 4396-N i 4413-N
del Registre de la Propietat núm. 8 de Barcelona),
grafiades en el plànol annex; constituir-hl un dret real
de superfície, durant un termini de setanta-cinc anys,
a favor de la societat Cia. Gestora de Residències
d'Estudiants de Barcelona, SL, per a la construcció i
funcionament d'una residència d'estudiants, tot això a
fi d'executar les determinacions del Pla especial d'or¬
denació de l'equipament situat en el carrer dels Es¬
ports, núms. 1-3, entre les instal·lacions esportives
municipals i el carrer Major de Can Caralleu, aprovat
provisionalment per aquest Consell Plenari el 22 de
juliol proppassat, a l'aprovació definitiva del qual es
condiciona l'efectivitat dels precedents acords; i for¬
malitzar-lo en escriptura pública, amb la pràctica de

les operacions registráis de segregació, agrupació o
altres encaminades a la identificació com a finca in¬
dependent de la que serà objecte del dret de superfí¬
cie, la regulació del qual s'ajustarà a les clàusules
contractuals annexes, que s'aproven.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Aprovar el Pla d'incentius a la jubilació voluntària
que consta en el document adjunt; i preveure la dota¬
ció aproximada de 325 milions de pessetes al Capítol
I del Pressupost per a 1998.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovació definitiva de les Normes reguladores del
Consell Municipal d'Estrangeria.
Aquest punt es concreta en la proposta següent:
Estimar parcialment les al·legacions presentades,

durant el termini d'informació pública, per la Unió Ge¬
neral de Treballadors de Catalunya a les Normes re¬
guladores del Consell Municipal d'Estrangeria, apro¬
vades inicialment per acord del Consell Plenari de 22
de juliol de 1997, en els termes que s'especifiquen en
l'informe adjunt a l'expedient, que impliquen la nova
redacció dels articles 2 apartat b); 6 apartat 3; i 7
apartat 2.d) i apartat 5, i afegir-hi l'apartat 7 de l'arti¬
cle 7 de les esmentades Normes; canviar la denomi¬
nació del Consell Municipal d'Estrangeria, que passa
a dir-se Consell Municipal d'Immigració de Barcelona;
i aprovar definitivament les esmentades Normes

PONÈNCIA D'ESPORTS

Modificar la clàusula onzena, apartat b), del con¬
tracte regulador de l'explotació del Complex esportiu
Claror, subscrit entre aquest Ajuntament i la fundació
privada Claror, adjudicatària del contracte, per un ter¬
mini de cinquanta anys, en data 20 de maig de 1991,
i aprovat per acord del Consell Plenari de data 22 de
març de 1991, en el sentit que ha d'incorporar els ter¬
mes "sense el consentiment exprés de l'Ajuntament
de Barcelona". Autoritzar la fundació privada Claror a
constituir una hipoteca sobre els drets d'explotació
del complex esportiu Claror com a garantia de l'ope¬
ració de crèdit concertada per aquesta entitat amb
l'Institut Català de Finances, d'un import total de 150
milions de pessetes, per tal de finançar una part de
les obres d'acabament del poliesportiu municipal
Tabor, l'execució de les quals, juntament amb la ges¬
tió de l'equipament per un període de vint-i-cinc anys,
li va ser adjudicada per acord del Consell Plenari de
data 22 de novembre de 1996, tot això amb subjecció
a les condicions que consten en document adjunt al
present acord.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Desestimar les al·legacions presentades pel Grup
Municipal de Convergència i Unió i per Interfuneràries
de Catalunya, SL, a les modificacions introduïdes, per
acord del Consell Plenari de 27 de juny de 1997, a
l'Ordenança de cementiris de 27 de setembre de
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1985; i tenir per aprovades definitivament les esmen¬
tades modificacions.
Estimar parcialment les al·legacions presentades

per Interfuneràries de Catalunya, SL, i, en conse¬
qüència, modificar el redactat de l'article 9è de l'Orde¬
nança reguladora dels serveis funeraris en els termes
del document que s'adjunta; desestimar la resta
d'al·legacions presentades per l'esmentada entitat i
pel Grup Municipal de Convergència i Unió; i aprovar
definitivament l'Ordenança reguladora dels serveis
funeraris de Barcelona.

1 r) Aprovar definitivament, conforme es preveu en
els acords adoptats pel Consell Plenari el 20 de de¬
sembre de 1996 i el 7 de febrer de 1997, la transfor¬
mació de la societat Serveis Funeraris de Barcelona,
SA, que gestiona els serveis de cementiris, incinera¬
ció, tanatoris de les Corts i Collserola i l'aparcament
situat en el subsòl de la cruïlla dels carrers de
Zamora i de Sancho de Ávila, en una societat d'e¬
conomia mixta i, en conseqüència, aprovar definiti¬
vament l'alienació, pel sistema de concurs públic i
procediment obert, de 245 accions d'aquesta socie¬
tat, núms. 256 a 500, ambdues incloses, representa¬
tives del 49% del seu capital social i les condicions
de prestació dels esmentats serveis; 2n) aprovar de¬
finitivament el plec de clàusules particulars que ha
de regir la venda de les esmentades accions de Ser¬
veis Funeraris de Barcelona, SA, mitjançant la con¬
vocatòria d'un concurs públic i procediment obert
per a la selecció dels adquirents; 3r) convocar el
concurs públic per procediment obert per a la se¬
lecció dels adquirents de 245 accions, núms. 256
a 500, ambdues incloses, representatives del 49%
del capital social de Serveis Funeraris de Barce¬
lona, SA.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

Aprovació de la modificació estatutària acordada a
la Junta General del Consorci de la Conca del Riu
Besòs de data 18 de juny de 1997.
Aquest punt es concreta en la proposta següent:
Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci

per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, en ses¬
sió celebrada el 18 de gener de 1997, mitjançant la
qual es va aprovar la modificació dels estatuts que
regeixen l'esmentat Consorci; acordar que l'Ajunta¬
ment de Barcelona continuarà integrat a l'esmentat
Consorci en el nivell bàsic d'actuació que comporta la
realització per part de tal Consorci de les funcions
assenyalades al punt 1) de l'article 6è dels seus es¬
tatuts.

Contractar, en virtut del concurs celebrat, amb
Dumez Constructora Pirenaica, SA, per un import de
577.355.000 pessetes (impost del valor afegit inclòs i
amb un termini de pagament a dos mesos), les obres
de la Fase 1A dels dipòsits de regulació i tractament
primari del sanejament de Barcelona: obra civil i
instal·lacions del dipòsit de Viladomat (carrer de
Viladomat entre els de París i del Rosselló; zona mit¬
jana de l'eix Urgell-Paral·lel) que constitueix un tot
unitari i es complementa amb la Fase 1B, objecte
d'altre contracte que inclou, per la seva especificitat,
el telecontrol de les instal·lacions; declarar la impro¬
cedència de la revisió de preus d'acord amb allò esta¬
blert a la clàusula 9a del plec de clàusules; aplicar la

despesa segons l'acord del Consell Plenari de 27 de
juny de 1997; disposar l'abonament de la quantitat de
169.052.323 pessetes amb càrrec a la consignació
pressupostària 621.35-442.20-03.01 del Pressupost
municipal de 1997 a l'empresa adjudicatària amb la
presentació prèvia de les certificacions cursades pel
tràmit reglamentari i, quant a la resta de 378.302.677
pessetes i de 30.000.000 de pessetes, amb càrrec a
la partida que en el seu dia especifiquin els Pressu¬
postos de 1998 i 1999, i requerir l'adjudicatària per¬
què, en el termini dels quinze dies següents a la data
en què rebi la notificació d'aquest acord, acrediti ha¬
ver constituït la garantia definitiva de 31.848.372 pes¬
setes i perquè comparegui el seu legal representant
el dia i hora que se li indiqui per tal de formalitzar el
contracte.

Contractar, en virtut del concurs celebrat, amb
Adasa Sistemas, SA, per un import de 49.500.000
pessetes (impost del valor afegit inclòs i amb un ter¬
mini de pagament a dos mesos), les obres de la Fase
1B dels dipòsits de regulació i tractament primari del
sanejament de Barcelona: telecontrol del dipòsit de
Viladomat (carrer de Viladomat entre els de París i
del Rosselló; zona mitjana de l'eix Urgell-Paral·lel),
que constitueix un tot unitari i es complementa amb la
Fase 1A, objecte d'altre contracte que inclou, per la
seva especificitat, l'obra civil i les instal·lacions; decla¬
rar la improcedència de la revisió de preus d'acord
amb allò establert a la clàusula 9a del plec de clàusu¬
les; aplicar la despesa segons l'acord del Consell Ple¬
nari de 27 de juny de 1997; disposar l'abonament de
la quantitat de 17.697.677 pessetes amb càrrec a la
consignació pressupostària 621.35-442.20-03.01 del
Pressupost municipal de 1997 a l'empresa adjudica¬
tària amb la presentació prèvia de les certificacions
cursades pel tràmit reglamentari i quant a la resta de
31.802.323 pessetes, amb càrrec a la partida que en
el seu dia especifiqui el Pressupost de 1998; i reque¬
rir l'adjudicatària perquè, en el termini dels quinze
dies següents a la data en què rebi la notificació
d'aquest acord, acrediti haver constituït la garantia
definitiva de 2.831.628 pessetes i perquè comparegui
el seu legal representant el dia i hora que se li indiqui,
per tal de formalitzar el contracte.
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de

la Normativa sobre les instal·lacions d'enllumenat
nadalenc.
Aquest punt es concreta en la proposta següent:
Estimar parcialment les al·legacions presentades

pel Consell de Gremis de Comerç i Serveis i pel Grup
Municipal de Convergència i Unió i, en conseqüència,
modificareI redactat de la Introducció de la Normativa
sobre les instal·lacions d'enllumenat nadalenc en els
termes del document que s'adjunta; desestimar les
al·legacions presentades per la Plataforma Barcelona
Estalvia Energia i la Comissió pel 0,7 i + de Nou Bar¬
ris i pel Grup Municipal Popular; i aprovar definitiva¬
ment la Normativa sobre les instal·lacions d'enllume¬
nat nadalenc.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Aprovar inicialment el Projecte per a l'execució de
les obres d'ampliació i de remodelació del Museu
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Picasso de Barcelona, d'acord amb el que determi¬
nen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya i 37, del De¬
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Re¬
glament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i
sotmetre'l a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils a partir del següent al de la publica¬
ció, d'acord amb l'assenyalat als esmentats articles.
Donar per aprovat definitivament l'esmentat Projecte,
sempre i quan no s'hi hagin formulat al·legacions du¬
rant el període d'informació pública i complir les previ¬
sions de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activi¬
tats i serveis dels ens locals. Aprovar simultàniament
el plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir el concurs obert per a l'adjudicació del con¬
tracte per a l'execució de les obres d'ampliació i de
remodelació del Museu Picasso de Barcelona, per un
import màxim de 599.946.586 pessetes. Autoritzar la
despesa de 12.000.000 de pessetes contra la partida
631.40 454.11 0201 del Pressupost de 1997. Aplicar
la quantitat de 302.000.000 de pessetes contra la
partida 631.40 454.11 0201 del Pressupost de 1998 i
la quantitat de 285.946.586 pessetes contra la partida
631.40 454.11 0201 del Pressupost de 1999. Convo¬
car concurs obert per a l'adjudicació de l'esmentat
contracte, d'acord amb l'article 86 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les Administracions
públiques. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de
la Província de l'aprovació inicial del Projecte i de la
convocatòria de concurs, tenint en compte que si es
formulen al·legacions en contra del projecte durant el
període d'informació pública, se suspendran les ac¬
tuacions mentre aquelles no quedin resoltes.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'orde¬
nació volumètrica a la parcel·la del carrer de Rull,
núm. 7, carrer d'Obradors, núm. 10, promogut per
Procivesa (Promoció de Ciutat Vella, SA); 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 de concre¬
ció del tipus d'equipament i determinació de condi¬
cions d'edificació a l'illa delimitada pels carrers de la
Marina, de Sardenya, de la Diputació i del Consell de
Cent, d'iniciativa municipal, amb les modificacions no
substancials resultants del tràmit d'exposició al públic
i, especialment, de l'acceptació parcial de l'al·legació
presentada pel Sr. Miquel Traveria i Losada, propieta¬
ri majoritari de les finques de l'àmbit de planejament; i
trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la

parcel·la situada al carrer del Consell de Cent, núms.
173-175, als efectes de l'ordenació de la ubicació en

la planta baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre
ambdues plantes, promogut per Edificio Heredia
2000, SL; 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 Sants-Montjuïc

Donar conformitat al text refós de la Modificació
puntual del Pla especial Poble-sec - Montjuïc per a la
reubicació de l'equipament previst al carrer Nou de la
Rambla, núms. 187-201, d'iniciativa municipal, re¬
dactat en compliment de l'acord de la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona de 23 de juliol de 1997; i
trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Districte de les Corts

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ajust
d'alineacions i rasants als carrers de Santa Caterina
de Siena, núms. 41-45, i de Moneders, s/n, promo¬
gut per Crescent, SA; i trametre un exemplar d'a¬
quest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e) en
relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬
ció volumètrica a la parcel·la del passeig de la
Bonanova, núms. 78-80 -carrer de Pomaret, núms.
1-9, promogut per Despal, SA; i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990,
12 de juliol.
Donar conformitat al text refós del Pla especial

d'ajust viari del carrer de Benedetti entre els de
Martorell i Peña i d'Iradier, d'iniciativa municipal, re¬
dactat en compliment de l'acord de la Comissió d'Ur¬
banisme de 23 de juliol de 1997; i trametre l'expe¬
dient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.

DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer d'Horta, núms. 181-205, als
efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta bai¬
xa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues
plantes, promogut per Inmobiliaria Campo de les
Corts, SA; 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 de concre¬

ció d'ús i condicions d'edificació de l'equipament de
Can Travi Vell, d'iniciativa municipal; i trametre l'ex¬
pedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per
al tràmit de la seva aprovació definitiva.
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Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer de Portugal, núms. 53-55,
als efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre amb¬
dues plantes, promogut per Promociones Inmobi¬
liarias Calicar, SA; i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Bar¬
celona als efectes establerts a l'article 64.1 e) en
relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Districte de Sant Martí

Aprovar provisionalment el Pla especial d'orde¬
nació del sector comprès entre els carrers de Cris¬
tóbal de Mourà, de Sant Ramon de Penyafort, de
Perpinyà i de Lluís Borrassà, promogut per Immobi¬
liària Besòs Dret, SL; precisar que la tramitació del
present instrument urbanístic es porta a terme de
forma coordinada amb l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs per trobar-se inclosos dins l'àmbit terrenys
d'ambdós termes municipals havent estat aprovat
inicialment per aquell Ajuntament i sotmès al tràmit
d'informació pública de forma paral·lela; i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva per part del Go¬
vern de la Generalitat, de conformitat amb el trà¬
mit que determina l'article 76 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de les Corts

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
que s'adjunta al present acord, afectats per l'expro¬
piació dels drets dels ocupants de les finques 9, 13,
15 del passatge de Felipe de Paz, núms. 82 i 86 de la
travessera de les Corts, i expropiació de la propietat
del núm. 86 de la travessera de les Corts. Declarar
iniciada 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'expropia¬
ció forçosa; en el supòsit que no hi hagi mutu acord,
iniciar la peça separada d'apreuament de conformitat
amb l'article 29 i següents de la Llei d'expropiació for¬
çosa; publicar l'acord present al Butlletí Oficial de la
Província, diari i tauler d'anuncis; i notificar-lo indivi¬
dualment als seus titulars.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament la relació de béns i drets ad¬
junta, corresponents a les finques núms. 141-155 de
l'avinguda de la República Argentina, núm. 2B del
carrer de Portolà, i núms. 78-84 del carrer la Costa;
declarar iniciada l'expropiació d'aquests béns i drets;
notificar als interessats l'inici de l'expropiació i reque¬
rir-los perquè, en el termini de quinze dies, proposin
el preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi d'in¬

tentar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei d'ex¬
propiació forçosa; en el supòsit que no hi hagi mutu
acord, iniciar la peça separada d'apreuament de con¬
formitat amb l'article 29 i següents de l'esmentada
norma; publicar el present acord al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d'anuncis i en un diari d'àmbit
nacional; i notificar individualment aquest acord als
seus titulars.

Districte de Nou Barris

Acceptar la proposta presentada pel Sr. Andrés
Meroño i Ruiz i la ¿ra. Resurrección Licerán i García,
en data 7 de maig de 1997, en el sentit que es proce¬
dís a l'arxivament de l'expedient d'expropiació de la
finca núms. 57-73 del passeig de Pineda, de la seva
propietat, atesa la fase de tramitació en què es troba
aquest expedient i que l'esmentada expropiació no fi¬
gura entre les prioritats municipals, i en aquest sentit,
deixar sense efecte, pel que respecta a aquesta fin¬
ca, l'acord de la Comissió de Govern, de 17 de febrer
de 1995, pel qual es va iniciar l'expedient d'expropia¬
ció de referència, com també les posteriors resolu¬
cions adoptades en relació a aquest expedient.
Deixar sense efecte l'expedient d'expropiació de la

finca núm. 39 del carrer de Lliçà, de 54,20 m2, de su¬
perfície, qualificada de "zona de transformació de l'ús
existent a zona verda" (6 b), pel Pla especial de refor¬
ma interior de Torre Baró, aprovat el 2 de maig de
1985, que va ser iniciat mitjançant acord de la Comis¬
sió de Govern de 16 de desembre de 1994, atès que
no s'han pogut complir les condicions que es van
pactar per a iniciar l'expropiació; reintegrar a la parti¬
da d'origen la quantitat d'1.550.000 pessetes fixades
com a just preu de la finca de referència mitjançant
decret de l'Alcaldia de 30 de desembre de 1994 i ac¬
tualment dipositades a la Caixa de Dipòsits Munici¬
pals amb el número de dipòsit 46584 de l'any 1996.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació dels drets d'ocupació de la
finca núms. 122-126 del carrer de Piferrer, de propie¬
tat municipal, afectada parcialment per l'eixampla¬
ment del carrer de Piferrer, segons el Pla General
Metropolità aprovat el 14 de juliol de 1976; notificar
als afectats l'inici de l'expropiació perquè en el termini
de quinze dies presentin la proposició del preu en
què estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avi¬
nença prevista a l'article 24 de la Llei d'expropiació
forçosa i, en el supòsit que no hi hagi mutu acord, ini¬
ciar la peça separada d'apreuament de conformitat
amb l'article 29 i següents de l'esmentada norma; pu¬
blicar el present acord al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, tauler d'anuncis i en un diari d'àmbit nacional; i
notificar-lo individualment als afectats.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació de les finques núms. 40-42
LB, 44-46 i 48-50 del carrer de Vilalba dels Arcs,
afectades d'equipament comunitari (7 b) i zona verda
(6 a) pel Pla especial d'ordenació de l'àmbit de l'antic
Institut Mental Fòrum Nord de la Tecnologia, aprovat
el 9 de juny de 1993; notificar als afectats l'inici de
l'expropiació perquè en el termini de quinze dies pre¬
sentin la proposició del 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'a-
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preuament de conformitat amb l'article 29 i següents
de l'esmentada norma; publicar el present acord al
Butlletí Oficial de la Província, tauler d'anuncis i en un

diari d'àmbit nacional; i notificar-lo individualment, als
afectats.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació de les finques núms. 82-90
de l'avinguda de Vallbona, afectada de zona verda (6
b) i protecció de sistemes generals (9) pel Pla Gene¬
ral Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, i de les
finques núms. 52-56, 58-60, 62-64, 66-68 i 70 de
l'avinguda de Vallbona, afectades de vial (5) i protec¬
ció de sistemes generals (9) pel Pla especial de refor¬
ma interior de Torre Baró, aprovat el 2 de maig de
1985; notificar als afectats l'inici de l'expropiació per¬
què en el termini de quinze dies presentin la proposi¬
ció del preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi
d'intentar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei
d'expropiació forçosa i, en el supòsit que no hi hagi
mutu acord, iniciar la peça separada d'apreuament de
conformitat amb l'article 29 i següents de l'esmentada
norma; publicar el present acord al Butlletí Oficial de
la Província, taulers d'anuncis i en un diari d'àmbit
nacional; i notificar-lo individualment als afectats.
Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació

corresponent a la unitat d'actuació del subàmbit de
l'illa A del Pla especial de reforma interior per a la
remodelació de cinc illes al Turó de la Peira, que fou
aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona en sessió del 16 d'octubre de 1996, que
comprèn les finques núms. 27, 29, 31 i 33 del carrer
de Montsant; 17, 19 i 21 del carrer de Travau; núms.
34, 36, 38 i 40 del carrer d'Aneto i núms. 45, 47 i 49
del carrer del Cadí, com també els semivials dels car¬
rers de Montsant, de Travau i d'Aneto i la perpendicu¬
lar traçada des de la intersecció dels eixos dels car¬
rers del Cadí i de l'Aneto fins trobar-se amb línia de
façana de la finca núm. 47 del carrer del Cadí. Atri¬
buirà aquest acord, de conformitat amb allò que es¬
tableix l'article 125 del Reglament de gestió urbanísti¬
ca, el mateix efecte que l'acta d'ocupació a efectes
expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que ha¬
gin d'extingir-se, i de les plantacions, obres, edifica¬
cions, instal·lacions i millores que hagin de destruir-
se, conforme al Projecte de reparcel·lació aprovat.
Determinar, de conformitat amb els articles 150 a) del
Decret legislatiu 1/1990 i 124 del Reglament de ges¬
tió urbanística, que la fermesa de l'acte administratiu
d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació,
comporta "de iure" la cessió, en ple domini i lliure de
càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys de
cessió obligatòria per a llur afectació als usos previs¬
tos en el planejament. Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes
d'aquest Ajuntament i en un diari dels de més circula¬
ció de la província, i notificar-lo individualment a tots
els propietaris i altres interessats en l'expedient.
Desestimar les al·legacions formulades per Socie¬

dad General de Aguas de Barcelona, SA, en el tràmit
d'informació pública al decret de l'Alcaldia, de 25
d'abril de 1997, d'aprovació inicial del Projecte de
delimitació de la unitat d'actuació corresponent al
subàmbit de l'illa A del Pla especial de reforma inte¬
rior per a la remodelació de cinc illes al Turó de la
Peira, pels motius que figuren a l'informe jurídic emès
per la Direcció de Gestió Urbanística de 16 de juliol
de 1997 i que es tenen per reproduïts; i en conse¬

qüència, aprovar definitivament el referenciat Projec¬
te de delimitació. Notificar aquest acord individual¬
ment als propietaris i altres interessats afectats i pu¬
blicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i en un
diari dels de més circulació de la província.

Districte de Sant Martí

1r. 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 constitu¬
ció de la Junta de compensació de la unitat d'actua¬
ció núm. 9 del Pla especial de reforma interior de
Diagonal-Poblenou, emès per la Direcció de Gestió
Urbanística i que es té per reproduït. 2n. Aprovar defi¬
nitivament 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. Re¬
fondre en un text únic els estatuts i bases d'actuació
de conformitat amb el resultat de la informació públi¬
ca i les correccions introduïdes d'ofici, amb publicació
íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia. 4t. Designar representant d'aquesta Adminis¬
tració en l'òrgan rector de la Junta de compensació
la directora de Gestió Urbanística. 5è. Requerir, de
conformitat amb l'article 178.1 del Decret legislatiu
1/1990, de refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, els propietaris
afectats que no hagin 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. 6è. Publicar aquest acord en
el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de
més circulació de la província i notificar-lo individual¬
ment a cadascun dels interessats en l'expedient. 7è.
Requerir els interessats perquè, transcorregut el ter¬
mini referit en el punt cinquè, 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. 8è.
Traslladar a la Direcció General d'Urbanisme els do¬
cuments enumerats en l'article 13.2 de l'Ordre del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de 6 d'agost de 1982, una vegada presentada l'an¬
terior escriptura, per a la inscripció de la Junta de
compensació al Registre d'Entitats Urbanístiques
col·laboradores.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.
La Comissió de Govern es dóna per informada de

la relació d'assumptes preparats per a ésser inclosos
en l'ordre del dia de la propera sessió plenària incor¬
porant-hi els dos punts següents:
Estimar les al·legacions primera i segona formula¬

des pel Grup Municipal de Convergència i Unió en el
tràmit d'informació pública del plec de condicions re¬
gulador del dret de superfície sobre la parcel·la deli¬
mitada pels carrers de Neopàtria, núms. 50-54, i de
les Monges i l'avinguda Meridiana per a la construc¬
ció del Centre de les Arts de Sant Andreu, al-le-
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gacions referides a la condició setena apartats a) i b),
relatius al nombre de places de l'aparcament subter¬
rani i a la situació de la sala del teatre respectiva¬
ment, el redactat dels quals quedarà establert en els
termes assenyalats en l'informe annex dels Serveis
de Patrimoni en relació amb l'escrit d'al·legacions;
desestimar les al·legacions tercera, quarta, cinquena
i sisena per les raons apuntades en l'informe annex
dels Serveis de Patrimoni; aprovar definitivament el
plec de condicions i convocar concurs públic per a
l'adjudicació del contracte mitjançant procediment
obert.

Cedir, d'acord amb la iniciativa ciutadana aprovada
per la Comissió de Govern el 10 de juliol proppassat,
al Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de
Barcelona l'ús d'una part de l'edifici municipal cone¬
gut com a Caserna de Sant Agustí, grafiada en el plà¬
nol annex, situat al carrer del Comerç, núm. 36, per a
la creació de l'escola de l'esmentat Gremi i d'un Mu¬
seu de la Xocolata de Barcelona, d'acord amb les
condicions del document annex, que s'aproven.

B) Informe a la Comissió de Govern

S'inicia tot seguit, l'exposició de l'únic informe in¬
clòs a l'ordre del dia:
Del president de la Comissió de Política de Sòl i

Habitatge, sobre:
Pla d'Habitatge a Barcelona.
Ei Sr. Santiburcio explica que sota aquest nom es

recull un conjunt de mesures específiques de política
d'habitatge per a Barcelona i la seva comarca, que té
també caràcter obert per poder afegir-hi les aporta¬
cions dels diferents agents: municipis, promotors i
sindicats, amb la intenció que pugui ésser recollit en
ei nou pla d'habitatge que està elaborant el Govern
de l'Estat per al quadrienni 1998-2001.
Fa avinent que el ritme anual de construcció de

nous habitatges (3.000 a l'any) no arriba a cobrir les
necessitats de reposició, mentre que la taxa de for¬
mació de noves llars exigeix 5.700 nous habitatges
més, de manera que caldria construir uns 9.000 habi¬
tatges anuals, xifra que és impossible d'assolir no per
causa del cost, sinó, físicament. Exposa també: les
mancances de l'actual política d'habitatge de protec¬
ció, que només n'ha generat 950 de nous, tots ells de
substitució; l'èxit de l'aplicació del preu taxat per a
l'habitatge de segona mà; les característiques del
mercat d'habitatge de lloguer, format per uns 205.000
pisos, que fan necessari intensificar la política de re¬
habilitació; el fet que el 90% de les transaccions tin¬
gui per objecte pisos de segona mà no rehabilitats, el
preu dels quals té un diferencial molt petit respecte
als de primera mà; raó per la qual cal ampliar l'oferta
d'aquests darrers perquè la rehabilitació sigui viable; i
l'existència d'uns 80.000 habitatges buits, equivalents
a l'11% del nostre parc d'habitatges, amb distribució
desigual als districtes, en funció de causes estructu¬
rals com ara, l'antiguitat del parc.
Explica que el Pla presentat té per objecte mesures

d'ajuda per a l'obtenció de sòl mitjançant remodelació
de zones urbanes obsoletes, el manteniment del parc
existent i l'accés a l'habitatge usat. Concreta que dins
el primer objectiu es pretén la construcció de 6.200
nous habitatges de primera mà, una quarta part dels
quals estigui acollit a algun règim de protecció, en la

qual el promotor rebi una subvenció addicional d'unes
15.000 pessetes/m2 per cobrir el diferencial que hi ha
en el preu del sòl; que la segona línia persegueix la
rehabilitació anual de l'1% del parc d'habitatges, és a
dir, 8.900, xifra que dobla l'actual, mitjançant la subs¬
titució del subsidi del tipus d'interès per l'ajut a fons
perdut; i que dins el tercer objectiu es pretén mantenir
l'adquisició d'habitatges a preus taxats en 3.600 l'any
mitjançant ajuts específics en comptes de les subven¬
cions al tipus d'interès que no semblen necessàries
en les actuals condicions del mercat financer. Subrat¬
lla finalment que la construcció d'equipaments per als
joves i la gent gran pot alleugerir la pressió sobre la
demanda de sòl edificable i, per tant contribuir a aba¬
ratir-ne els preus, per això caldria modificar l'actual
normativa en el sentit de fer possible un model de
gestió molt barat.
S'obre a continuació un debat en què els Srs. De

Nadal, Forradellas, Nárvaez, i Ernest Maragall i les
Sres. Vintró, i Sandoval formulen diverses considera¬
cions i comentaris sobre el Pla presentat.
Finalment, la Sra. Vintró proposa, i així s'accepta,

que es doni per tancat aquest debat amb el compro¬
mís de promoure un grup intern de treball que prepa¬
ri, en funció del consens que es pugui assolir amb la
resta de les forces polítiques municipals, un informe o
proposta d'acord que tingui voluntat integradora dels
dos documents en què s'està treballant, i que es por¬
taria al Plenari després d'ésser consultat amb els
Sectors Municipals i els Ajuntaments del Barcelonès.

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:

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment la relació de béns i drets que
s'adjunta de la finca núm. 141 del passatge de la Bla-
da, qualificada de 7a en el Pla General Metropolità de
14 de juliol de 1976 a efectes de la seva expropiació
per a l'ampliació de l'escola Costa i Llobera; sotme-
tre-la a informació pública mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, diaris i taulers d'anuncis, durant un termini de vint
dies, a l'únic efecte que es formulin, si escau, les
al·legacions que es considerin pertinents per tal d'es¬
menar possibles errors en la relació aprovada; i notifi-
car individualment aquest acord als seus titulars.
Aprovar inicialment la relació de béns i drets que

s'adjunta de les finques núms. 19-21, 23U i 25I de
l'avinguda del Rectoret qualificades de PF i D6 en el
Pla parcial del Baixador Vallvidrera-Les Planes a
efectes de la seva expropiació en desenvolupament
del Pla esmentat; sotmetre-la a informació pública
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, diaris i taulers d'anun¬
cis, durant un termini de vint dies, a l'únic efecte que
es formulin, si escau, les al·legacions que es conside¬
rin pertinents per tal d'esmenar possibles errors en la
relació aprovada; i notificar individualment aquest
acord als seus titulars.
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Aprovar inicialment la relació de béns i drets que
s'adjunta dels locals baixos, 1, 2 i 3 de la finca de pro¬
pietat municipal del carrer de Vilarós, núms. 7-11,
qualificada de vial en el Pla General Metropolità de
14 de juliol de 1976 a efectes de l'expropiació dels
drets arrendaticis dels seus ocupants per a l'amplia¬
ció del carrer de Vilarós; sotmetre-la a informació pú¬
blica mitjançant la inserció dels anuncis correspo¬
nents al Butlletí Oficial de la Província, diaris i taulers
d'anuncis, durant un 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 pos¬
sibles errors en la relació aprovada; i notificar indivi¬
dualment aquest acord als seus titulars.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment la relació de béns i drets que
s'adjunta, relatius a la finca núm. 25 del carrer del
Turó de la Rovira, afectats de transformació de l'ús
existent en zona verda (17/6), pel Pla parcial d'orde¬
nació dels Turons de la Muntanya del Carmel, Turó
de la Rovira i Muntanya Pelada, aprovat definitiva¬
ment el 13 de juliol de 1967; sotmetre-la a informació
pública, mitjançant la inserció dels anuncis correspo¬
nents al Butlletí Oficial de la Província, diari i tauler
d'anuncis, durant un termini de vint dies, a l'únic
efecte que s'hi formulin, si escau, les al·legacions
que considerin pertinents per tal d'esmenar possibles
errors en la relació aprovada; i notificar individual¬
ment aquest acord als seus titulars.
S'acorda emetre dictamen favorable en les quatre

propostes incloses en aquest apartat.

D) Propostes d'acord de da Comissió de Govern

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

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.

Aprovar e\ 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 repar-
cel·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 protecció 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'avin¬
guda de Vilanova, de 245,70 metres quadrats d'ex¬
tensió, grafiada en el plànol annex, en l'estat físic,
registral, urbanístic i d'ocupació en què es troba ac¬
tualment, pel preu de 15.000.000 de pessetes més
l'impost del valor afegit, de conformitat amb les deter¬
minacions de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità de l'illa de la Central Vilanova i el Pla es¬
pecial d'ordenació de la mateixa illa, a l'aprovació de¬
finitiva dels quals es condiciona suspensivament la
compravenda; i formalitzar l'escriptura pública de
compravenda amb el pagament total del preu en el
moment 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 Engi¬
nyeria en el lloc de treball de delineant de la Direcció
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; i 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 imparciali¬
tat i la independència que ha de presidir la seva ac¬
tuació com a funcionari, i per salvaguardar l'interès
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públic, que podria sortir perjudicat en cas de produir-
se aquella coincidència; la seva dedicació professio¬
nal privada no podrà superar la meitat de la jornada
laboral setmanal vigent a l'Administració Pública, tot
de conformitat amb allò que disposen els articles 11 i
12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompa¬
tibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i d'acord amb el que disposa el Regla¬
ment de personal al servei de les entitats locals, apro¬
vat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus
articles 322, 329 i 330. La present autorització està
condicionada a l'efectiu compliment dels seus deures
públics i a la modificació de la normativa d'incompa¬
tibilitats.També se li comunica que aquesta autorit¬
zació 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
d'EGB Emilia Pardo Bazán i l'activitat privada de
cambrer en el restaurant Señor Marisco, SL, del 4 de
gener de 1997 al 3 d'abril de 1997 i des del 12 d'abril
de 1997 fins a l'11 d'octubre de 1997, atès que
aquestes activitats privades no figuren compreses en
les causes d'incompatibilitat previstes pels articles 11
i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre in¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció de la Generalitat i pels articles 329 i 330 del Re¬
glament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, ni a
l'acord de la Comissió Municipal Permanent d'aquest
Ajuntament de 25 de novembre de 1983, i no resulta
afectat l'interès públic, si bé les presents autoritza¬
cions estan condicionades a l'estricte compliment
dels deures públics i al manteniment de la dedicació
a l'activitat privada dintre dels límits establerts per
l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article 330 de
l'esmentat Reglament i poden deixar-se sense efecte
per variació de les circumstàncies relatives als llocs
de treball, per modificació dels règims d'incompatibili¬
tats o per interès públic. També se'ls comunica que
aquestes autoritzacions 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 acti¬
vitat municipal en aquesta Corporació com a funcio¬
nari amb la categoria de tècnic mitjà en Ciències So¬

cials en el lloc de treball de responsable de progra¬
mes de 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 acti¬
vitat 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 compatibi¬

litat sol·licitada entre la seva activitat municipal com a
professor d'ensenyament secundari i la de professor
associat tipus 1 de la Universitat Politècnica de
Catalunya, per al curs 96-97 des de l'1 de setembre
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 limi¬
tacions previstes als articles 5 i 6 de la mateixa 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 autorització està
condicionada a l'efectiu compliment dels deures pú¬
blics i a la modificació de la normativa d'incompatibili¬
tats 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
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com a professor de música dei 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 garan¬
tia 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, de conformitat amb allò que disposa l'ar¬
ticle 59 del Reglament de contractació de les corpora¬
cions locals, per un termini de tres mesos, a comptar
des de l'1 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 realitzar els treballs de manteni¬
ment, reparació i modificació d'elements semafòrics a
la ciutat de Barcelona (contracta núm. 2), adjudicat
per acord de la Comissió de Govern de data 9 de se¬
tembre de 1994 a Sainco Tráfico, SA (NIF A-
78107349); autoritzar la despesa de 48.018.986 pes¬
setes, impost del valor afegit inclòs, per al període d'1
d'octubre a 31 de desembre de 1997, i requerir l'adju¬
dicatari perquè, en el termini dels quinze dies hàbils
de la notificació d'aquest acord, procedeixi a consti¬
tuir davant de la Tresoreria Municipal una garantia
complementària per un import d'1.920.759 pessetes i,
també, comparegui el seu representant el dia que
s'assenyali per a formalitzar el contracte.

Prorrogar, de conformitat amb allò que disposa l'arti¬
cle 59 del Reglament de contractació de les corpora¬
cions locals, 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 trami¬
tació, però sense que aquesta pròrroga pugui superar
sis mesos des de la data esmentada d'1 d'octubre, la
contracta per a realitzar els treballs de manteniment,
reparació i modificació d'equips i sistemes de regulació
del trànsit a Barcelona (contracta núm. 1) adjudicada
per acord de la Comissió de Govern de data 9 de se¬
tembre de 1994, a la Unió Temporal d'Empreses cons¬
tituïda per Regulación Automática Viaria, SA, (Ravsa) i
Electrònic Tràfic, SA, (Etra) (N.I.F. G-60652914); auto¬
ritzaria despesa de 93.213.327 pessetes amb 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 representat el dia que s'assenyali per a formalit¬
zar el contracte.

S'aproven les dues darreres propostes suprimint-hi
l'incís que fa referència a l'article 59 del Reglament
de contractació de les corporacions locals.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, la Pre¬
sidència aixeca la sessió a les tretze hores i trenta
minuts.
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COMISSIONS INFORMATIVES

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

Acta de la sessió celebrada el dia 18 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 16 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia divuit de setembre del
mil nou-cents noranta-set, es reuneixen les Comis¬
sions de Política de Sòl i Habitatge i d'Equilibri Terri¬
torial i Planejament Urbà.
Sota la presidència dels Ims. Srs. Antoni Santi-

burcio i Moreno i Xavier Casas i Masjoan, hi assistei¬
xen els Ims. Srs.: Pere Alcober i Solanas, Francesc
Narváez i Pazos, Eugeni Forradellas i Bombardó,
Jaume Ciurana i Llevadot, Daniel Fabregat i Llorente,
Vicenç Gavaldà i Casat, Antoni Marcet i Rocabert,
Joan Puigdollers i Fargas, Emilio Álvarez i Pérez-
Bedia, Jordi Cornet i Serra, i Alberto Fernández i
Díaz.
Són assistits pel tècnic d'administració general,

Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa del secretari general i certifica.
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Albert Bat¬

lle i Bastardas, Agustí Soler i Regàs, Miquel Llongue-
res i Campañá, i Joan Fuster i Sobrepere.

Hi és present també el Sr. Borja Carreras-Moysi i
Carles-tolrà
S'obre la sessió a les dotze hores i deu minuts. Es

dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Propostes d'acord al Consell Plenari

Districte de les Corts

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
que s'adjunta al present acord, afectats per l'expro¬
piació dels drets dels ocupants de les finques núms.
9, 13, 15 del passatge de Felipe de Paz, núms. 82 i
86 de la travessera de les Corts, i expropiació de la
propietat del núm. 86 de la travessera de les Corts.
Declarar iniciada l'expropiació d'aquests béns i drets;
notificar als interessats l'inici de l'expropiació i empla¬
çar-los perquè en el termini de quinze dies proposin
el preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi d'in¬
tentar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei d'ex¬
propiació forçosa i, en el supòsit que no hi hagi mutu
acord, iniciar la peça separada d'apreuament de con¬
formitat amb l'article 29 i següents de la Llei d'ex¬
propiació forçosa, publicar l'acord present al Butlletí
Oficial de la Província, diari i tauler d'anuncis; i notifi¬
car-lo individualment als seus titulars.

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament la relació de béns i drets ad¬
junta, corresponents a les finques núms. 141-155 de
l'avinguda de la República Argentina, núm. 2B del
carrer de Portolà, i núms. 78-84 del carrer la Costa;
declarar iniciada l'expropiació d'aquests béns i drets;
notificar als interessats l'inici de l'expropiació i empla¬
çar-los perquè en el termini de quinze dies proposin
el preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi d'in¬
tentar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei d'ex¬
propiació forçosa i, en el supòsit que no hi hagi mutu
acord, iniciar la peça separada d'apreuament de con¬
formitat amb l'article 29 i següents de l'esmentada
norma; publicar el present acord al Butlletí Oficial de
la Província, taulers d'anuncis i en un diari d'àmbit
nacional; i notificar individualment aquest acord als
seus titulars.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Districte de Nou Barris

Acceptar la proposta presentada pels Srs. Andrés
Meroño i Ruiz i Resurrección Licerán I García, en
data 7 de maig de 1997, en el sentit que es procedís
a l'arxivament de l'expedient d'expropiació de la finca
núms. 57-73 del passeig de la Pineda, de la seva pro¬
pietat, atesa la fase de tramitació en què es troba
aquest expedient i que l'esmentada expropiació no fi¬
gura entre les prioritats municipals, i en aquest sentit,
deixar sense efecte, pel que respecta a aquesta fin¬
ca, l'acord de la Comissió de Govern, de 17 de febrer
de 1995, pel qual es va iniciar l'expedient d'expropia¬
ció de referència, com també les posteriors resolu¬
cions adoptades en relació a aquest expedient.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,

CiU i PP.
Deixar sense efecte l'expedient d'expropiació de la

finca núm. 39 del carrer de Lliçà, de 54,20 m2 de su¬
perfície, qualificada de "zona de transformació de l'ús
existent a zona verda" (6b), pel Pla especial de refor¬
ma interior de Torre Baró, aprovat el 2 de maig de
1985, que va ser iniciat mitjançant acord de la Comis¬
sió de Govern, de 16 de desembre de 1994, atès que
no s'han pogut complir les condicions que es van
pactar per a iniciar l'expropiació; reintegrar a la parti¬
da d'origen la quantitat d'1.550.000 pessetes fixades
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com a just preu de la finca de referència mitjançant
decret de l'Alcaldia de 30 de desembre de 1994 i ac¬
tualment dipositades a la Caixa de Dipòsits Munici¬
pals amb el número de dipòsit 46584 de l'any 1996.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,
CiU i PP.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació dels drets d'ocupació de la
finca núms. 122-126 del carrer de Piferrer, de propie¬
tat municipal, afectada parcialment per l'eixampla¬
ment del carrer de Piferrer, segons el Pla General
Metropolità aprovat el 14 de juliol de 1976; notificar
als afectats l'inici de l'expropiació perquè en el termini
de quinze dies presentin la proposició del preu en
què estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avi-
nença prevista a l'article 24 de la Llei d'expropiació
forçosa i, en el supòsit que no hi hagi mutu acord, ini¬
ciar la peça separada d'apreuament de conformitat
amb l'article 29 i següents de l'esmentada norma; pu¬
blicar el present acord al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, taulers d'anuncis i en un diari d'àmbit nacional; i
notificar-lo individualment als afectats.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,

CiU i PP.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació de les finques núms. 40-42
LB, 44-46 i 48-50 del carrer de Vilalba dels Arcs,
afectades d'equipament comunitari (7b) i zona verda
(6a) pel Pla Especial d'Ordenació de l'àmbit de l'Antic
Institut Mental Fòrum Nord de la Tecnologia, aprovat
el 9 de juny de 1993; notificar als afectats l'inici de
l'expropiació perquè en el termini de quinze dies pre¬
sentin la proposició del preu en què estimin o valorin
el seu dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a l'article
24 de la Llei d'expropiació forçosa i, en el supòsit que
no hi hagi mutu acord, iniciar la peça separada
d'apreuament de conformitat amb l'article 29 i se¬
güents de l'esmentada norma; publicar el present
acord al Butlletí Oficial de la Província, taulers d'a¬
nuncis i en un diari d'àmbit nacional; i notificar-lo indi¬
vidualment als afectats.

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

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació de les finques núms. 82-90
de l'avinguda de Vallbona, afectades de zona verda
(6b) i protecció de sistemes generals (9) pel Pla Ge¬
neral Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, i de
les finques núms. 52-56, 58-60, 62-64, 66-68 i 70 de
l'avinguda de Vallbona, afectades de vial (5) i protec¬
ció de sistemes generals (9) pel Pla especial de refor¬
ma interior de Torre Baró, aprovat el 2 de maig de
1985; notificar als afectats l'inici de l'expropiació per¬
què en el termini de quinze dies presentin la proposi¬
ció del preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi
d'intentar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei
d'expropiació forçosa i, en el supòsit que no hi hagi
mutu acord, iniciar la peça separada d'apreuament de
conformitat amb l'article 29 i següents de l'esmentada
norma; publicar el present acord al Butlletí Oficial de
la Província, taulers d'anuncis i en un diari d'àmbit
nacional; i notificar-lo individualment als afectats.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació
corresponent a la unitat d'actuació del subàmbit de
l'illa A del Pla especial de reforma interior per a la

remodelació de cinc illes al Turó de la Peira, que fou
aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona de sessió del 16 d'octubre de 1996, que
comprèn les finques núms. 27, 29, 31 i 33 del carrer
de Montsant; núms. 17, 19 i 21 del carrer de Travau;
núms. 34, 36, 38 i 40 del carrer d'Aneto i núms. 45,
47 i 49 del carrer del Cadí, com també els semivials
dels carrers de Montsant, de Travau i d'Aneto, i la
perpendicular traçada des de la intersecció dels eixos
dels carrers del Cadí i d'Aneto fins a trobar-se amb lí¬
nia de façana de la finca núm. 47 del carrer del Cadí.
Atribuir a aquest acord, de conformitat amb allò que
estableix l'article 125 del Reglament de gestió urba¬
nística, el mateix efecte que l'acta d'ocupació a efec¬
tes expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que
hagin d'extingir-se i de les plantacions, obres, edifica¬
cions, instal·lacions i millores que hagin de destruir-
se, conforme al Projecte de reparcel·lació aprovat.
Determinar, de conformitat amb el que assenyalen
els articles 150 a) del Decret Legislatiu 1/1990 i 124
del Reglament de gestió urbanística, que la fermesa
de l'acte administratiu d'aprovació definitiva del pro¬
jecte de reparcel·lació, comporta, "de iure" la cessió,
en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració
actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur
afectació als usos previstos en el planejament. Publi¬
car aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província,
en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i en un dia¬
ri dels de més circulació de la província, i notificar-lo
individualment a tots els propietaris i altres interes¬
sats en l'expedient.

Hi intervé el Sr. Fabregat per sol·licitar aclariment
sobre la propietat dels terrenys objecte de la cessió
obligatòria prevista a la present proposta.

El Sr. Santiburcio indica que els terrenys que s'han
de cedir obligatòriament a l'Ajuntament són els desti¬
nats a vials.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-EV i
la reserva de vot de CiU i el PP.
Desestimar les al·legacions formulades per Socie¬

dad General de Aguas de Barcelona, SA, en el tràmit
d'informació pública al decret de l'Alcaldia, de 25
d'abril de 1997, d'aprovació inicial del Projecte de de¬
limitació de la unitat d'actuació corresponent al sub¬
àmbit de l'illa A del Pla especial de reforma interior
per a la remodelació de cinc illes al Turó de la Peira,
pels motius que figuren a l'informe jurídic emès per la
Direcció de Gestió Urbanística de 16 de juliol de 1997
i que es tenen per reproduïts, i en conseqüència
aprovar definitivament el referenciat Projecte de deli¬
mitació. Notificar aquest acord individualment als pro¬
pietaris i altres interessats afectats i publicar-lo en el
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de
més circulació de la província.

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

Districte de Sant Martí

Aprovar l'informe de resposta a les al·legacions for¬
mulades en el termini d'informació pública ais Projec¬
tes 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, emès per la Direcció de Gestió Urbanística
i que es té per reproduït. Aprovar definitivament els
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Projectes d'estatuts i bases d'actuació per a la consti¬
tució de la Junta de compensació de la unitat d'actua¬
ció núm. 9 del Pla especial de reforma interior Diago-
nal-Poblenou, de conformitat amb l'article 162.3 del
Reglament de gestió urbanística. Refondre en un text
únic els estatuts i bases d'actuació de conformitat
amb el resultat de la informació pública i les correc¬
cions introduïdes d'ofici, amb publicació íntegra del
seu text en el Butlletí Oficial de la Província. Designar
representant d'aquesta Administració en l'òrgan rec¬
tor de la Junta de compensació la directora de Gestió
Urbanística. Requerir, de conformitat amb l'article
178.1 del Decret legislatiu 1/1990, de refosa dels tex¬
tos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
els propietaris afectats que no hagin 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. Publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de més circulació de la província, i notificar-lo in¬
dividualment a cadascun dels interessats en l'expe¬
dient. Requerir els interessats perquè, transcorregut
el termini referit en el punt cinquè, 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. Traslladar a la Direcció General d'Urbanis¬
me els documents enumerats en l'article 13.2 de l'Or¬
dre del Departament de Política Territorial i Obres Pú¬
bliques de 6 d'agost de 1982, una vegada presentada
l'anterior escriptura, per a la inscripció de la Junta de
compensació al Registre d'Entitats Urbanístiques
col·laboradores.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP substituint-hi "Aprovar l'informe de respos¬
ta ... reproduït" per: "Estimar parcialment les al·lega¬
cions formulades pels Srs. Manuel Martínez i Cal¬
derón i José Antonio Castro i Sousa i desestimar les
formulades pels Srs/Sres. Montserrat Duran i Font,
Miquel Saumell i Carles, Francisco Martínez i
Mitjavila i Mercedes Ricart i Estela i per José María i
Antonio Gaya i Giralt a l'aprovació inicial dels Projec¬
tes d'estatuts i bases d'actuació per a la constitució
de la Junta de Compensació de la unitat d'actuació
número 9 del Pla especial de reforma interior de Dia-
gonal-Poblenou de conformitat amb el contingut de
l'informe jurídic emès per la Direcció de Gestió Urba¬
nística i que es té per reproduït...."

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Propostes d'acord al Consell Plenari

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'orde¬
nació volumètrica a la parcel·la del carrer de Rull,
núm. 7, carrer d'Obradors, núm. 10, promogut per
Procivesa (Promoció de Ciutat Vella, SA), 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.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
CiU i PP.

Districte de l'Eixample

Aprovar provisionalment el Pla especial de concre¬
ció del tipus d'equipament i determinació de condi¬
cions d'edificació a l'illa delimitada pels carrers de la
Marina, de Sardenya, de la Diputació i del Consell de
Cent, d'iniciativa municipal, amb les modificacions no
substancials resultants del tràmit d'exposició al públic
i, especialment, de l'acceptació parcial de l'al·legació
presentada pel Sr. Miquel Traveria i Losada, propieta¬
ri majoritari de les finques de l'àmbit de planejament, i
trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi comenta succintament la
proposta fent referència a la qualificació urbanística
actual. Indica que es planteja obrir un passatge i que
l'interior d'illa es destini a pati de l'escola que hi exis¬
teix.

El Sr. Marcet remarca la importància de la recu¬
peració de l'interior d'illa i l'assoliment d'equipament
públic relacionat amb l'escola i d'equipament privat i
també del fet de la rebaixa en el preu de l'expro¬
piació.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
CiU i PP.

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer del Consell de Cent, núms.
173-175, als efectes de l'ordenació de la ubicació en
la planta baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre
ambdues plantes, promogut per Edificio Heredia
2000, SL, 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.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Districte de Sants-Montjuïc

Donar conformitat al text refós de la Modificació
puntual del Pla especial Poble-sec-Montjuïc per a la
reubicació de l'equipament previst al carrer Nou de la
Rambla, núms. 187-201, d'iniciativa municipal, redac¬
tat en compliment de l'acord de la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona de 23 de juliol de 1997; trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi, després de situar físicament
la proposta, assenyala que es proposa modificar la si¬
tuació de la zona edificable i deixar la zona qualifica¬
da de 6 en la part alta del solar objecte d'aquest Pla
especial.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Districte de les Corts

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ajust
d'alineacions i rasants al carrer de Santa Caterina
de Siena, núms. 41-45, i carrer de Moneders, s/n,
promogut per Crescent, SA, i trametre un exemplar
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d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.

El Sr. Carreras-Moysi indica que l'objectiu és obte¬
nir la cessió d'una part del solar a què fa referència la
proposta per tal de realitzar la connexió del carrer de
Santa Caterina de Siena amb la Ronda, la qual cosa
es duu a terme, segons diu, mantenint l'edificabilitat
inalterable.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Aprovar provisionalment el Pla especial de concre¬
ció d'ús i condicions d'edificació de l'equipament de
Can Travi Vell, d'iniciativa municipal, i trametre l'ex¬
pedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per
al tràmit de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi comenta que amb aquesta
proposta el que es fa es definir l'ús i la volumetria en
dues parcel·les: la destinada al nou edifici de la ca¬
serna de la Guàrdia Urbana i reservar l'altra com a
zona d'equipament sense concretar-ne l'ús.

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'orde¬
nació volumètrica a la parcel·la del passeig de la
Bonanova, núms. 78-80 -carrer de Pomaret núms.
1-9, promogut per Despal, SA, i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret Legislatiu 1/1990,
12 de juliol.

El Sr. Carreras-Moysi, després de descriure la si¬
tuació de l'edificabilitat, assenyala que en aquest cas
l'objectiu és concentrar aquesta edificabilitat per gua¬
nyar espai verd privat.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP.
Donar conformitat al text refós del Pla especial

d'ajust viari del carrer de Benedetti, entre els carrers
de Martorell i Peña i d'Iradier, d'iniciativa municipal,
redactat en compliment de l'acord de la Comissió
d'Urbanisme de 23 de juliol de 1997; trametre l'expe¬
dient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.

El Sr. Carreras-Moysi, després d'explicar la història
d'aquesta proposta i la seva relació amb un anterior
estudi de detall tramitat a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona, indica que la present proposta elimina ei
vial de l'estudi de detall, concentra l'edificabilitat, pre¬
serva l'arbrat de pins existent a la parcel·la i, alhora,
modifica el viari plantejat inicialment pel pla especial
enllaçant-lo amb el lateral de la ronda i amb el carrer
de Pomaret.

El Sr. Ciurana, després de posar en relleu la con¬
servació de l'arbrat, al·ludeix a la millora de la
connectivitat del carrer de Pomaret i, d'altra banda,
demana la revisió de la seva amplada.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,
CiU i PP.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer d'Horta, núms. 181-205, als
efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta bai¬
xa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues
plantes, promogut per Inmobiliaria Campo de les
Corts, SA, 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.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer de Portugal, núms. 53-55,
als efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues
plantes, promogut per Promociones Inmobiliarias
Calicar, SA, 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.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV,

CiU i PP.

Districte de Sant Martí

Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬
ció del sector comprès entre els carrers de Cristóbal
de Mourà, de Sant Ramon de Penyafort, de Perpi¬
nyà i de Lluís Borrassà, promogut per Immobiliària
Besòs Dret, SL; precisar que la tramitació del pre¬
sent instrument urbanístic es porta a terme de forma
coordinada amb l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs pel fet de trobar-se inclosos dins l'àmbit ter¬
renys d'ambdós termes municipals i haver estat
aprovat inicialment per aquell Ajuntament i sotmès
al tràmit d'informació pública de forma paral·lela; i
trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva per part
del Govern de la Generalitat, de conformitat amb el
tràmit que determina l'article 76 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.

El Sr. Carreras-Moysi, després de situar físicament
la proposta al·ludint al fet que part de la zona afecta¬
da pertany al municipi de Sant Adrià de Besòs, asse¬
nyala que l'ordenació proposada concentra l'edificabi¬
litat en quatre torres de planta baixa més sis, la qual
cosa permet, segons informa, guanyar espai de viari,
de zona verda i 1.200 metres d'equipament, tot això
sense incrementar l'edificabilitat.

El Sr. Narvàez destaca la importància de la propos¬
ta, especialment pel fet que afecta una zona degrada¬
da, que assoleix una millor qualitat de vida.

El Sr. Fabregat demana aclariments sobre l'orien¬
tació de les edificacions i si hi ha reserva del 25% per
a habitatges de protecció oficial.

El Sr. Casas contesta que l'instrument objecte de
la proposta no predetermina l'orientació dels habitat¬
ges i que no hi ha reserva, ja que es tracta d'una pro¬
moció privada sobre sòl privat, i afegeix que no hi ha
una modificació de planejament que permeti canviar
usos i qualificacions.
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Es dictamina amb el vot favorable de PSC i IC-EV i
la reserva de vot de CIU i PP.

Un cop dictaminats els punts de l'ordre del dia, el
president de la Comissió d'Equilibri Territorial i Plane¬
jament Urbà dóna compte del despatx d'ofici i la Co¬
missió acorda:
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 14

de juliol del 1997, pels quals es disposa despesa i
s'adjudiquen, en virtut del concurs celebrat, els con¬
tractes plurianuals següents que tenen per objecte:
millora d'accessibilitat a la Rambla Fase III per un
import de 47.402.427 pessetes; reurbanització del
carrer i plaça de Santes Creus per un import de
23.632.800 pessetes; remodelació i rehabilitació de
carrers del nucli antic de Sant Andreu per un import
de 129.550.645 pessetes; remodelació i rehabilitació
de carrer del barri Trinitat Vella per un import de
131.069.192 pessetes; pavimentació del carrer del
Regomir per un import de 19.958.500 pessetes; i
remodelació de la plaça de Molina, 2a fase, per un
import de 51.459.302 pessetes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 14

de juliol del 1997, pel qual s'autoritza despesa i
s'aprova el plec de condicions del contracte plu-
rianual, que s'ha d'adjudicar per concurs obert, que té
per objecte l'arranjament del carrer dels Ferrocarrils
Catalans, per un import de 96.736.562 pessetes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 16

de juliol del 1997, pel qual s'adjudica, mitjançant con¬
curs, el contracte plurianual que té per objecte l'arran¬
jament de superfície de l'aparcament de la plaça del
Guinardó, 2a fase, per un import de 54.644.597 pes¬
setes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 28

de juliol del 1997, pel qual s'adjudica, mitjançant con¬
curs, el contracte plurianual que té per objecte l'enllu¬
menat públic a diferents indrets del districte de Ciutat
Vella, per un import de 21.304.993 pessetes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 4

d'agost del 1997, pel qual s'adjudica, mitjançant con¬
curs, el contracte plurianual que té per objecte la ur¬
banització d'espais interiors als carrers de Guipús-
coa-Cantàbria-Prim per un import de 136.792.270
pessetes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 22

d'agost del 1997, pel qual s'autoritza despesa, s'apro¬
va el plec de condicions i es convoca concurs públic
per a adjudicar el contracte plurianual que té per ob¬
jecte la urbanització del carrer de Baldomer Girona,
per un import de 31.976.976 pessetes.
Se n'assabenta.
A continuació, el Sr. Fabregat manifesta la preocu¬

pació per allò que el seu Grup considera un ús exces¬
siu del concurs com a forma per a adjudicar els con¬
tractes per part de l'Ajuntament i defensa la idoneïtat
de les adjudicacions per subhasta, sobretot, diu, pel
fet que ningú no pugui retreure a l'Ajuntament l'abús
de les adjudicacions per concurs.

El Sr. Casas afirma que el seu grup no comparteix
aquesta opinió i addueix que el sistema de concurs
ofereix moltes més garanties, especialment en els
contractes d'obres, en els quals no només s'ha de
valorar la baixa de l'oferta econòmica, sinó també
que les empreses siguin tècnicament i financerament
solvents. Hi afegeix que l'Ajuntament ja fa servir la
subhasta per a la venda de patrimoni, supòsit en què
no cal entrar en valoracions tècniques.

El Sr. Puigdollers, després de dir que la subhasta
és legalment obligatòria en la venda de finques, ma¬
nifesta que la Llei de contractes és molt clara en

aquest sentit: el sistema normal de contractació és
la subhasta i deixa el concurs per a casos extraordi¬
naris.

En la mateixa línia, el Sr. Álvarez recorda l'existèn¬
cia d'un informe d'Intervenció sobre una mostra de
contractes del 1996 en què es posava de manifest
l'excés d'utilització del sistema de concurs a l'Ajunta¬
ment. Amb això vol significar, segons assenyala, que
no es tracta tan sols d'un problema de discrepància
política.
Seguidament, el Sr. Alcober manifesta que no s'in¬

corre en cap il·legalitat. Indica que, quan un Districte
es troba davant d'un projecte d'obra, estima que el
sistema de concurs li garanteix un compliment millor
dels objectius i indica que, en tot cas, el que caldria
és impulsar una reforma legislativa.
Arran d'aquesta intervenció, el Sr. Puigdollers afir¬

ma que la primera obligació d'una administració és
complir la llei vigent en cada moment.

El Sr. Casas, després de remarcar que l'Ajunta¬
ment compleix la llei, explica que es tramiten milers
d'expedients de contractació al llarg de l'any i que,
d'aquests, tot els que són de Patrimoni es fan en rè¬
gim de subhasta. Indica, però, que el mateix sentit
comú fa que la contractació d'obres es faci per con¬
curs. Reitera que la llei permet els concursos, que és
la manera d'evitar l'adjudicació de contractes a em¬
preses sense solvència tècnica i de valorar altres as¬

pectes essencials en la realització d'una obra (com
ara el període d'execució) a banda de l'oferta econò¬
mica, que és l'únic element que es té present en la
subhasta.

El Sr. Puigdollers es mostra obertament en desa¬
cord amb aquesta definició de subhasta i indica que
la subhasta garanteix el millor preu ofert per les em¬
preses que compleixin les condicions tècniques fixa¬
des per l'Administració. Per tant, considera que allò
que té més importància és l'existència d'un plec de
condicions ben concebut.

El Sr. Casas clou aquest debat indicant que els
plecs de condicions són correctes, però només con¬
tenen condicions generals, mentre que els requisits
tècnics particulars que es demanen en l'adjudicació
pel sistema de concurs ofereixen moltes més ga¬
ranties.

Finalment, el Sr. Casas distribueix la relació de de¬
crets d'ordenació i gestió urbanística signats, en exer¬
cici de facultats delegades en virtut del decret d'Alcal¬
dia de 21 de febrer d'enguany, pel mateix Sr. Casas
en la seva condició de president de la Comissió
d'Equilibri Territorial i Planejament Urbà i pel Sr.
Santiburcio, president de la Comissió de Política de
Sòl i Habitatge. Són els següents:
Del president de la Comissió d'Equilibri Territorial

i Planejament Urbà, decrets pels quals: s'exposa al
públic amb caràcter de Criteris i solucions generals
de planejament el document corresponent a la mo¬
dificació del Pla General Metropolità per a ubicació
de l'Escola Orlandai (expt. 362/97) i s'aproven
inicialment els estudis de detall de la parcel·la situa¬
da al carrer de les Pedreres, núms. 17-29 (expt.
251/96), d'ordenació volumètrica de la unitat d'ac¬
tuació número 9-B del Pla de la ronda de Dalt a

l'avinguda del Jordà (expt. 365/97), de la parcel·la
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situada a la Rambla Volart, núm 64 (expt. 348/97) i
de les zones clau 18 i 22 del Sector IV al terrenys de
La Maquinista (193/97).
Del president de la Comissió de Política de Sòl i

Habitatge, decrets pels quals s'aprova inicialment el
projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació de
l'illa delimitada pels carrers de Sant Pau, Reina

Amàlia, l'Hort de la Bomba i Carretes (expt. 693/97) i
el projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat
d'actuació núm. 27 del Pla Especial de Reequipa-
ment i millora de la Prosperitat (expt. 739/97).

En no haver-hi més assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les tretze hores quinze
minuts.

Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans

Acta de la sessió celebrada el dia 18 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 21 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia 18 de setembre de
1997, es reuneix la Comissió de Medi Ambient i Ser¬
veis Urbans.
Sota la presidència de l'Im. Sr. Josep M. Vegara i

Carrió, hi assisteixen els Ims. Srs.: Francesc Narvàez
i Pazos, Josep Puig i Boix, Joan Puigdollers i Fargas,
Josep M. Samaranch i Kirner, i Jordi Cornet i Serra.

Són assistits pel tècnic d'administració general, Sr.
Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa del secretari general i certifica.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Pilar Rahola i

Martínez.
Hi assisteix també el Sr. Manuel Tuñí i Vancells.
S'obre la sessió a les dinou hores i cinc minuts. Es

dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova

Propostes d'acord al Consell Plenari

Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci
per a la defensa de la Conca del Riu Besòs
(CDCRB), en sessió celebrada el 18 de gener de
1997, mitjançant la qual es va aprovar la modificació
dels Estatuts que regeixen l'esmentat Consorci; acor¬
dar que l'Ajuntament de Barcelona continuarà inte¬
grat al CDCRB en el nivell bàsic d'actuació que com¬
porta la realització per part de CDCRB de les
funcions assenyalades al punt 1) de l'article 6è dels
seus Estatuts.

El Sr. Vegara comenta les modificacions que s'in¬
trodueixen als Estatuts del Consorci i relaciona els
Ajuntaments i el Consell Comarcal que s'hi incorpo¬
ren com a membres. Indica també que aquest punt
es retiraria de l'ordre del dia del Consell Plenari si no
estigués disponible en el seu moment l'informe jurídic
demanat.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC i IC-EV i

la reserva de vot de CiU i PP.
Contractar, en virtut del concurs celebrat, amb

Dumez Constructora Pirenaica, SA, per un import de
577.355.000 pessetes (impost del valor afegit inclòs i
amb un termini de pagament a dos mesos), les obres
de la Fase 1A dels dipòsits de regulació i tractament
primari del sanejament de Barcelona: obra civil i
instal·lacions del dipòsit de Viladomat (carrer de
Viladomat entre els carrers de París i del Rosselló;
zona mitjana de l'eix Urgell-Paral·lel) que constitueix

un tot unitari i es complementa amb la Fase 1B, ob¬
jecte d'un altre contracte que inclou per la seva espe-
cificitat el telecontrol de les instal·lacions; declarar la
improcedència de la revisió de preus d'acord amb allò
establert a la clàusula 9a del plec de clàusules; apli¬
car la despesa segons l'acord del Consell Plenari de
27 de juny de 1997; disposar l'abonament de la quan¬
titat de 169.052.323 pessetes amb càrrec a la consig¬
nació pressupostària 621.35-442.20-03.01 del pres¬
supost municipal de 1997 a l'empresa adjudicatària
amb la presentació prèvia de les certificacions cursa¬
des pel tràmit reglamentari i, quant a la resta de
378.302.677 pessetes i de 30.000.000 de pessetes,
amb càrrec a la partida que, quan s'escaigui, especifi¬
qui el pressupost de 1998 i 1999, i requerir l'adjudica¬
tària perquè, en el termini dels quinze dies següents
a la data en què rebi la notificació d'aquest acord,
acrediti haver constituït la garantia definitiva de
31.848.372 pessetes, i perquè comparegui el seu le¬
gal representant el dia i hora que se li indiqui per tal
de formalitzar el contracte.

El Sr. Vegara, després de resumir la proposta, as¬
senyala que l'empresa que Dumez Constructora Pi¬
renaica, SA, a més d'oferir una important reducció
en el termini d'execució de les obres, va realitzar
una baixa del 27,5%, que, segons diu, és la més
elevada entre les empreses que complien els requi¬
sits exigits al plec de condicions, ja que l'empresa
que va presentar l'oferta econòmicament més reduï¬
da no els complia.

El Sr. Puigdollers crida l'atenció sobre el fet que
es va publicar l'anunci convocant el concurs abans
que el Consell Plenari es pronunciés sobre aquest
punt, la qual cosa considera un greu incompliment
legal.

El Sr. Tuñí justifica l'errada per l'intent d'agilitar els
tràmits de l'adjudicació d'un projecte que compta amb
una aportació comunitària, per la qual cosa es van
trametre els anuncis als diaris oficials preveient que,
atès el retard amb què normalment es produeix la pu¬
blicació, aquesta seria posterior a l'acord del Consell
Plenari. Però -assenyala- en aquest cas els diaris ofi¬
cials van publicar els anuncis d'una manera molt àgil.
Posteriorment es va publicar la correcció d'errades
modificant les dates.

Es dictamina amb el vot favorable de PSC i IC-EV i
la reserva de vot de CiU i PP.
Contractar, en virtut del concurs celebrat, amb

Adasa Sistemas, SA, per un import de 49.500.000
pessetes (impost del valor afegit inclòs i amb un ter¬
mini de pagament a dos mesos), les obres de la
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Fase 1B dels dipòsits de regulació i tractament pri¬
mari del sanejament de Barcelona: telecontrol del di¬
pòsit de Viladomat (carrer de Viladomat entre els
carrers de París i del Rosselló; zona mitjana de l'eix
Urgell-Paral·lel, que constitueix un tot unitari i es
complementa amb la Fase 1A, objecte d'altre con¬
tracte que inclou per la seva especificitat l'obra civil i
les instal·lacions; declarar la improcedència de la re¬
visió de preus d'acord amb allò establert a la clàusu¬
la 9a del plec de clàusules; aplicar la despesa se¬
gons l'acord del Consell Plenari de 27 de juny de
1997; disposar l'abonament de la quantitat de
17.697.677 pessetes amb càrrec a la consignació
pressupostària 621.35-442.20-03.01 del pressupost
municipal de 1997 a l'empresa adjudicatària amb
presentació prèvia de les certificacions cursades pel
tràmit reglamentari i quant a la resta de 31.802.323
pessetes amb càrrec a la partida que en el seu dia
especifiqui el pressupost de 1998, i requerir l'adjudi¬
catària perquè, en el termini dels quinze dies se¬
güents a la data en què rebi la notificació d'aquest
acord, acrediti haver constituït la garantia definitiva
de 2.831.628 pessetes, i perquè comparegui el seu
legal representant el dia i hora que se li indiqui per
tal de formalitzar el contracte.

Després de comentar el Sr. Vegara les princi¬
pals dades de l'oferta, el Sr. Puigdollers fa refe¬
rència a l'escrit de l'empresa adjudicatària que fi¬
gura a l'expedient, el qual demostra que aquesta
empresa tenia coneixement de les característiques
del projecte abans que es produís la convocatòria
pública.

El Sr. Vegara contesta que és molt difícil que du¬
rant l'elaboració i tramitació d'un projecte es pugui as¬
segurar la seva confidencialitat.

El Sr. Cornet manifesta la seva preocupació pel fet
que l'elevada baixa econòmica ofertada no esdevin¬
gui en el futur una modificació contractual amb el cor¬
responent increment del pressupost.

El Sr. Vegara assenyala que aquest contracte
s'emmarca dins d'un mercat seqüencial que permet
un control que no és possible en els contractes pun¬
tuals i explica que la mateixa estratègia comercial im¬
pedirà al contractista promoure i obtenir increments
del preu d'adjudicació.

El Sr. Narvàez comenta que el moment econòmic
actual de contenció pressupostària amb una manca
d'oferta de contractes públics determina que es pro¬
dueixin importants baixes i que fins i tot grans em¬
preses presentin oferta per executar projectes quan¬
titativament reduïts que es contracten per part de
l'Ajuntament.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC i IC-EV i

la reserva de vot de CiU i PP.
Estimar parcialment les al·legacions presentades

pel Consell de Gremis de Comerç i Serveis de
Barcelona i pel Grup Municipal de Convergència i
Unió i, en conseqüència; modificar el redactat de la
normativa sobre les instal·lacions d'enllumenat nada¬
lenc en els termes del document que s'adjunta; des¬
estimaries al·legacions presentades pel Grup Munici¬
pal Popular, per la Plataforma Barcelona Estalvia
Energia i per la Comissió pel 0,7 i + de Nou Barris; i
aprovar definitivament la Normativa sobre les ins¬
tal·lacions d'enllumenat nadalenc.

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

En no haver-hi més assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les dinou hores trenta
minuts.

Comissió d'Hisenda i Infraestructures

Acta de la sessió celebrada el dia 18 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 16 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia 18 de setembre de
1997, es reuneix la Comissió d'Hisenda i Infraes¬
tructures.
Sota la presidència de l'Im. Sr. Joan Clos i Matheu,

hi assisteixen els Ims. Srs.: Ernest Maragall i Mira,
Emilio Álvarez i Pérez, José Alberto Fernández i
Díaz, Eugeni Forradellas i Bombardó, Joan Puigdo¬
llers i Fargas, i Jordi Cornet i Serra.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. i I'lm. Sr.: Pi¬

lar Rahola i Martínez i Francesc Homs i Ferret.
Hi són presents els Srs./Sres.: Josep Marull i Gou,

Pilar Solans i Huguet, Ramon Gascons i Camps, i
Conxita Duran i Pagès.
S'obre la sessió a les nou hores i quaranta minuts

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i
s'aprova.

Propostes d'acord del Consell Plenari

Desestimar les al·legacions formulades pels Grups
Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular en
el tràmit d'informació pública dels Estatuts del Con¬
sorci del Besòs i, per tant, aprovar-los definitivament.

El Sr. Fernández manifesta que l'informe de deses¬
timació de les al·legacions presentades pels Grups
Municipals l'ha fet l'empresa Barcelona Regional i no
els serveis tècnics municipals, la qual cosa no es
considera correcta, ja que aquest posicionament mu¬
nicipal hauria de ser expressat pels serveis correspo¬
nents de l'Ajuntament. Troba a faltar l'existència, en
aquest Consorci, d'altres administracions supramuni-
cipals que possibilitin l'assoliment dels objectius que
es persegueix amb la seva creació, i demana final¬
ment una còpia dels Estatuts definitius d'aquest Con¬
sorci abans de la seva votació pel Consell Plenari.

El Sr. Puigdollers fa palesa la seva decepció per no
haver-se acceptat les esmenes proposades i sol·licita
una còpia dels Estatuts definitius, i especialment des¬
taca el fet de no haver-se acceptat la modificació de
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la delimitació del Sector d'actuació proposada pel
Grup Municipal de CiU, situant-lo entre el marge del
riu Besòs, la rambla de Prim fins al mar i el carrer de
Santander.

El Sr. Clos manifesta que aquest Consorci hauria
de comptar amb el suport de la totalitat dels grups
que integren el Consistori, per la qual cosa es com¬
promet a estudiar amb els grups de l'oposició aquest
tema novament per acostar posicions.

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

Aprovar les obligacions que l'Ajuntament de Bar¬
celona adquireix en el contracte préstec que s'adjun¬
ta, de 10.000 milions de pessetes, entre Procivesa i
el Banco de Crédito Local, i autoritzar l'Im. Sr. Joan
Clos i Matheu, primer tinent d'alcalde, a atorgar tota
la documentació necessària per a dur a terme la sig¬
natura de l'operació.

El Sr. Álvarez explica que no és una bona operació
financera per a l'Ajuntament, ja que l'any 2002 l'Ajun¬
tament haurà de subrogar-se necessàriament en les
obligacions d'aquest contracte de préstec, per disso¬
lució de la societat Procivesa; no està d'acord en la
carència a dos anys d'aquest préstec i pregunta per
què solament l'Ajuntament contrau obligacions en
aquesta operació financera i no la resta de socis que
componen aquesta societat.

El Sr. Puigdollers està en desacord també amb el
període de carència, amb el fet que solament l'Ajun¬
tament es faci càrrec de les obligacions emanades
d'aquest contracte de préstec i demana que es retiri
el dictamen, ja que hi troba a faltar el corresponent
acord adoptat pel Consell d'Administració d'aquesta
societat sobre aquest extrem.
La Sra. Solans explica breument les condicions

del préstec i aclareix que en la reunió del mes d'oc¬
tubre del Consell d'Administració de Procivesa
s'adoptarà el corresponent acord per a aprovar
aquesta operació.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els
Verds i el vot negatiu de CiU i PP.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta.

El Sr. Álvarez observa que les factures destinades
a publicitat continuen augmentant, en la present
modificació de crèdit, per un import de dos milions de
pessetes més, i per contra disminueixen altres parti¬
des destinades a finançar serveis d'utilitat per a la
ciutat.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els
Verds i la reserva de vot de CiU i PP.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
1997. Aprovarmodificacions de crèdit del Pressupost
de 1997, corresponents als reconeixements de crèdit
del present expedient, de conformitat amb la docu¬
mentació que s'adjunta.

El Sr. Álvarez manifesta que encara continuen arri¬
bant factures del mes d'octubre de 1996, que es
comptabilitzen onze mesos després, i pregunta si
existeixen factures corresponents als mesos de no¬
vembre i desembre de 1996 pendents d'aprovació.

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

Constituir a favor de la Fundació Família i Benestar
Social el dret real de superfície, per un termini de se-
tanta-cinc anys, respecte dels terrenys residencials
de propietat municipal situats en les següents unitats
d'actuació de la Modificació del Pla General Metropo¬
lità a les vores de la ronda de Dalt, entre el Nus de la
Trinitat i el de Collserola: unitat d'actuació núm. 10
ronda-carrer de Trueba; unitat d'actuació núm. 12B,
carrers d'Arenys, Mendoza i Veciana; unitat d'actua¬
ció núm. 16 ronda-carrer de Ticià a fi de destinar-los
a la construcció d'habitatges de protecció oficial en
règim especial de lloguer; practicar les segregacions,
agrupacions o altres operacions registráis conve¬
nients per tal d'identificar les finques objecte de cons¬
titució del dret de superfície; i formalitzar-lo en escrip¬
tura pública d'acord amb el preu i altres condicions
del document annex, que s'aproven.

El Sr. Puigdollers sol·licita que en l'acord s'afegeixi
la menció que es destinarà a la construcció d'habitat¬
ges de protecció oficial en règim especial de lloguer.

El Sr. Clos manifesta que es procedirà a esmenar
el dictamen amb aquest afegit.
Es dictamina amb ei vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, CiU i PP.
Acceptar la transmissió al municipi, lliure de càrre¬

gues, gravàmens, arrendataris i ocupants i sense
costos de cap classe, de les finques, núms. 1 i 3 del
carrer dels Esports (registráis núms. 4396-N i 4413-N
del Registre de la Propietat núm. 8 de Barcelona),
grafiades en el plànol annex, i constituir-hi un dret
real de superfície, durant un termini de setanta-cinc
anys, a favor de la societat Cia. Gestora de Residèn¬
cies d'Estudiants de Barcelona, SL, per a la construc¬
ció i funcionament d'una residència d'estudiants, tot
això a fi d'executar les determinacions del Pla Espe¬
cial d'Ordenació de l'equipament situat en el carrer
dels Esports, núms. 1-3, entre les instal·lacions es¬
portives municipals i el carrer Major de Can Caralleu,
aprovat provisionalment per aquest Consell Plenari el
22 de juliol proppassat, a l'aprovació definitiva del
qual es condiciona l'efectivitat dels precedents
acords; i formalitzar-los en escriptura pública, amb la
pràctica de les operacions registráis de segregació,
agrupació o altres encaminades a la identificació com
a finca independent de la que serà objecte del dret de
superfície, la regulació del qual s'ajustarà a les clàu¬
sules contractuals annexes, que s'aproven.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, CiU i PP.
Estimar les al·legacions primera i segona formula¬

des pel Grup Municipal de Convergència i Unió en el
tràmit d'informació pública del plec de condicions re¬
gulador del dret de superfície sobre la parcel·la deli¬
mitada pels carrers de Neopàtria, núms. 50-54, les
Monges i l'avinguda Meridiana per a la construcció
del Centre de les Arts de Sant Andreu, al·legacions
referides a la condició setena apartats a) i b), relatius
al nombre de places de l'aparcament subterrani i a la
situació de la sala del teatre respectivament, el redac¬
tat dels quals quedarà establert en els termes asse¬
nyalats en l'informe annex dels Serveis de Patrimoni
en relació amb l'escrit d'al·legacions; desestimar les
al·legacions tercera, quarta, cinquena i sisena per les
raons exposades en l'informe annex dels Serveis de
Patrimoni; aprovar definitivament el plec de condi¬
cions i convocar concurs públic per a l'adjudicació del
contracte mitjançant procediment obert.
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El Sr. Puigdollers manifesta que ha d'estudiar el
dictamen amb deteniment per la qual cosa farà reser¬
va de vot.

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

Cedir, d'acord amb la iniciativa ciutadana aprovada
per la Comissió de Govern el 10 de juliol proppassat,
al Gremi provincial de Pastisseria i Confiteria de
Barcelona l'ús d'una part de l'edifici municipal cone¬
gut com a Caserna de Sant Agustí, grafiada en el plà¬
nol annex, situat al carrer del Comerç, núm. 36, per a
la creació de l'Escola del propi Gremi i d'un Museu de
la Xocolata de Barcelona, d'acord amb les condicions
del document annex, que s'aproven.

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

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Aprovar el Pla d'incentius a la jubilació voluntària
que consta en el document adjunt i preveure la dota¬
ció aproximada de 325 milions de pessetes ai Capítol
I del Pressupost per a 1998.

El Sr. Puigdollers manifesta que si bé el seu Grup
fins al dia d'avui ha donat suport als plans de jubila¬
cions voluntàries incentivades, a partir d'ara condicio¬
na el seu vot al fet que l'àmbit d'aplicació del Pla de
l'any 1998 no afecti ni el personal de Bombers ni la
Guàrdia Urbana, sinó solament aquells serveis i
grups de personal en què sigui convenient fer una re¬
ducció d'efectius, i demana informació sobre el con¬
veni de 1998 del personal municipal.

El Sr. Álvarez sol·licita informació sobre la marxa
de les negociacions del conveni de 1998 i sobre els
incidents i fets que s'han produït últimament amb la
detenció d'un representant de CC.00 de la Junta de
Personal de l'Ajuntament.

El Sr. Clos considera que no és el moment adequat
per a informar sobre aquest punt, si bé es compro¬
met, tan aviat les negociacions amb els representants
dels treballadors de l'Ajuntament hagin acabat, a in¬
formar àmpliament sobre el contingut del conveni, i
espera que la calma i el bon seny imperi en aquesta
negociació, i es compromet també a informar sobre
els fets i incidents que s'han produït no fa gaire.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds i PP, i la reserva de vot de CiU.

Despatx d'ofici de la Comissió d'Hisenda i Infraes¬
tructuras

Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 21
d'agost de 1997, pel qual s'autoritza despesa i es
convoca concurs públic per a adjudicar el contracte
plurianual que té per objecte la consultoria i assistèn¬
cia per a la realització de l'auditoria economicofi-
nancera dels estats dels comptes anuals del grup
econòmic municipal per un import de 85.000.000 de
pessetes.

Quedar assabentada dels acords de la Comissió
de Govern, de 12 de setembre de 1997, pels quals
s'aproven els projectes de Conveni de col·laboració
per al desenvolupament del Pla especial de reforma
interior del Front Marítim del Poblenou, amb la Man¬
comunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana i
Barcelona Holding Olímpic, SA, i amb el Srs. Miquel
Traveria i Losada.
Quedar assabentada dels acords de la Comissió de

Govern, de 12 de setembre de 1997, pels quals es ve¬
nen 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 pel
preu de 111.800.000 pessetes, i a Hidroelèctrica de
Catalunya, SA, la finca situada en el núm. 16 de l'avin¬
guda de Vilanova, pel preu de 15.000.000 de pesse¬
tes, més l'impost del valor afegit en ambdós casos.

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Quedar assabentada dels acords de la Comissió de
Govern, de 12 de setembre de 1997, pels quals s'auto¬
ritza la compatibilitat entre l'activitat municipal i la res¬
pectiva activitat privada als Srs. i Sres.: Pau Batlle i
Solé (mat. 50.453), Miquel Roig i Roch (mat. 50.455),
Joan Albert Fernández i Bello (mat. 50.458), Neus
Aleu i Vilà (mat. 21.469), Mercè Berengué i Iglesias
(mat. 50.456), Juan Carlos Ambel i Alcaraz (mat.
50.418), Fernando P. Jovellar i Martínez (mat. 22.115),
José Manuel Verón i Rodríguez (mat. 19.330), Rafael
Santiago i Sánchez (mat. 22.347), Anna Ros i López
(mat. 14.966), Gemma Riera i Puig, José Luis Cala¬
trava i Torrico (mat. 37.168), Pedro Aimera i Puiggròs
(mat. 37.458), Alfred Viecco i Graupera (mat. 64.540),
Francesc Ragués i Muñarch (mat. 50.454), Tomàs
Subirá i Sanz i Santiago Molas i Alberich.

El Sr. Puigdollers manifesta, respecte al punt núm.
3 del despatx d'ofici, que es ven a Hidroelèctrica de
Catalunya, SA, sense subhasta pública una parcel·la,
cosa que contravé la legislació vigent en la matèria,
ja que aquesta societat no és una entitat sense ànim
de lucre.

El Sr. Fernández intervé per manifestar que totes
les vendes de patrimoni municipal s'han de fer per
subhasta pública.

El Sr. Puigdollers està en desacord també amb el
punt núm. 1 del despatx d'ofici, i manifesta que consti
en acta l'existència d'un informe de la Intervenció de
Fons que obra en aquest expedient, ja que estima
que l'auditoria economicofinancera de l'estat de
comptes de l'Ajuntament solament es pot fer per la
Intervenció de Fons i no es pot encarregar a empre¬
ses alienes a l'Ajuntament, situació corroborada per
una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Castella i Lleó.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, la pre¬
sidència aixeca la sessió a les deu hores i cinquanta
minuts.
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Comissions de Benestar Social i Educació i

de Política Cultural i Presidència

Acta de la sessió celebrada el dia 19 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 17 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat, el dia dinou de setembre de mil nou-cents
noranta-set es reuneixen en sessió conjunta les Co¬
missions de Benestar Social i Educació i de Política
Cultural i Presidència.
Sota la presidència de la Ima. Sra. Eulàlia Vintró i

Castells i de l'Im. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, hi
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Enric Truñó
i Lagares, Xavier Casas i Masjoan, Albert Batlle i
Bastardas, Ernest Maragall i Mira, Agustí Soler i
Regàs, Anna Maria Paredes i Rodríguez, Antoni Mi¬
quel i Cerveró, Vicenç Gavaldà i Casat, Josep Maria
Samaranch i Kirner, Emilio Álvarez i Perez, Marta Vila
i Florensa, i Daniel Sirera i Bellés.
Excusen la seva assistència els Ims. Srs. Miquel

Maria Llongueras i Campaña, i Joan Fuster i So-
brepere.
Són assistits per la tècnica d'administració general,

Sra. Tecla Fort i Riera, que actua per delegació ex¬
pressa del secretari general i certifica.
S'obre la sessió a les setze hores i trenta minuts i

s'aprova l'acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Propostes d'acord al Consell Plenari

Estimar parcialment les al·legacions presentades,
durant el termini d'informació pública per la Unió Gene¬
ral de Treballadors de Catalunya a les Normes regula¬
dores del Consell Municipal d'Estrangeria, aprovades
inicialment per acord del Consell Plenari en data 22 de
juliol de 1997, en els termes que s'especifiquen en l'in¬
forme adjunt a l'expedient, les quals al·legacions impli¬
quen la nova redacció dels articles 2 apartat b); 6 apar¬
tat 3; i 7 apartat 2.d) i apartat 5, i afegir l'apartat 7 de
l'article 7 de les esmentades Normes, i aprovar definiti¬
vament les esmentades Normes.

La Sra. Vintró, pel que fa al canvi de denominació
del Consell, recorda que en la sessió d'aquesta Co¬
missió del mes de juliol es va modificar la nomencla¬
tura inicial, que deia Consell Municipal d'Immigració
Estrangera pel de Consell Municipal d'Estrangeria, a
proposta del Grup municipal de Convergència i Unió.
En aquell moment ja es va dir que, en la mesura que
la normativa s'havia elaborat amb la participació de
les entitats, semblava convenient la seva acceptació
del canvi de nom. El Consell s'ha aprovat inicialment
amb aquest nom, però s'ha fet la consulta a les enti¬
tats que no hi estan d'acord per diverses raons, fona¬
mentalment pel fet de tenir aquesta tecnologia conno¬
tacions negatives per a aquest col·lectiu, i és per això
que es proposa el canvi de nom i que el Consell passi
a denominar-se Consell Municipal d'Immigració de
Barcelona.

Fa esment, a continuació, de les al·legacions pre¬
sentades per la Unió General de Treballadors. Les

al·legacions han estat debatudes en el si del mateix
Consell i no s'accepta la que fa referència al fet que
la 2a Vicepresidència del Consell recaigui sempre en
una persona immigrada. Les altres esmenes accepta¬
des totalment o parcialment fan referència a aspectes
més formals.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds, PI, PP, i la reserva de vot de CiU, amb el re¬
dactat següent:
Estimar parcialment les al·legacions presentades,

durant el termini d'informació pública, per la Unió Ge¬
neral de Treballadors de Catalunya a les Normes regu¬
ladores del Consell Municipal d'Estrangeria, aprovades
inicialment per acord del Consell Plenari en data 22 de
juliol de 1997, en els termes que s'especifiquen en l'in¬
forme adjunt a l'expedient, que impliquen la nova re¬
dacció dels articles 2 apartat b); 6 apartat 3; i 7 apartat
2.d) i apartat 5, i afegir l'apartat 7 de l'article 7 de les
esmentades Normes; canviar la denominació del Con¬
sell Municipal d'Estrangeria, que passa a anomenar-se
Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, i aprovar
definitivament les esmentades Normes
Modificar la clàusula onzena, apartat b), del con¬

tracte regulador de l'explotació del complex esportiu
Claror, subscrit entre aquest Ajuntament i la fundació
privada Claror, adjudicatària del contracte, per un ter¬
mini de cinquanta anys, en data 20 de maig de 1991,
i aprovat per acord del Consell Plenari de data 22 de
març de 1991, en el sentit que ha d'incorporar els ter¬
mes "sense el consentiment exprés de l'Ajuntament
de Barcelona". Autoritzar la fundació privada Claror a
constituir una hipoteca sobre els drets d'explotació
del complex esportiu Claror com a garantia de l'ope¬
ració de crèdit concertada per aquesta entitat amb
l'Institut Català de Finances, d'un import total de cent
cinquanta milions de pessetes, per tal de finançar una
part de les obres d'acabament de Poliesportiu Munici¬
pal Tabor, l'execució de les quals, juntament amb la
gestió de l'equipament per un període de vint-i-cinc
anys, li va ser adjudicada per acord del Consell Ple¬
nari de data 22 de novembre de 1996, tot això amb
subjecció a les condicions que consten en document
adjunt al present acord.

El Sr. Batlle explica que el Consell Plenari va adju¬
dicar l'explotació del complex poliesportiu adjacent a
l'Escola Tabor al poliesportiu Claror, i aquesta entitat,
per finançar les obres, necessita recórrer a opera¬
cions de crèdit.
Es dictamina amb el vot favorable de tots els

Grups.

Informe

Informe i documentació sobre el Consell Municipal
de Benestar Social: realitzacions i propostes.

La Sra.Vintró explica que en la sessió plenària del
Consell Municipal de Benestar Social del mes de juliol
van ser aprovades les recomanacions i propostes pre¬
sentades pels diferents grups de treball amb el com¬
promís de donar-ne trasllat als diferents òrgans de go-
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vern municipal i als altres nivells de l'Administració i de
donar-ne compte també a aquesta Comissió.
Destaca el bon nivell de funcionament del Consell,

que iniciarà el seu desè any d'actuació, i la normalitat
amb què les diferents propostes s'incorporen a la pla¬
nificació del mateix Ajuntament.

El nombre de persones que participen en els grups
de treball està al voltant de tres-centes. La metodolo¬
gia utilitzada fa que es pugui analitzar des de dife¬
rents perspectives una mateixa problemàtica.
Des del punt de vista del balanç, hi ha hagut els

tres ordres de compliment: donar trasllat als òrgans
de les administracions, inclusió en els pressupostos i
relat de les diferents activitats que han fet els Distric¬
tes i els Sectors.
Des del punt de vista dels deu grups, en destaca

les activitats següents:
Pel que fa al Grup Dona, la insistència en la pre¬

sència de la dona a la ciutat. El diari que van publicar
les dones de Sant Martí amb motiu del dia vuit de
març és un exemple de les activitats realitzades.

En el cas de drogodependències, l'atenció a fills i
filles de persones amb problemes de drogues.

Pel que fa a la Gent Gran, l'estimulació del món as¬
sociatiu per a incorporar les dones a aquest àmbit en
el qual, tot hi que hi són presents, no ocupen llocs di¬
rectius. En aquest sentit, cal destacar l'edició del Premi
Vuit de Març M. Aurèlia Campmany d'aquest any, i el
premi del jurat i del públic al Projecte de Ciutat Vella
"Les dones del 36 recuperem la nostra història".
També s'ha de destacar la recomanació sobre la

malaltia d'Alzheimer relativa a la creació de grups
d'ajuda mútua.

Pel que fa a l'Habitatge Social, informa que el pres¬
supost de 1997 està dotat amb 75 milions de pesse¬
tes per iniciar el servei de suport per a l'accés a l'ha¬
bitatge.

En el cas d'Infants i Famílies, la recomanació sobre
el protagonisme dels infants en els mecanismes de
participació. El 19 de juny es va celebrar la segona
Audiència Pública als nois i noies de la ciutat.

En el cas de Pobresa, un dels treballs que va ocupar
més el grup va ser el de buscar activitats d'ocupació
que permetessin la reinserció de persones o col·lectius
amb especial situació de dificultat. Impulsat des del Pla
Integral de Desenvolupament de Serveis Socials, s'ha
presentat el projecte "Contra l'exclusió, junts anem a
fons", que vol contribuir a la lluita contra la pobresa i
marginació facilitant la integració laboral de persones
amb greus dificultats d'integració social.

En el Grup de Prevenció, l'organització d'activitats
formatives en relació a la violència a l'escola.

En el Grup de Refugiats i Estrangers, a banda d'al¬
tres intervencions es destaca la propera aprovació
del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona.

La Sra. Vintró posa de manifest que l'any 1998 es
compliran deu anys de la creació del Consell i que
l'aniversari es vol celebrar fent un estudi i avaluació
externa del que ha significat l'existència del Consell,
amb unes jornades d'àmbit europeu per compartir
l'experiència amb altres possibles models i, finalment,
amb una festa lúdica.

La Sra. Vila felicita les persones que treballen en
els diferents grups i demana que es faci un segui¬
ment de les propostes elaborades i de la seva execu¬
ció. Destaca la necessitat de fer un seguiment dels
problemes detectats pels Grups de treball i posa com

a exemples el problema de la sida a les presons, les
dificultats en l'aplicació del Reglament d'estrangeria i
la dificultat per a aconseguir que l'esport sigui consi¬
derat en l'escola com una assignatura més.

Pel que fa a les propostes d'Infància i Família, de¬
mana que els òrgans de govern informin, en l'entorn
que els sembli més escaient, de quin és el grau de
coneixement que té l'Ajuntament sobre els fets pro¬
duïts al Casal del Raval i quines mesures es pren¬
dran de cara al futur perquè no es repeteixin actes
com aquests.

La Sra. Paredes se suma al que diu el PP i posa de
manifest que les persones del seu partit que formen
part dels grups de treball participen amb entusiasme
en les tasques que es porten a terme.

La Sra. Vintró, en resposta als comentaris fets per la
regidora del PP, explica que, efectivament, els grups
de treball serveixen fonamentalment per a socialitzar
la informació, ja coneguda i facilitada normalment pels
serveis tècnics i polítics de l'Ajuntament. Els temes es¬
mentats per la Sra. Vila són complexos i afecten àrees
com sanitat, legislació i educació, que cauen fora de
l'àmbit de competència municipal. El valor afegit del
Consell és el fet que tingui el poder de adreçar-se a
l'administració local i a les altres administracions per¬
què tractin, en la mesura de les seves possibilitats,
d'actuar sobre els problemes que van sorgint en els
grups de treball. Pocs dies després de la sessió plenà¬
ria del Consell, es van trametre totes les recomana¬
cions a la Conselleria de Benestar Social i a la Secre¬
taria d'Estat d'Afers Socials, que són els interlocutors
del Consell en l'esfera autonòmica i estatal.

Pel que fa al tercer tema esmentat per la Sra. Vila,
que no es debatrà en aquest moment, avança que
des de la Comissió de Govern s'està preparant un in¬
forme omnicomprensiu i fora de les precipitacions,
improvisacions i trivialitzacions en què s'han produït
declaracions de diferents tipus i notícies particular¬
ment desencertades. La gravetat de l'existència de
fenòmens d'aquestes característiques, que no són
específics del Raval ni es donen només en les capes
socials amb més dificultats econòmiques, s'accentua
en constatar, a més a més, que el lloc prioritari de
producció d'aquest tipus de maltractament és l'àmbit
familiar. S'aportaran les dades de quin és el treball
que l'Ajuntament porta a terme en relació als equipa¬
ments d'infància, en relació a l'ampliació de la xarxa
d'atenció primària, i en relació a l'esforç especial fet
al districte de Ciutat Vella. D'acord amb la immensa

majoria d'entitats del districte, hi ha el compromís de
crear el Consell d'Infància del Districte de Ciutat Vella
per fer possible una millor coordinació en tot allò que
no afecti l'àmbit familiar.

El Sr. Álvarez pregunta si es donarà compte de l'in¬
forme als membres de la Comissió.

La Sra. Vintró li respon que la intenció és debatre'l
amb els diferents Grups en el si d'aquesta Comissió o
en el Consell Plenari.

COMISSIO DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Propostes d'acord al Consell Plenari

Aprovar inicialment el Projecte per a l'execució de
les obres d'ampliació i de remodelació del Museu
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í

Picasso de Barcelona, d'acord amb el que determi¬
nen els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya i 37 del De¬
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Re¬
glament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i
sotmetre'l a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils a partir del següent al de la publica¬
ció, d'acord amb l'assenyalat als esmentats articles.
Donar per aprovat definitivament l'esmentat Projecte,
sempre i quan no s'hi hagin formulat al·legacions du¬
rant el període d'informació pública, i complir les pre¬
visions de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activi¬
tat i serveis dels ens locals. Aprovar simultàniament
el plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir el concurs obert per a l'adjudicació del con¬
tracte per a l'execució de les obres d'ampliació i de
remodelació del Museu Picasso de Barcelona, per un
import màxim de 599.946.586 pessetes. Autoritzar la
despesa de 12.000.000 de pessetes contra la partida
631.40 454.11 0201 del pressupost de 1997; aplicar
la quantitat de 302.000.000 de pessetes contra la
partida 631.40 454.11 0201 del pressupost de 1998 i
la quantitat de 285.946.586 pessetes contra la partida
631.40 454.11 0201 del pressupost de 1999. Convo¬
car concurs obert per a l'adjudicació de l'esmentat
contracte, d'acord amb l'article 86 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les Administracions
públiques. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de
la Província de l'aprovació inicial del Projecte i de la
convocatòria de concurs, tenint en compte que si es
formulen al·legacions en contra del projecte durant el
període d'informació pública, se suspendran les ac¬
tuacions mentre aquelles no quedin resoltes.

El Sr. De Nadal explica que es tracta del Projecte
per a l'execució de les obres d'ampliació i de
remodelació del Museu Picasso. Bàsicament cal en¬
derrocar les finques 21 i 23 del carrer de Montcada:
palaus Mauri i Finestres -respectant les façanes i re¬
cuperant tot allò que en el seu interior té valor. La
remodelació implica passar dels 7.144 m2 actuals a
10.123 m2, la qual cosa servirà també perquè les ex¬
posicions temporals no interfereixin amb la mostra de
la col·lecció. Implica també remodelar la planta baixa
actual i trobar una millor solució per al restaurant i la
possibilitant que en el futur es connecti amb el jardí
que se situa en la part del darrera. Aquest jardí està
pendent d'actuacions urbanístiques i d'un pla parcial
de reforma interior que permetrà l'accés al Museu per
la part del darrera sense cap dificultat. A última hora, i
a suggeriment de l'arquitecte responsable de l'Institut
de Cultura de Barcelona, s'han afegit al concurs dos
elements de puntuació, que passa d'un total de 25 a
30 punts: es valora en 3 punts que l'empresa fixi qui
seran els subcontractistes per a instal·lacions i es va¬
lora en 2 punts que hi hagi un pla de manteniment de
les instal·lacions.

El Sr. Samaranch pregunta si es manté el pati inte¬
rior que estava en el casal d'avis i de quina manera
aquest casal ha acceptat el trasllat.

El Sr. De Nadal contesta que el pati interior es
manté i creu que serà positiva l'opinió dels usuaris
del casal d'avis respecte del trasllat.

El Sr. Álvarez creu que l'ampliació del Museu és
molt positiva per a la ciutat, ja que és un factor molt
bo d'atracció turística.

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

Informe

PONÈNCIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I QUALITAT

Sobre Barcelona Televisió.
El Sr. Maragall explica que BTV és una aposta de

futur important. És un concepte nou de televisió que
basa la seva proposta en una definició radical dels
continguts temàtics i en unes concepcions formals i
gràfiques definitivament innovadores. BTV neix amb
una indefugible vocació de pluralisme. La resumeix
en sis paraules: pública, professional, plural, partici¬
pada, pròxima i polivalent.

El cost és molt modest. Una nit d'un gran programa
d'star-system equival a un any de BTV.

És una televisió que no busca l'audiència, sinó que
és una televisió d'usuaris. S'instal·laran videomatons,
aparells que amb 100 pessetes funcionaran automàti¬
cament durant dos minuts perquè el ciutadà que vul¬
gui utilitzar-los es gravi ell mateix i deixi el missatge o
suggeriment que vulgui.
A continuació, explica que la programació no es¬

pecíficament informativa de BTV s'estructura al vol¬
tant dels programes següents: BTV Magazine, Les
Nits Temàtiques; L'entrevista, Open BTV i Moèbius.
Els espais pròpiament informatius són: BTV Notícies
Migdia/BTV, Notícies Vespre, Notícies Districtes
(cada districte té el seu espai), BTV Notícies, Agenda
BTV, Hola Barcelona!.

Hi intervé el Sr. Álvarez, el qual desitja molta sort a
BTV en aquesta nova etapa. Espera que sigui la tele¬
visió de tots els que viuen a Barcelona i doni un bon
servei amb un cost raonable per a la ciutat. Desitja
també, que sigui una televisió més plural del que ha
estat fins ara. El Sr. Álvarez comenta dues qüestions:
la primera, la campanya de llançament de BTV. La
segona qüestió, el canvi de lloc dels estudis de BTV.
Pel que fa a la primera, pensa que una avioneta so¬
brevolant Barcelona pot produir contaminació acústi¬
ca. Pregunta al Sr. Maragall si és cert que s'estan
fent gestions per canviar la ubicació de BTV.

Li contesta el Sr. Maragall que, en relació a la cam¬
panya de promoció, és obvi que s'han utilitzat criteris
de rendibilitat. Pel que fa al tema de la avioneta, està
segur que s'han respectat els requisits legals. En re¬
lació a la qüestió dels espais, en aquests moments
no hi ha cap decisió presa ni tan sols cap possibilitat
immediata que s'estigui en condicions de decidir un
canvi d'ubicació.

El Sr. Samaranch hi intervé dient que tot mitjà de
comunicació i la seva millora és una bona notícia.
Desitja, en nom del seu Grup, que hi hagi una bona
acollida d'aquest canal.

El Sr. Álvarez demana al president de la Comis¬
sió informació relativa al Teatre Nacional de Cata¬

lunya.
Indica la satisfacció del seu partit per la inaugura¬

ció del Teatre Nacional de Catalunya, que és motiu
d'orgull per a tots els que viuen a la ciutat de
Barcelona. Pregunta quins han estat els motius pels
quals, després de sis anys de construcció, s'ha donat
la llicència d'obres el dia abans de la inauguració ofi¬
cial del Teatre i quins han estat els motius del retard
de la concessió de la llicencia d'activitats. Pregunta,
també, si l'Ajuntament prendrà alguna mesura contra
el tancament del Jardí Verd, que considera que ha de
ser un espai públic.
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El Sr. Casas demana que la resposta consti en
acta, atès que aquesta pregunta també li ha estat for¬
mulada per escrit. Vol donar als fets la seva justa va¬
loració i en aquest sentit recalca que la concessió de
la llicència d'obres i la de la llicencia d'activitats no te¬
nen en aquest cas cap problemàtica específica. La lli¬
cència d'activitats s'ha d'obtenir abans d'iniciar l'acti¬
vitat i en aquest sentit és absolutament correcta la
concessió el dia abans de la inauguració. Pel que fa a
la llicència d'obres, diu que en tot moment l'Ajunta¬
ment ha seguit les obres realitzades en aquest espai,
amb els seus equips i amb la seva inspecció. El punt
de discrepància més important és el relatiu a la urba¬
nització, en el qual l'Ajuntament té una posició molt
concreta. S'ha fet una urbanització sense l'autoritza¬
ció del projecte i és per aquest fet que s'ha contactât
amb els responsables del Teatre Nacional. No es vol
entrar a considerar si la tanca pot ser o no necessà¬
ria, però la seva opacitat amb elements verds no té
una valoració estètica en consonància amb la dels
espais oberts que s'estan fent a la ciutat de
Barcelona. Els responsables del Teatre Nacional,
conjuntament amb els Serveis de Projectes Urbans,
estudiaran quina és la millor solució pel que fa al pro¬
jecte d'urbanització conjunta del Teatre Nacional i de
l'Auditori. Finalment, donat que hi ha un espai que
està ubicat en el subsòl i que requereix una autoritza¬
ció d'ubicació sota zona verda, s'ha recordat als res¬

ponsables del Teatre que cal la petició d'autorització
per tal de poder utilitzar aquest espai del subsòl de
l'edifici del Teatre Nacional.

El Sr. De Nadal comenta que per a Barcelona el
Teatre Nacional és important com a equipament, com
a zona de la ciutat i com a activitat cultural. Creu que
el tema de la urbanització mereix una coordinació
més gran de la que hi ha hagut.

Hi intervé el Sr. Álvarez dient que el ciutadà que
inicia unes obres sense permís pot tenir problemes,
mentre que en el cas del Teatre Nacional de
Catalunya, durant sis anys s'ha estat treballant sense
llicència. Recorda, també, que el MNAC es troba sen¬
se llicència d'obres.

El Sr. De Nadal contesta a la intervenció del Sr.
Álvarez i precisa que l'assumpte no és exactament
com s'està plantejant. El ciutadà no té un tracte dife¬
rent del que l'Administració pot tenir. L'acte adminis¬
tratiu de la llicència autoritza la realització d'un con¬

junt d'obres sota uns determinats projectes visats pel
Col·legi d'Arquitectes, sota la responsabilitat d'un ar¬
quitecte i amb la conformitat de l'Administració, atès
que es compleixen un conjunt d'ordenances munici¬
pals. A partir del moment que un particular sol·licita la
llicència i li és denegada o concedida, s'inicia un pro¬
cés d'inspecció de les obres. En el cas del Teatre Na¬
cional i del MNAC, hi ha una petició de llicència. Hi
ha, per tant, un document d'un arquitecte visat pel
Col·legi que hauria de complir les ordenances munici¬
pals. Les llicències en aquest tipus d'edificis no són
senzilles, perquè el conjunt de normatives i ordenan¬
ces que han de complir no sempre són fàcils d'instru¬
mentar, i en una obra que duri sis anys els requisits
poden canviar. En tots aquests casos s'ha estat a so¬
bre des del punt de vista tècnic i cal tenir en compte
que en el moment en què s'està aprovant la inversió

s'aprova també el projecte. Al final de tot el procés
s'obté una llicència d'activitats que requereix una prè¬
via llicència d'obres.

El Sr. Álvarez agraeix les explicacions, però creu
que es té permís o no se'n té. En tot cas és un tema
que cal seguir i espera que se solucioni i no es doni
una mala imatge als ciutadans.

Despatx d'ofici de la sessió conjunta de les Comis¬
sions de Benestar Social i Educació i de Política
Cultural i Presidència

Tractat l'ordre del dia, la Presidència dóna compte
del despatx d'ofici.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 14
de juliol de 1997, pels quals s'adjudiquen els contrac¬
tes plurianuals que tenen per objecte el lloguer de fo¬
tocopiadora pel Centre de Serveis Socials de Sants,
per un import de 3.405.504 pessetes, i el servei musi¬
cal La Bàscula, del districte de Sants Montjuïc, per un
import de 9.990.000 pessetes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 31

de juliol de 1997, pel qual s'autoritza despesa i es
convoca concurs obert per a adjudicar el contracte
plurianual que té per objecte la prestació de serveis
de neteja del poliesportiu de les Llars Mundet per un
import de 18.000.000 de pessetes.
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 4

d'agost de 1997, pels quals s'adjudiquen, mitjançant
procediment negociat, els contractes plurianuals que
tenen per objecte la gestió de la secretaria acadèmi¬
ca del Congrés Mundial d'Esport per a Tothom de
l'any 1998 per un import de 5.104.000 pessetes, i la
prestació de serveis de manteniment dels aparells
d'alarma telefònica del servei d'ajut a domicili de la
Direcció d'Afers Socials per un import de 15.500.507
pessetes.
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de

15 de setembre de 1997, pels quals s'adjudiquen,
en virtut de concurs, els contractes plurianuals del
districte d'Horta-Guinardó que tenen per objecte la
gestió de l'Aula Taller del Carmel, per un import de
24.117.766 pessetes; el manteniment de vidres, pin¬
tura, electricitat i fontaneria, fusteria i del ram de pa¬
leta, per import de 5.395.000 pessetes, 6.080.000
pessetes, 14.820.000 pessetes, 14.763.000 pesse¬
tes i 15.901.912 pessetes, respectivament.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 31
de juliol de 1997, pels quals s'autoritza despesa i
s'adjudiquen dos contractes plurianuals que tenen
per objecte la direcció de l'última fase de les obres de
remodelació de la Casa de l'Ardiaca per un import
d'1.902.713 pessetes cada un.

En no haver-hi més temes per a tractar, s'aixeca la
sessió a les divuit hores i quinze minuts.
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Comissió de Comerç i Consum

Acta de la sessió celebrada el dia 19 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 16 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia 19 de setembre de
1997, es reuneix la Comissió de Comerç i Consum.
Sota la presidència de la Ima. Sra. Pilar Rahola i

Martínez, hi assisteixen els Ims. Srs. i les Imes. Sres.:
Pere Alcober i Solanas, Emilio Álvarez i Pérez-Bedia,
Joan Puigdollers i Fargas, Carme Servitje i Mauri,
Antoni Miquel i Cerveró, i Josep Puig i Boix.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica.
Hi són presents els Srs./Sres.: Alfons García i

Martínez, Pilar Solans i Huguet, M. Amèlia García
Fernández, i Josep Cornet i Colom.
S'obre la sessió a les tretze hores i deu minuts. Es

dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova.

Propostes d'acord del Consell Plenari

Desestimar les al·legacions presentades pel Grup
municipal de Convergència i Unió i per Interfuneràries
de Catalunya, SL, a les modificacions introduïdes per
acord del Consell Plenari de 27 de juny de 1997 a
l'Ordenança de cementiris de 27 de setembre de
1985, i tenir per aprovades definitivament les esmen¬
tades modificacions.

La Sra. Rahola presenta aquest punt de l'ordre del
dia i tot seguit passa la paraula al Sr. Alfons García,
sotsdirector de Comerç i Consum, el qual informa so¬
bre les cinc al·legacions que han estat presentades
pel Grup Municipal de Convergència i Unió. Manifesta
que totes han estat rebutjades.
A continuació, explica succintament els motius de

la denegació. Sobre la qüestió que per garantir més
acuradament el principi de competència i qualitat de
servei s'hauria de suprimir la possibilitat de la forma
de gestió indirecta per a la gestió de cementiris i cre¬
matoris, i admetre tan sols la gestió directa mitjançant
la creació d'un organisme autònom o una societat de
capital íntegrament municipal, la resposta és que
aquests principis estan totalment garantits amb la
gestió indirecta, i recorda que la Llei de bases de rè¬
gim local en el seu article 85 faculta els Ajuntaments
perquè pugin gestionar els seus serveis indistinta¬
ment per qualsevol de les formes de gestió directa o
indirecta.
Sobre la modificació de l'article 12 a la qual es pro¬

posa afegir que en els dipòsits de cadàvers cal dispo¬
sar de sistemes de refrigeració, la resposta és que es
considera repetitiu aquest afegiment, perquè queda
prou recollit en el seu redactat: "Cada cementiri dis¬
posarà d'un dipòsit públic de cadàvers dotat de la
ventilació necessària i restants requisits sanitaris".
Sobre les altres al·legacions formulades per Con¬

vergència i Unió, el Sr. García dóna la paraula a la
lletrada del Serveis Jurídics de la Direcció, Sra.
García Fernández, la qual informa sobre la que fa re¬
ferència a l'article 28.1, la qual diu que, expirat el ter¬
mini de la concessió de caràcter temporal, es requeri¬
rà el titular...., i en la qual es demana una major

claredat en aquest tràmit, ja que es considera aquest
tipus de notificació totalment insuficient. La resposta
és que està d'acord amb la llei procedimental admi¬
nistrativa.
A continuació explica la que fa referència a l'article

66, sobre els supòsits en els quals pot ser declarada
la caducitat del dret funerari, i en especial el seu
apartat b) que estableix el supòsit "per abandó de la
sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de
vint anys d'ençà del darrer pagament dels drets de
conservació", del qual es proposa la supressió, aco¬
llint-se a les recomanacions del Síndic de Greuges.
Sobre aquest tema, fa una sèrie d'observacions. La
relació que vincula el particular amb el titular dels
béns de domini públic, i els cementiris ho són, és una
relació jurídica de caràcter estatutari, no contractual.
En no existir contracte que vincula les parts, regeix la
relació de llei en sentit ampli. Amb referència a les
concessions funeràries fetes a perpetuïtat abans de
l'Ordenança de 1985, manifesta que no es pot consi¬
derar que existeixi un dret adquirit pel titular. Tot se¬
guit enumera quins són els raonaments que fona¬
menten aquest rebuig.
Finalment, sobre la al·legació que se suprimeixi de

l'expressió "... o entitat en qui autoritzi" en el supòsit
en què es diu "Ajuntament o entitat en qui autoritzi",
la resposta és que no escau la supressió, atès que es
preveu que la gestió dels cementiris pugui ser directa
0 indirecta.

I per acabar, sobre la al·legació presentada per
Interfuneràries de Catalunya, SL, en la qual considera
que el decret liberalitzador dels serveis funeraris s'es¬
tén també a les pràctiques d'inhumació i cremació, la
resposta és que, atès que els cementiris són compe¬
tència obligatòria dels ajuntaments, d'acord amb la
llei vigent, i això no ha estat modificat pel decret
liberalitzador, cal rebutjar aquesta pretensió. El Parla¬
ment de Catalunya ho ha interpretat en aquesta línia.
En la Llei 2/1997 sobre serveis funeraris i en el seu
article 4t, quan relaciona les funcions que integren
l'activitat dels serveis funeraris, no s'hi inclou els ce¬
mentiris ni crematoris, ni s'hi regula aquests serveis.
A continuació, s'obre un debat. El Sr. Puigdollers,

sobre el tema de la caducitat dels drets funeraris i
sobre el sistema de notificar-ho al ciutadans, fa una
sèrie de puntualitzacions. Manifesta que manca con¬
creció jurídica sobre aquests tràmits. Explica uns
exemples i fa especial referència al cas d'Àngel
Guimerà. Diu que estem davant d'un tema sobre el
qual els ciutadans estan molt sensibilitzats. Recalca
que, si bé el tràmit és jurídicament correcte, huma¬
nament no ho és. Demana que se li doni una solució
1 que s'acullin les recomanacions del Síndic de
Greuges.

El Sr. García li contesta posant de manifest que, si
bé existeixen situacions personals que cal tenir en
compte, sobre el tema de les comunicacions s'han
seguit les garanties legals que hi ha establertes. Re¬
coneix que és un assumpte complex.

El Sr. Puigdollers diu que els farà arribar un cas
concret que ha succeït no fa gaire sobre aquest tema.
Tot seguit, el Sr. Álvarez manifesta que sobre

aquest assumpte hi ha una manca de voluntat políti-
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ca. No entén que les coses no es facin com volen els
ciutadans. Demana una ampliació dels cementiris.

El Sr. Cornet, sobre aquesta darrera qüestió, infor¬
ma que hi ha un projecte de construir a Collserola
més de 40.000 nínxols. Veu difícil poder sortir del
municipi. Al mateix temps manifesta que els proble¬
mes d'espai al cementiris barcelonins també es do¬
nen a moltes ciutats europees, i que la normativa que
s'aplica en matèria de caducitat de drets funeraris
està basada en la d'altres països. Per acabar, subrat¬
lla que fa tres anys que l'Ajuntament no aplica la ca¬
ducitat dels 20 anys.

El Sr. Puigdollers pregunta sobre l'oferiment d'uns
terrenys a la muntanya de Montjuïc, propietat del
Consell Comarcal del Barcelonès, que s'ha fet a l'Ins¬
titut de Serveis Funeraris.

El Sr. Álvarez posa de manifest que a l'Institut es
prima més el benefici econòmic que la prestació de
bons serveis al ciutadà. Demana que es repari el
tanatori de Collserola, que es troba en mal estat.

El Sr. Alcover, sobre el tema de l'ampliació dels ce¬
mentiris, diu que caldria parlar-ne més extensament en
un altre moment, perquè és un assumpte complicat.
Per acabar, la Sra. Rahola replica als retrets que

s'han fet sobre la manca de voluntat política i sobre la
recerca única del benefici econòmic per part de l'Insti¬
tut. Manifesta que hi ha una total preocupació d'a¬
quest Institut per la solució de les peticions i els sug¬
geriments dels ciutadans.
Sobre l'oferiment dels terrenys de Montjuïc, diu que

és un tema que l'estudiarà conjuntament amb la Ge¬
rència i que es compromet a valorar-lo.
Finalment, sobre el tema de les notificacions, mani¬

festa que si bé des del punt de vista tècnic són correc¬
tes, si hi ha alguna disfunció, s'estudiarà i es corregirà.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els
Verds i PI i la reserva de vot de Cil) i PP.
Estimar parcialment les al·legacions presentades

per Interfuneràries de Catalunya, SL, i, en conse¬

qüència, modificar el redactat de l'article 9è de l'Orde¬
nança reguladora dels serveis funeraris en els termes
del document que s'adjunta; desestimar la resta
d'al·legacions presentades per l'esmentada entitat i
pel Grup municipal de Convergència i Unió, i aprovar
definitivament l'Ordenança reguladora dels serveis
funeraris de Barcelona.

Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els
verds i PI i la reserva de vot de CiU i PP, sense
debat.

1 r) Aprovar definitivament, conforme es preveu en
els acords adoptats pel Consell plenari el 20 de de¬
sembre de 1996 i el 7 de febrer de 1997, la transfor¬
mació de la societat Serveis Funeraris de Barcelona,
SA, que gestiona els serveis de cementiris, incinera¬
ció, tanatoris de les Corts i Collserola i l'aparcament
situat en el subsòl de la cruïlla dels carrers de
Zamora i de Sancho de Ávila, en una societat d'eco¬
nomia mixta i, en conseqüència, aprovar definitiva¬
ment l'alienació, pel sistema de concurs públic i pro¬
cediment obert, de 245 accions d'aquesta Societat,
núms. 256 a 500, ambdues incloses, representatives
del 49% del seu capital social i les condicions de
prestació dels esmentats serveis; 2n) aprovar definiti¬
vament el plec de clàusules particulars que ha de re¬
gir la venda de les esmentades accions de Serveis
Funeraris de Barcelona, SA, mitjançant la convocatò¬
ria d'un concurs públic i procediment obert per a la
selecció dels adquirents; 3r) convocareI concurs pú¬
blic per procediment obert per a la selecció dels ad¬
quirents de 245 accions, núms. 256 a 500, ambdues
incloses, representatives del 49% del capital social de
Serveis Funeraris de Barcelona, SA.
Es dictamina amb el vot favorable del PSC, IC-Els

Verds i PI i la reserva de vot de CiU i el vot negatiu
del PP, sense debat.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
presidència aixeca la sessió a les tretze hores i qua¬
ranta minuts.

4
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JUNTA DE PORTAVEUS

Acta de la sessió celebrada l'11 de juliol de 1997 i
aprovada el dia 21 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia onze de juliol de mil nou-
cents noranta-set, es reuneix la Junta de Portaveus
sota la presidència de I'lm. Sr. Ernest Maragall i Mira,
ponent de Funció Pública i Qualitat. Hi concorren els
Ims. Srs. Regidors Albert Batlle i Bastardas, portaveu
del Grup Municipal Socialista, Joan Puigdollers i
Fargas, portaveu del Grup Municipal de Convergèn¬
cia i Unió, Emilio Álvarez i Pérez, portaveu del Grup
Municipal Popular, Eugeni Forradellas i Bombardó,
portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa-Els Verds,
Agustí Soler i Regàs, portaveu del Grup Municipal In¬
dependentista, assistits per la secretària general acci¬
dental, Irene Pagès i Perarnau, que certifica.

La Presidència obre la sessió a les tretze hores.
El Sr. President informa de la convocatòria d'una

audiència pública per tractar que tindrà lloc el proper
dia 14, sobre l'Avantprojecte de Carta municipal.
Tot seguit, es tracta de la forma de desenvolupar la

sessió extraordinària del Consell Plenari convocada

per a l'aprovació de l'Avantprojecte de Text Articulat de
la Llei especial de Barcelona, i es determina de fer una
intervenció per cada Grup Municipai i una intervenció
final de l'Excm. Sr. Alcalde, que tancarà la sessió.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les tretze hores i quin¬
ze minuts.

Acta de la sessió celebrada el dia 14 de juliol de
1997 i aprovada el dia 21 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia catorze de juliol de mil
nou-cents noranta-set, es reuneix, amb caràcter ur¬
gent, la Junta de Portaveus sota la presidència de
I'lm. Sr. Ernest Maragall i Mira, ponent de Funció Pú¬
blica i Qualitat. Hi concorren els Ims. Srs. Regidors
Albert Batlle i Bastardas, portaveu del Grup Municipal
Socialista, Joan Puigdollers i Fargas, portaveu del
Grup Municipal de Convergència i Unió, Emilio
Álvarez i Pérez, portaveu del Grup Municipal Popular,
assistits per la secretària general accidental, Irene
Pagès Perarnau, que certifica.

La Presidència obre la sessió a les deu hores, tot
donant compte de la convocatòria d'una sessió extra¬
ordinària i urgent del Consell Plenari convocada per a
les 11,30 hores del dia d'avui, a conseqüència de la
mort del regidor de l'Ajuntament d'Ermua, Im. Sr.
Miguel Ángel Blanco Garrido, assassinat per ETA el
proppassat dia 14.
Tot seguit es tracta de la forma de desenvolupar tal

sessió i es determina que es llegirà la declaració
d'Ajuriaenea i se sotmetrà a aprovació una declaració

institucional, signada per tots els Grups, de rebuig de
l'assassinat.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les deu hores i quinze
minuts.

Acta de la sessió celebrada el dia 18 de juliol de
1997 i aprovada el dia 21 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de la
ciutat de Barcelona, el dia divuit de juliol de mil nou-
cents noranta-set, es reuneix la Junta de Portaveus
sota la presidència de I'lm. Sr. Joan Clos i Matheu. Hi
concorren els Ims. Srs. Regidors Albert Batlle i
Bastardas, portaveu del Grup Municipal Socialista,
Joan Puigdollers i Fargas, portaveu del Grup Municipal
de Convergència i Unió, Emilio Álvarez i Pérez, porta¬
veu del Grup Municipal Popular, Eugeni Forradellas i
Bombardó, portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa-Els
Verds, Agustí Soler i Regàs, portaveu del Grup Munici¬
pal Independentista, i també el regidor ponent de Fun¬
ció Pública i Qualitat, I'lm. Sr. Ernest Maragall i Mira,
assistits per la secretària general accidental, Irene Pa¬
gès i Perarnau, que certifica.

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

La Presidència obre la sessió a les dotze hores i
trenta minuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió celebrada el
25 de juny de 1997, l'esborrany de la qual ha estat
tramès a tots els membres de la Junta; i s'aprova.

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

ALCALDIA

Mesures de govern.
Cartes de serveis:

- De platges de Barcelona.
- De llicències municipals d'obres majors i activi¬

tats.
- De l'atenció als ciutadans.
- De l'estació d'autobusos Barcelona Nord

(SMASSA).
- Del Parc esportiu municipal Can Dragó.
- Del poliesportiu municipal del carrer del Perill.
- Del poliesportiu municipal Frontó Colom.
- De l'Institut Municipal d'Hisenda.
- De Selecció i Formació de Personal.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

AprovaréI Compte General de l'exercici 1996 cor¬
responent a l'Ajuntament de Barcelona, als organis-
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mes autònoms municipals i a les societats mercantils
de capital íntegrament municipal.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els por¬

taveus dels Grups Socialista, Independentista, i
d'Iniciativa-Els Verds i en contra el del Grup Popu¬
lar, mentre que el de Convergència i Unió es reserva
el vot.

COMISSIÓ D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES

Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de
1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta, per un import de 206.455.042 pessetes.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus del Grups Socialista, Independentista, i d'Inicia-
tiva-Els Verds, mentre que els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió opten per reservar-se el vot.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit,
que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
1997, per un import de 792.481.789 pessetes. Apro¬
var modificacions de crèdit del Pressupost de 1997,
corresponents als reconeixements de crèdit del pre¬
sent expedient, de conformitat amb la documentació
que s'adjunta.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els por¬

taveus dels Grups Socialista, Independentista, i
d'Iniciativa-Els Verds i en contra el del Grup Popu¬
lar, mentre que el de Convergència i Unió es reserva
el vot.
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.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups.
Aprovaries 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 per un
import de 1.403.565.918 pessetes; i autoritzar l'Im.
Sr. Joan Clos i Matheu, primer tinent d'alcalde, a ator¬
gar tota la documentació necessària per a dur a ter¬
me l'operació.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus del Grups Socialista, Independentista, i d'Inicia-
tiva-Els Verds, mentre que els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió opten per reservar-se el vot.
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.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió, que es reserva el vot.

Vendre a la Societat Urbanística Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió, SA, (REGESA), les parcel·les
A, B i C, grafiades en el plànol annex, lliures de càrre¬
gues, gravàmens, construccions i ocupants, situades
amb façana als carrers de la Llacuna i de Sancho de
Ávila, 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 afe¬
git, a satisfer al comptat en el moment de signar l'es¬
criptura de compravenda, per a destinar-Ies a la
construcció d'habitatges sota algun règim de protec¬
ció pública; i formalitzar la compravenda en escriptura
pública quan ho determini l'Ajuntament.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els

Portaveus dels Grups Socialista, Independentista, i
d'Iniciativa-Els Verds i en contra el de Convergèn¬
cia i Unió, mentre que el del Grup Popular es reser¬
va el vot.
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, mitjan¬
çant 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 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 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 Catalu¬

nya la finca, de propietat municipal, situada al car¬
rer d'Aguilar, núm. 12, amb una superfície apro¬
ximada de 3.444 m2, grafiada en el plànol annex,
per a la construcció del CEIP Pit-Roig i la gestió ul¬
terior d'aquest centre escolar, d'acord amb les de¬
terminacions de la normativa vigent; i facultar l'Al¬
caldia 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
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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.
Es pronuncien a favor dels sis dictàmens anteriors

els portaveus de tots els Grups.
Substituir, per raons d'interès urbanístic, l'emplaça¬

ment de les dues unitats de subministrament de car¬

burant per a vehicles automòbils previstes a la rambla
de Prim-autopista A-19, de la concessió, adjudicada a
Shell España, SA, per acord del Consell Plenari d'11
d'abril de 1995, per dos nous emplaçaments situats al
passeig de Calvell, núm. 2, i a l'avinguda Diagonal,
núm. 189, grafiats en els plànols annexos; i, com a
conseqüència, modificar el contracte concessional
signat el 24 de maig de 1995, en el sentit de concre¬
tar l'esmentada substitució de l'emplaçament, a més
de comptar la durada de la concessió a partir del mo¬
ment 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 conces¬
sió, d'acord amb l'informe annex dels Serveis de Pa¬
trimoni de 18 de juny de 1997; i deixar inalterades les
altres condicions del contracte.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus dels Grups Socialista, Independentista, i d'Ini-
ciativa-Els Verds i en contra els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió.

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 Barce¬
lona. Aprovar els Estatuts de l'Associació que cons¬
ten a l'expedient. Facultar \'Excrr\. Sr. Alcalde o a per¬
sona en qui delegui, a desenvolupar qualsevol acte
necessari per a l'efectivitat d'aquest acord.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬

veus dels Grups Socialista, Independentista, i d'Ini-
ciativa-Els Verds, mentre que els dels Grups Popular
i de Convergència i Unió es reserven el vot.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar la creació del Consell Municipal d'Immigra¬
ció 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.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬

veus de tots els Grups.
Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de

la Modificació del'Estatut de l'Institut Municipal d'Edu¬
cació.

Aquest punt es concreta en la proposta següent:
Estimar parcialment les al·legacions presentades,

durant el termini d'informació pública, pel grup Muni¬
cipal Independentista i pel Grup Municipal Popular a
la modificació dels Estatuts de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona, aprovada inicialment per
acord del Consell Plenari en data 30 de maig de
1997, en els termes que s'especifiquen en els in¬
formes adjunts a l'expedient, que impliquen la nova
redacció dels articles 14, 20, apartats a) i b) i 21,
apartat k) dels esmentats Estatuts; i aprovar definiti¬
vament l'esmentada modificació.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus dels Grups Socialista, Independentista i d'Inicia-
tiva-Els Verds, mentre que els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió es reserven el vot.

PONENCIA 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'Ajunta¬
ment de Barcelona per a la formalització del contrac¬
te, amb l'advertiment que de no complir aquest requi¬
sit, l'Administració podrà declarar resolt el contracte.
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 conu Òctes de les Administra¬
cions públiques i 243 i següents del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a l'em¬
presa SEM, Serveis Esportius en marxa, SL, amb CIF
núm. B-60971389, com a resultat del concurs cele¬
brat, per un període de deu anys i d'acord amb el rè¬
gim econòmic previst al plec de clàusules d'explota¬
ció i l'oferta presentada per l'esmentada empresa.
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Requerir l'adjudicatari perquè, en el termini de quinze
dies hàbils des del següent al de la notificació de l'ad¬
judicació del contracte, ingressi a la Tresoreria Muni¬
cipal 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'Ajuntament de Barcelona, per
a la formalització del contracte, amb l'advertiment que
de no complir aquest requisit, l'Administració podrà
declarar resolt el contracte. Publicar l'adjudicació de
l'esmentat contracte en el Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, d'acord amb allò que determina l'article 94 de la
Llei de contractes de les Administracions públiques.
Es pronuncien a favor dels dos dictàmens prece¬

dents els portaveus de tots els Grups excepte el de
Convergència i Unió que es reserva el vot.

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
Martinenc amb CIF 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.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups.

Districte de Sant Andreu

Concedir, mitjançant el procediment de con¬
curs 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, ampliables a cinc més, d'acord amb les estipu¬
lacions del plec de condicions aprovat definitivament
pel Consell Plenari el 21 de març de 1997; i requerir
el concessionari per tal que, en el termini de quinze
dies següents a la recepció de la notificació del pre¬
sent acord, acrediti haver efectuat el dipòsit de la
garantia definitiva a la Tresoreria municipal per un
import de 200.000 pessetes i per tal que, en el termi¬
ni dels trenta dies següents a la recepció de la notifi¬
cació del present acord, comparegui el seu legal re¬
presentant per a la formalització del contracte.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups excepte el Popular, que es re¬
serva el vot.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

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

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

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'esco¬
la pública de qualitat, tant des del terreny professional
com des del polític.

Es pronuncien a favor dels dos dictàmens prece¬
dents els portaveus de tots els Grups.
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.
És retirat en haver-ho estat ja a la Comissió.
Es dóna compte que el dictamen següent de l'ordre

del dia té aquesta nova redacció, decidida a la Co¬
missió de Política Cultural i Presidència:
Concedir la Medalla d'Or al Mèrit Artístic al Sr.

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

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els Porta¬
veus de tots els Grups.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I SEGURETAT

Estimar les al·legacions formulades pel Reial Auto¬
mòbil Club de Catalunya durant el període d'informa¬
ció pública de la modificació de l'Órdenança munici¬
pal de circulació de vianants i de vehicles en el sentit
de suprimir l'article 20 bis i mantenir l'article 20; i des¬
estimaries al·legacions formulades pels Grups Muni¬
cipals Popular i de Convergència i Unió d'acord amb
l'informe que s'adjunta; i aprovar definitivament la
modificació de l'article 20 de l'esmentada Ordenança.

Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus dels Grups Socialista, Independentista i d'Inicia-
tiva-Els Verds, mentre que els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió es reserven el vot.
Aprovar el 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 regula¬
ció, control i vigilància del trànsit i ajuda a l'explotació
dels sistemes dinàmics (lot núm. 1), durant un perío¬
de 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 corresponen
401.468.032 pessetes; i convocar concurs per a l'ad¬
judicació del contracte esmentat, sotmetent l'adjudi¬
cació a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els Pressupostos municipals.
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Aprovar el 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 regula¬
ció, control i vigilància del trànsit i ajuda a l'explotació
dels sistemes dinàmics (lot núm. 2), durant un perío¬
de 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 amb càrrec als Pres¬
supostos 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 corresponen
192.709.730 pessetes; i convocar concurs per a l'ad¬
judicació del contracte esmentat, sotmetent l'adjudi¬
cació a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els Pressupostos municipals.
Es manifesten a favor dels dos dictàmens prece¬

dents els portaveus dels Grups Socialista i Indepen¬
dentista, mentre que els dels Grups Popular, de
Convergència i Unió i d'Iniciativa-Els Verds es reser¬
ven el vot.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Nou Barris

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. 41LC i 43-
49 de l'avinguda dels Rasos de Peguera), i la conces¬
sió de la qualitat de beneficiari de l'expropiació a l'ad¬
judicatari; sotmetre'l a informació pública durant un
termini de trenta dies a partir del següent al de la pu¬
blicació 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 fossin ac¬
ceptades o, d'acceptar-se, no s'acordi modificar-lo
substancialment; aprovar simultàniament el correspo¬
nent plec de clàusules particulars que ha de regir el
concurs obert per a l'adjudicació del contracte; convo¬
car el corresponent concurs obert per a l'adjudicació
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 formular du¬
rant el període d'informació pública; i ordenar la publi¬
cació dels corresponents anuncis, tant pel que fa a
l'aprovació final del projecte com a la convocatòria
del concurs.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬

veus dels Grups Socialista, Independentista i d'Inicia-
tiva-Els Verds, mentre que els dels Grups Popular i
de Convergència i Unió es reserven el vot.

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 Provín¬
cia, a un diari dels de més circulació de la província i
al tauler d'edictes, i notificar-lo individualment als
seus titulars.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬

veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió, que es reserva el vot.
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
Vilamajor, núm. 4; declarar iniciada 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 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.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups.
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 per¬
què, en el termini de quinze dies, proposin el preu en
què estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avi¬
nença prevista a l'article 24 de la Llei d'expropiació
forçosa; i en el supòsit que no hi hagi mutu acord, ini¬
ciar 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 Província, a un diari dels de més circulació de la
província i al tauler d'edictes; i notificar-lo individual¬
ment als seus titulars.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió, que es reserva el vot.

Districte de Sant Martí

Aprovar la constitució de la Junta de compensació
de la unitat d'actuació núm. 3 del Pla especial de re¬
forma 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
Chamorro 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, Sr. Juan Manuel
Jorge i Romero, sota el núm. 2015 del seu protocol,
propietaris de més del 60% dels terrenys compresos
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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 Or¬
dre del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de 6 d'agost de 1982, als efectes d'inscrip¬
ció en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·labo¬
radores.
Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬

veus de tots els Grups, excepte el de Convergència i
Unió, que es reserva el vot.

1r) 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 constitu¬
ció de la Junta de compensació de la unitat d'actua¬
ció 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'actua¬
ció per a la constitució de la Junta de compensació
de la unitat d'actuació número 9 del Pla especial de
reforma interior Diagonal-Poblenou, de conformitat
amb l'article 162.3 del Reglament de gestió urbanísti¬
ca. 3r) Designar representant d'aquesta Administra¬
ció en l'òrgan rector de la Junta de compensació la
directora de Gestió Urbanística. 4t) Requerir, de
conformitat amb l'article 178.1 del Decret legislatiu
1/1990, de refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, els propietaris
afectats que no hagin 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 individual¬
ment a cadascun dels interessats en l'expedient. 6è)
Requerir els interessats perquè, transcorregut el ter¬
mini 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 do¬
cuments enumerats en l'article 13.2 de l'Ordre del

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de 6 d'agost de 1982, una vegada presentada l'an¬
terior escriptura, per a la inscripció de la Junta de
compensació al Registre d'Entitats Urbanístiques
col·laboradores.

És retirat aquest dictamen en haver-ho estat ja a la
Comissió.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de defini¬
ció de les condicions edificatòries 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 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, 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 par-
cel·lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament,
en els àmbits definits en el plànol annex, de conformi¬
tat 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 delimitat per
la Gran Via de les Corts Catalanes, l'avinguda de la
Zona Franca, els carrers del Cisell, d'Arnes i dels Mo¬
tors i el límit amb el terme municipal de l'Hospitalet de
Llobregat, d'iniciativa municipal, redactat en compli¬
ment de l'acord de la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona de 30 d'abril de 1997 i informat favorable¬
ment segons resolució del 6 de juny de 1997 del Con¬
seller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya; trametre l'expedient 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 Go¬
vern de la Generalitat, de conformitat amb el que de¬
termina l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordenació
volumètrica de la parcel·la ubicada al carrer de la Mar¬
quesa de Vilallonga, núm. 3, promogut pel Sr. Antonio
Freixas i Savido; desestimar les al·legacions presenta¬
des per la Sra. Glòria Lleó i Munuera, en nom propi i
en representació dels Srs. i Sres. Maria José Basi i
Moré, 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 Di¬
recció de Serveis de Planejament, annex a aquest
acord i que es dóna per reproduït a efectes de motiva¬
ció; i trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall a
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes es¬

tablerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret le¬
gislatiu 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¬
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 64.1e) en relació al 66 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Es pronuncien a favor dels set dictàmens prece¬

dents els portaveus de tots els Grups.
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.
Es manifesten a favor d'aquest dictamen els porta¬

veus de tots els Grups excepte el de Convergència i
Unió que es reserva el vot.

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.

Es pronuncien a favor d'aquest dictamen els porta¬
veus de tots els Grups.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.
De Convergència i Unió, relativa:
A l'addició d'un nou article a l'Ordenança sobre es¬

tacionament regulat, que permeti l'estacionament de
vehicles de persones amb disminució als llocs que es
concreten.

Es convé que quedi acumulada, en el debat del
Plenari, al dictamen núm. 27.

El portaveu del Grup Popular demana que, en la
sessió plenària del mes de setembre es reti un home¬
natge a Miguel Ángel Blanco Garrido, regidor d'Er-
mua, i d'altres víctimes del terrorisme; i el regidor de
Funció Pública i Qualitat suggereix la possibilitat de fer
referència a les víctimes del terrorisme en l'acte d'in¬

auguració de la plaça de la Tolerància, situada da¬
vant de l'Hipercor.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, la Pre¬
sidència aixeca la sessió a les tretze hores i vint mi¬
nuts.

Acta de la sessió celebrada el dia 22 de setembre
de 1997 i aprovada el dia 21 d'octubre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-dos de setembre
de mil nou-cents noranta-set, es reuneix la Junta de
Portaveus sota la presidència de l'Im. Sr. Joan Clos i
Matheu. Hi concorren els Ims. Srs. Regidors Albert
Batlle i Bastardas, portaveu del Grup Municipal So¬
cialista, Joan Puigdollers i Fargas, portaveu del Grup
Municipal de Convergència i Unió, Emilio Álvarez i
Pérez, portaveu del Grup Municipal Popular, Eugeni
Forradellas i Bombardó, portaveu del Grup Municipal
d'Iniciativa-Els Verds, Agustí Soler i Regàs, portaveu
del Grup Municipal Independentista, i també el regi¬
dor ponent de Funció Pública i Qualitat, l'Im. Sr.
Ernest Maragall i Mira, assistits pel secretari general,
Romà Miró i Miró, que certifica.
La Presidència obre la sessió a les nou hores i

trenta minuts.
El Sr. president exposa els criteris per al desenvo¬

lupament de les sessions extraordinàries del Consell
Plenari relatives, la primera, a la presa de coneixe¬
ment de la renúncia de l'Excm. Sr. Alcalde al càrrec, i
la segona, a l'elecció del nou alcalde i presa de co¬
neixement de la renúncia de l'Excm. Sr. Pasqual
Maragall ¡ Mira com a regidor d'aquest Ajuntament.

El Sr. Álvarez fa constar que la sessió en què el
Plenari prengui coneixement de la renúncia del Sr. Al¬
calde hauria de tenir caràcter ordinari.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, la Pre¬
sidència aixeca la sessió a les deu hores i trenta mi¬
nuts.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPO¬
SICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 24 PLA¬
CES DE TÈCNIC MITJÀ EN CIÈNCIES SOCIALS
(Aprovades per la Comissió de Govern de 10
d'octubre de 1997)

NORMES ESPECÍFIQUES

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

carrera.

Grup de classificació: Grup B.
Categoria: Tècnic mitjà en Ciències Socials.
Sistema selectiu: Concurs oposició lliure.
Nombre de places convocades: 24, que es distri¬

buiran de la manera següent:
- 12 places d'assistent social.
- 12 places d'educador/a social.

Integració social de minusvàlids: De les places
convocades, se'n reservaran dues.
Titulació exigida:

- Els aspirants que es presentin per la branca d'as¬
sistent social, hauran d'estar en possessió del títol
de Diplomat en Treball Social.

- Els aspirants que es presentin per la branca
d'educadors socials, hauran d'estar en possessió
del títol de Diplomat en Educació Social.

EXERCICIS (fase d'oposició)

Primer
Exercici que consistirà a desenvolupar per escrit

tres temes: un del temari administratiu, un del temari
comú i un altre del temari específic. Els temaris admi¬
nistratiu, comú i específic figuren com a Annex
d'aquestes bases.

Els temes que han de desenvolupar els aspirants
seran determinats per sorteig.
L'exercici serà puntuat fins a un màxim de 10

punts, i quedaran eliminats els aspirants que no ob¬
tinguin un mínim de 5 punts.

Segon
Exercici de caràcter pràctic relatiu al temari espe¬

cífic. Consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic
relatiu a l'especialitat professional, que serà deter¬
minat pel Tribunal immediatament abans de l'inici de
la prova.

L'exercici serà puntuat fins a un màxim de 10
punts, i quedaran eliminats els aspirants que no ob¬
tinguin un mínim de 5 punts.

Tercer
Entrevista personal: els aspirants seran entrevis¬

tats pel Tribunal sobre aspectes relatius als supòsits
pràctics desenvolupats en el primer exercici, sobre la
trajectòria professional i sobre les característiques
personals d'adequació a l'especialitat.
L'exercici no serà eliminatori i serà qualificat fins a

un màxim de 10 punts.

Quart
Prova de coneixements de català. Aquesta prova

tindrà caràcter eliminatori.
Quedaran exempts de realitzar la prova els aspi¬

rants que acreditin estar en possessió del certificat de
coneixements elementals de llengua catalana (certifi¬
cat de nivell B), atorgat per la Junta Permanent de
Català, o titulació equivalent o superior.

Per a superar la prova els aspirants hauran de de¬
mostrar un nivell de coneixements similar al que cal¬
dria per a l'obtenció del certificat esmentat al paràgraf
anterior.

Els aspirants seran qualificats com a aptes o no
aptes, i aquests últims quedaran eliminats del proce¬
diment selectiu.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)

Els mèrits del currículum seran qualificats fins a un
màxim de 7 punts, de conformitat amb el barem se¬
güent:
1. Experiència professional en atenció primària, que

es valorarà com a màxim amb 1 punt per any, fins
a un total de 5 punts.

2. Cursos de formació relacionats amb Atenció Pri¬
mària, fins a 2 punts.
Els mèrits no acreditats documentalment no podran

ser tinguts en compte pel Tribunal.

TRIBUNAL

Presidenta
La Ima. Sra. Eulàlia Vintró i Castells, com a titular, i la

Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, com a suplent.

Vocals
El Sr. Ricard Huertas i de Trias, com a titular, i el

Sr. Ramon Barnusell i Lloverás, com a suplent.
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El Sr. Joaquim Costa i Montai, com a titular, i la
Sra. Montserrat Flaquer i Badell, com a suplent.

La Sra. Montserrat Filomeno i Martí, com a titular, i
la Sra. M. José Calvo i Padilla, com a suplent.

La Sra. Concepció Rius i Mentuy, com a titular, i la
Sra. Teresa Folguera i Moré, com a suplent.

2 representants titulars i 2 de suplents designats
per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

ANNEX

Temari administratiu
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis gene¬
rals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. La Corona. Les Corts Generals. El Poder Judicial i

l'organització judicial espanyola.
3. El Govern. L'Administració central i perifèrica de
l'Estat. L'Administració institucional.

4. Les Comunitats Autònomes. L'Estatut d'Autono¬
mia de Catalunya. La Generalitat.

5. Règim Local Espanyol. Principis constitucionals i
regulació jurídica.

6. El Municipi. Organització i competències.
7. Sotmetiment de l'Administració a la llei i al dret.

Fonts del Dret Administratiu.
8. Principis generals del Procediment Administratiu.
9. El personal al servei de les Corporacions Locals.
Contractats laborals i funcionaris. Drets i deures.

10. Referència al Règim especial de l'Ajuntament de
Barcelona. La descentralització municipal. Els
Districtes municipals.

11. La Llei de Serveis Socials de Catalunya. Compe¬
tències de l'Administració Local en Serveis So¬
cials.

12. Legislació específica en matèria de Serveis So¬
cials: sobre menors, drogodependències, minus-
vàlues, etc.

13.11 Pla d'Actuació Social de la Generalitat de Ca¬
talunya.

Temari comú
1. Els Plans municipals per sectors de població. El

Pla d'Actuació Municipal de l'Àmbit de Benestar
Social.

2. Conveni marc de cooperació entre el Departa¬
ment de Benestar Social de la Generalitat de

Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a la
programació i finançament de Serveis Socials i al¬
tres actuacions en l'Àmbit de Benestar Social al

Municipi.
3. Normes reguladores de l'organització dels Distric¬

tes i de la Participació Ciutadana (aprovades en
1986 i modificacions parcials el 1987-1991).

4. El sistema de serveis socials. Conceptualització.
L'atenció primària i l'atenció especialitzada. Con¬
ceptes bàsics.

5. Els serveis socials d'atenció primària. Tipus de
serveis. Descripció, funció i destinataris dels ma¬
teixos. Estructuració i model organitzatiu a l'Ajun¬
tament de Barcelona: Pla municipal de Serveis
Socials.

6. Els sistemes d'informació interna: la recollida i sis¬
tematització de les dades. Utilitat de la informació

per als diferents estaments de l'organització. Prin¬
cipals blocs de dades a recollir en l'atenció perso¬
nalitzada i/o familiar. L'aplicació de la informàtica
als sistemes de recollida de dades.

7. El moviment veïnal. Teixit social. Noves tendèn¬
cies associatives. Els professionals de les UBASP
i les entitats associatives: Objectius i estratègies.
Coneixement del món associatiu existent al terri¬
tori. El foment de l'associativisme des dels serveis
socials de l'atenció primària.

8. El principi de circularitat entre l'atenció primària i
secundària de serveis socials: Concepte. La deri¬
vació i la postintervenció. Aspectes metodològics
bàsics de la derivació i de la postintervenció.

9. Treball en equip interprofessional. La tasca com a
element aglutinador. Metodologia específica del
treball en equip. Requisits per un treball productiu
en equip interprofessional. Resistències i dificul¬
tats. La negociació i l'establiment d'acords.

Temari específic d'assistents socials
1. El rol de l'assistent social com a membre de

l'UBASP. Funcions. Subjectes de la intervenció.
Ei coneixement de l'entorn. La detecció de neces¬

sitats. Elements de priorització de necessitats i
respostes. L'elaboració de propostes. Aspectes
bàsics de la coordinació amb la resta de profes¬
sionals de l'UBASP.

2. L'atenció individualitzada i/o familiar. Demanda i
detecció. Tècniques i mètodes de treball. Els re¬
cursos socials i el professional de l'UBASP com
a recurs. El paper de l'assistent social. Interrela¬
cions amb el treball amb grups i el treball comu¬
nitari.

3. El treball amb grups. Característiques i requisits.
Utilitat del treball amb grups en l'abordatge de les
necessitats socials. El paper de l'assistent social.
Connexions amb l'atenció individualitzada i/o fa¬
miliar i amb l'atenció comunitària.

4. La intervenció comunitària. Concepte de comuni¬
tat. Característiques i requisits d'una intervenció
per tal que sigui comunitària. Estratègies d'inter¬
venció comunitària. Interrelacions amb l'atenció
individualitzada i/o familiar i amb el treball amb

grups. El paper de l'assistent social en intervenció
comunitària.

5. Els serveis d'atenció domiciliària. Concepte. Des¬
tinataris. Objectiu. Funcions. Tipus de serveis que
presta l'Ajuntament de Barcelona. El paper de
l'assistent social en la prestació de serveis d'aten¬
ció domiciliària.

Temari específic d'educadors/es socials
1. El rol de l'educador social com a membre de

l'UBASP. Funcions específiques i activitats prò¬
pies de l'educador social. Subjectes de la seva in¬
tervenció. Aspectes bàsics de la coordinació amb
la resta de professionals de l'UBASP. L'elaboració
de propostes.

2. L'atenció individualitzada i/o familiar. Demanda i
detecció. Tècniques i mètodes de treball. Els recur¬
sos socials i el professional de l'UBASP com a re¬
curs. El paper de l'educador social. Interrelacions
amb el treball amb grups i el treball comunitari.

3. El treball amb grups. Característiques i requisits.
Utilitat del treball amb grups en l'abordatge de les
necessitats socials. El paper de l'educador social.
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Connexions amb l'atenció individualitzada i/o fa¬
miliar i amb l'atenció comunitària.

4. La intervenció comunitària. Concepte de comuni¬
tat. Característiques i requisits d'una intervenció
per tal que sigui comunitària. Estratègies d'inter¬
venció comunitària. Interrelacions amb l'atenció
individualitzada i/o familiar i amb el treball amb

grups. El paper de l'educador social en la inter¬
venció comunitària.

5. La intervenció en el medi obert. Concepte de
medi obert. La detecció de situacions de margi¬
nació. Característiques de la intervenció en medi
obert. La utilització de diferents equipaments
com a recurs.

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA PROVI¬
SIÓ D'UN LLOC DE TREBALL
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 7 de no¬
vembre 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 previs en altres Administra¬
cions públiques que hagin estat formalment recone¬
guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell 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/a cap de personal de Sector d'Actuació o Dis¬

tricte.
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-
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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.
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 a dirimir-lo
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 esta¬

blir els 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 diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles
dins del termini dels tres dies hàbils següents al de
l'exposició en el tauler d'anuncis del Departament
de Personal de la proposta de la Junta de Valoració de
l'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 754. Classificació i tramitació de recursos

del Negociat de Disciplina Viària (Nivell 16).

Classificació i tramitació de recursos del Nego¬
ciat de Disciplina Viària.
Concurs 754

Lloc de treball adscrit al Negociat de Disciplina Vià¬
ria, i situat a la plaça de Carles Pi i Sunyer, s/n.
Nivell 16 i específic de responsabilitat mensual de

6.099 pessetes, segons catàleg vigent (1699Y).

Funcions
- Recepció, anàlisi de documentació (al·legacions,

recursos, queixes, peticions....), i llurs antece¬
dents en el Negociat referents a les denúncies ad¬
ministratives sobre circulació viària.

- Classificació de l'esmentada documentació i, si
s'escau, arxivament o petició d'informes als òr¬
gans municipals corresponents.

- Proposta de resolució de les al·legacions, recur¬
sos, en l'esmentada matèria, que observin natura¬
lesa estandaritzada o no impliquin especial dificul¬
tat en els aspectes tecnicojurídics.

Requisits addicionals
Personal del grup C o D.

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

barem següent:
Administratiu d'Administració General o
tècnic auxiliar d'Activitats Socials, fins a .. 1 punt
Auxiliar d'Administració General o auxi¬
liar pràctic de Serveis Socials, Educa¬
tius i Culturals, fins a 0,75 punts

2. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el
barem següent:
Formació professional de 2n grau (branca
administrativa), fins a 0,50 punts
Altres titulacions relacionades amb l'exerci¬
ci del lloc de treball, per cadascuna, fins a.. 0,25 punts

3. Experiència professional fins a 6 punts, segons
el barem següent:.
Tramitació d'expedients administratius,
fins a 2 punts
Lectura, anàlisi i classificació de docu¬
ments, fins a 2 punts
Informàtica a nivell d'usuari, fins a 2 punts

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

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat d'anàlisi, classifi¬
cació i resolució de tràmits administratius amb veloci¬
tat i precisió, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 8 punts.

JUNTA DE VALORACIÓ

Vocals complementaris:
Sr. Jordi López i Benasat, gerent de la Via Pública,

o persona en qui delegui.
Sr. Jordi Rocha i Serra, cap de la Unitat Operativa

d'Administració i Circulació i Disciplina Vial, o perso¬
na en qui delegui.
Sr. Joan Soler i Serratosa, cap del departament de

Personal del Sector de la Via Pública, 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 D'UN CONCURS PER A LA PROVISIÓ
D'UN LLOC DE TREBALL DE L'INSTITUT MUNICI¬
PAL DE PAISATGE URBÀ I QUALITAT DE VIDA

(Aprovades per la Presidència de l'Institut Munici¬
pal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo-
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ca el lloc de treball que consta a l'annex, d'acord amb
les condicions específiques que s'indiquen en aquest
mateix annex.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals que figuren a con¬
tinuació, és necessari estar en servei actiu, ser fun¬
cionari de l'Ajuntament de Barcelona (encara que
sigui amb adscripció a un Institut Municipal) o con¬
tractat laboral fix (encara que sigui amb subrogació a
un Institut Municipal), 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 Guàrdia
Urbana o Servei d'Extinció 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

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de ser¬
veis, inclosos els serveis previs en altres Administra¬
cions públiques que hagin estat formalment recone¬
guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

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

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, a qualsevol dels registres mu¬
nicipals, en el termini de quinze dies hàbils a comptar
de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria
en la Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre
sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.

En cas d'empat en la puntuació, per a dirimir-lo
s'atendrà a l'antiguitat de serveis prestats a la Corpo¬
ració des de la data d'incorporació en la plantilla, amb
caràcter indefinit.

El lloc de treball objecte de la present convocatòria
té 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.
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 755. Gestor administratiu i comptable de

l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
(Nivell 18).

Gestor administratiu i comptable de l'Institut Mu¬
nicipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.
Concurs 755

Lloc de treball situat a l'avinguda de les Drassanes,
núm. 6, 21a planta.

Nivell 18.

Funcions
- Previsió econòmica i comptable i anàlisi de costos

i ingressos.
- Gestió d'obligacions, pagaments i finançament.
- Gestió dels expedients de contractació d'obres,

serveis i subministraments, i subvencions.
- Formalització i seguiment d'expedients d'ingres¬

sos, despeses i bestretes, de patrocinis i actua¬
cions especials.

- Assistència administrativa i comptable a la Inter¬
venció.

Requisits addicionals
Personal dels Grup B, C o D.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: per posseir titulacions

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

2. Experiència professional fins a 6 punts, segons
el barem següent:
En elaboració i gestió d'obres, serveis i
subministraments, fins a 2 punts
En gestió comptable, fins a 2 punts
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En gestió administrativa qualificada, fins a 2 punts
3. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de

treball, fins a 1 punt.
4. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de Valoració

podrà convocar els/les candidats/es per a la realitza¬
ció d'una prova pràctica, la qual valorarà fins a un
màxim de 3 punts.

5. Característiques personals: La Junta podrà con¬
vocar els/les candidats/es per a l'avaluació d'aquest
apartat mitjançant els sistemes d'acreditació que con¬
sideri més adequats, valorant-los fins a un màxim de
3 punts.

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

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

Junta de valoració
President:
Sr. Fernando Ferrer i Viana, gerent de l'Institut Mu¬

nicipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, o persona
en qui delegui.
Vocals:
Sr. Fèlix Pérez i Pérez, responsable administratiu

de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, o persona en qui delegui.
Sra. Mercè Gabriel i Massana, gestora pressupos¬

tària de l'Intitut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat
de vida, o persona en qui delegui.

Sr. Joan Ignasi Pérez i Torio, responsable de Se¬
lecció i Promoció de l'Ajuntament de Barcelona, el
qual també actuarà com a secretari de la Junta de
Valoració.
Representants sindicals de la Junta de Personal i

del Comitè d'Empresa de l'Institut Municipal de Pai¬
satge Urbà i Qualitat de Vida.
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ANUNCIS

Concursos

Per resolució de l'Alcaldia, de data 6 d'octubre de
1997, es va aprovar el plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs per a l'adju¬
dicació del contracte relatiu als serveis de neteja
d'immobles adscrits a la Guàrdia Urbana, durant el
període comprès entre l'1 de gener de 1998 i el 31 de
desembre de 1999, d'acord amb les condicions se¬
güents:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Ad¬

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 200/98.

Núm. de contracte: 97003468.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: serveis de neteja d'immo¬
bles adscrits a la Guàrdia Urbana, durant el perío¬
de comprès entre l'1 de gener de 1998 i el 31 de
desembre de 1999.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Vint-i-quatre mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 76.500.000 pessetes.
A càrrec del pressupost municipal de 1998:

38.250.000 pessetes.
A càrrec del pressupost municipal de 1999:

38.250.000 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 1.530.000 pessetes.
Definitiva: 3.060.000 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: grup III, subgrup 6, categoria B.
b) Altres requisits: Els que s'especifiquen en els

plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes.

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què determini l'última data de les dues se¬
güents: que es compleixin vint-i-sis dies naturals
des de la data de publicació de l'anunci de la lici¬
tació en el BOE o del dia en què es compleixin
cinquanta-dos dies naturals des de la data de re¬
missió de l'anunci de la licitació en el DOCE. Si
escau en dia inhàbil o dissabte, s'entendrà prorro¬
gat el termini fins al dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: La que s'indica
en la clàusula 24 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002-Barcelona. Si l'últim
dia escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si escau en dia in¬
hàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 23 d'octubre de 1997. La secretària de¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
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