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CONSELL PLENARI

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia
16 de juliol de 1997 i aprovada el dia 24 d'octubre
de 1997.

Al saló de Cent de la casa de la ciutat de
Barcelona, el dia setze de juliol de mil nou-cents no-
ranta-set, es reuneix el Consell Plenari, en sessió ex¬
traordinària, sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcal¬
de Pasqual Maragall i Mira. Hi concorren l'Im. Sr. i les
Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Joan Clos i Matheu,
Eulàlia Vintró i Castells, Maravillas Rojo i Torrecilla i
Pilar Rahola i Martínez, i les Imes. Sres. i els Ims.
Srs. Regidors, Joaquim de Nadal i Caparà, Teresa
Sandoval i Roig, M. Carmen San Miguel i Ruibal,
Antoni Santiburcio i Moreno, Francesc Xavier Casas
i Masjoan, Enric Truñó i Lagares, Inmaculada
Moraleda i Pérez, Albert Batlle i Bastardas, Josep M.
Vegara i Carrió, Francisco Narváez i Pazos, Pere
Alcober i Solanas, Ernest Maragall i Mira, Joan Fuster
i Sobrepere, Miquel Roca i Junyent, Francesc Homs i
Ferret, Josep M. Samaranch i Kirner, Carme Servitje
i Mauri, Joan Puigdollers i Fargas, Vicenç Gavaldà i
Casat, Antoni Marcet i Rocabert, Daniel Fabregat i
Llorente, Anna Paredes i Rodríguez, Jaume Ciurana
i Llevadot, Miquel Llongueras i Campahà, Antoni Mi¬
quel i Cerveró, Joana M. Ortega i Alemany, Antonio
Ainoza i Cirera, José Alberto Fernández i Díaz, Emilio
Álvarez i Pérez, Marta Vila i Florensa, Jordi Cornet i
Serra, José Ramón Tobía i Galilea, Daniel Sirera i
Bellés, Eugeni Forradellas i Bombardó, Josep Puig
i Boix i Agustí Soler i Regàs, assistits per la secretà¬
ria general accidental, Sra. Irene Pagès i Perarnau,
que certifica.

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

dència obre la sessió a les setze hores i trenta mi¬
nuts, que té com a únic punt del seu ordre del dia:
Aprovació de l'avantprojecte de Carta Municipal.
Aquest punt de l'ordre del dia es concreta en la

proposta següent:
De l'alcalde i els presidents dels Grups municipals:
Aprovar l'Avantprojecte de text articulat de la Llei

especial de Barcelona -Carta Municipal de Barcelona-;
i trametre'l al Consell Executiu de la Generalitat tot
sol·licitant que, amb el compliment previ del que esta¬
bleix la disposició transitòria primera 2 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya, li doni la tramitació parlamentària escaient.

El Sr. Alcalde, després d'expressar la seva satis¬
facció perquè avui culmina un procés que li tocà ini¬
ciar com a tinent d'alcalde l'any 1979, precisa que do¬
nat que la Comissió redactora de l'Avantprojecte de
Carta municipal tenia caràcter paritari, de manera que
cada Grup pot considerar-se'n coponent, la present
sessió es desenvoluparà també amb una intervenció
per Grup, per ordre de major a menor, que serà se¬
guida de la votació i, després, d'unes paraules seves
de cloenda de l'acte.

Fa, doncs, ús de la paraula en primer lloc l'Im. Sr.
Ernest Maragall i Mira que, en representació del Grup
Socialista pronuncia el parlament següent:

"Sr. Alcalde, Sres. i Srs. Tinents d'Alcalde i Regi¬
dors, autoritats i ciutadans i ciutadanes:
Avui per a mi, i suposo que per a tothom, és un dia

molt especial, després d'uns dies molt especials.
Hem viscut un altre cop, com en el 1977 i en el 1987,
l'experiència d'un país que s'aixeca i que parla i diu
molt clar què vol i què no vol. Aquests dies ha dit molt
clarament què vol. Vol llibertat, democràcia plena,
convivència en pau, respecte i entesa entre els po¬
bles d'Espanya. No vol violència, no vol més morts,
no vol que ningú, en nom del poble, pugui decidir so¬
bre la vida i la mort. La que hem viscut aquests dies
és una de les cares que la democràcia fa possible.
Però avui, en aquest acte, en tenim una altra, la del

millor exemple, potser, de la funció representativa de
les institucions, de la responsabilitat dels elegits per
formar-ne part en nom dels ciutadans. La setmana
que ve tenim ple ordinari, i hi prendrem moltes deci¬
sions, moltes d'elles per acord unànime, unes quan¬
tes per majoria, i en alguns punts hi haurà debat, de¬
bat fort i grans diferències de criteri, gairebé l'altre
extrem del que farem avui. Però és d'això del que es
tracta. Això és la bona pràctica democràtica, això és
el que esperen els ciutadans dels seus representants:
defensa tan intensa com calgui de valors, de propos¬
tes, de criteris propis; però també capacitat d'arribar a
acords útils, també ponderació i respecte a les mino¬
ries, també realisme i eficàcia de les lleis, les normes
i les decisions que es prenen.
Però parlem de la Carta, de la Llei especial de

Barcelona. Han calgut molts esforços, molts intents i,
potser, massa temps. Hem hagut d'esperar la definiti¬
va consolidació de la Generalitat de Catalunya per¬
què pogués començar a ser generosa, a més de ge¬
losa, la pròpia institució d'autogovern català. Han
hagut de desaparèixer les majories absolutes en els
Parlaments espanyol i català. Han hagut de coincidir
personalitats i protagonistes principals com Miquel
Roca i Eulàlia Vintró, i també com Alberto Fernández
i Díaz i Pilar Rahola perquè les posicions, les ambi¬
cions i les precaucions encaixessin en un text ben
travat, complet, solvent, possible i sòlid jurídicament.

És un text que té autoría col·lectiva, des del punt de
vista històric sobretot -després en parlarem-, però
també té, deixeu-m'ho dir, un autor ben clar en

aquesta última fase de treballs: és Jaume Galofré i la
seva força tranquil·la, que ens ha donat la confiança i
l'estabilitat necessàries per a arribar al resultat de
qualitat i de voluntat comuna que avui ens convoca.

Els Grups municipals, representats a l'Ajuntament,
hem acordat dotar-nos d'una llei pròpia, d'una consti¬
tució o estatut intern de la gran ciutat, necessari per a
la pròpia tradició d'autogovern. Barcelona, com a ca¬
pital de Catalunya i ciutat de referència en el conjunt
d'Espanya i Europa, fa un pas més en el necessari
aprofundiment de l'autonomia local.
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Aquesta és la Carta de la Barcelona democràtica,
la que tots els ciutadans i ciutadanes s'atorguen a tra¬
vés del seus representants democràticament elegits.
Aquesta Carta, ja ho hem dit, ha estat fruit d'un llarg
procés d'elaboració i d'un treball intens que es va ini¬
ciar l'any 1980, quan l'alcalde Serra ja tenia clar que
calia dissenyar un horitzó diferent de governació
d'aquesta ciutat. Hauríem de parlar, després, de l'any
1985, quan es va arribar a un acord amb l'aleshores
cap de l'oposició, Ramon Trias i Fargas, i es va apro¬
var per unanimitat un text enormement decisiu per a
la ciutat: la nova divisió per districtes, que posterior¬
ment es va acompanyar dels Reglaments de descen¬
tralització i de participació ciutadana: per tant, la ciu¬
tat es va començar a governar, ja en aquell moment,
d'una manera diferent, amb una especificitat pròpia
que no es dóna enlloc més a la resta d'Espanya i
que, per exemple, es concreta en el fet de comptar
amb Districtes governats per partits de l'oposició.
Estàvem convençuts llavors que aquesta primera

empenta de reforma de la governació seria seguida
per una altra: el desenvolupament metropolità, que
reconeixeria la ciutat gran i tots els municipis que la
formen. Però això no va ser així: l'any 1987 van arri¬
bar les famoses lleis d'ordenació territorial, que no
van satisfer ningú i que, per descomptat, no van sa¬
tisfer gens la ciutat de Barcelona.
A partir del l'any 1990, i per sortir d'aquesta situa¬

ció, es va intentar crear un nou marc normatiu: sota la
presidència de Lluís Armet, aleshores primer tinent
d'alcalde i amb la presència del regidor ponent Jordi
Borja, una ponència tècnica integrada per Jaume
Galofré, Manuel de Forn, Francisco Longo, Josep M.
Llop, Francesc Rafart, Guillem Sánchez, Josep M.
Vegara, Meritxell Josa, Manuel Férez i Joan Perdigó,
va redactar un nou text de Carta municipal. Però lla¬
vors no va ser possible, no es va produir el consens.
Les eleccions de 1991 encara estaven massa a prop i
no hi va haver Carta.
Malgrat tot, el text, momentàniament arxivat, va

servir de base per a la feina que després, a partir dels
Jocs Olímpics, Guerau Ruiz i Pena va reprendre a
través de contactes intensos i successius amb Con¬
vergència i Unió i la resta de Grups municipals per ar¬
ribar a una nova proposta. Es va anar avançant tècni¬
cament, es va obtenir el suport polític que semblava
necessari i es va arribar al Consell Plenari de 20 de
maig 1994 amb un text modest, però realista. Va
comptar només amb el vot afirmatiu del Grup Socia¬
lista; els altres es van abstenir. Ningú, però, hi va vo¬
tar en contra: ningú no gosava posar-se en contra
d'un text que, lògicament, significava una millora im¬
portant per a la ciutat de Barcelona.

La història més recent és prou coneguda. La tardor
de 1995, ja fa quasi dos anys, es crea la Comissió
municipal amb l'encàrrec formal, per part del Consell
Plenari, d'elaborar un text amb el màxim de consens

possible. Per això, avui parlem d'una Carta que res¬
pon, en bona part, a les circumstàncies que avui viu
Barcelona; que respon a una realitat consolidada, a
una ciutat amb dinamisme fort i amb projecció de fu¬
tur, la qual necessita una eina nova d'autogovern.

La Carta és un text ambiciós, com havia de ser,

perquè Barcelona no es conformaria amb menys. Per
això, la unanimitat que avui expressem en aquest
Plenari és fruit de dues coses: la força de la ciutat i de
l'existència d'un pacte de govern sòlid i d'una oposi¬

ció responsable. És una manera de fer ciutat, que
respon a la millor tradició del govern de Barcelona.
Avui es produeix una reparació històrica perquè, de

fet, Barcelona sempre ha tingut, d'una manera o
d'una altra, un règim especial, una llei reconeguda
pel Rei, per l'autoritat, per l'Estat. Aquesta ciutat era
massa important per haver de passar pel sedàs de la
llei general, que li era insuficient; necessitava un rè¬
gim especial, una carta de governació pròpia. Això
val des del segle XIII, des dels Usatges; però val tam¬
bé per a èpoques més modernes: val després del
1714, malgrat els intents d'instaurar ajuntaments no¬
més administradors i poc receptius envers la realitat
política, econòmica i social que representaven.
Cenyint-nos a aquest segle, recordem Cambó,

quan l'any 1905 demanà una llei pròpia al rei Alfons
XIII, i després, durant la República, la Llei municipal
del 1934, que reconeix l'especificitat del règim del
municipi de Barcelona. Sota el franquisme, el 1960,
s'aprova la Ley de régimen especial del municipio de
Barcelona, elaborada per l'administrativista Manuel
Bellver amb l'ajuda de Josep M. Pi i Suñer. Aquesta
llei reconeixia, de fet, el que Carles Pi i Suñer -el
gran alcalde de Barcelona durant la República- va
posar en marxa: una administració moderna, executi¬
va; i va dotar la ciutat de nous recursos que no tenia i
que després, en canvi, per extensió del règim bar¬
celoní al règim general, van tenir altres ajuntaments.
És a dir, més recursos, més competències, més
executivitat i modernitat i un primer dibuix del que
més endavant fou l'Àrea metropolitana dels vint-i-set
municipis amb la transformació de la Comarca de
1953 i la creació de la Comissió d'Urbanisme.
Però entrem en el nostre món, el món democràtic,

a partir de la Constitució de l'any 1978 i de l'Estatut
d'Autonomia de 1979, que feien possible el règim de
carta i que, per primera vegada des de comença¬
ments de segle, Barcelona fixés per ella mateixa les
regles de joc al seu Ajuntament. Estem, doncs, com¬
pletant el procés d'institucionalització democràtica
del país. Un procés que s'inicia amb la Constitució,
amb els Estatuts d'autonomia i les lleis que els han
desenvolupat, i que culminarà, sens dubte, amb
l'aprovació definitiva de la Carta de Barcelona i el
reconeixement de les especificitats de les grans ciu¬
tats i del pacte local.

La Carta Municipal que avui aprovem vol donar
resposta a la nova realitat de Barcelona, que ha creat
una ciutat diferent, una realitat que ha canviat, no no¬
més la governació, sinó la vivència d'aquesta ciutat,
des de les rondes fins al nou front marítim passant
per les noves infraestructures. Estem parlant d'una
ciutat nova que demana una nova eina d'autogovern.
Crec que podem, molt breument i sense pretensió

de cansar-los, fer una repassada als principals punts
de la Carta, els que marquen les fites de continguts,
de novetats i de significació d'aquest text.

És el primer text legal que proclama Barcelona ca¬
pital de Catalunya; que especifica molt clarament la
necessitat de desenvolupar relacions amb l'entorn
metropolità -tot i deixar-ho en aquest terreny de la
projecció i del futur-; que defineix clarament el català
com a llengua de l'Ajuntament, garantint l'ús del cas¬
tellà; que introdueix el concepte de defensa de l'auto¬
nomia local, ja que és la primera llei a Espanya que
dóna possibilitats a un ajuntament d'acudir, en deter¬
minades circumstàncies, al Tribunal Constitucional.
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En el terreny de l'organització interna, intenta donar
nova resposta a la síntesi necessària i contradicció en¬
tre l'Ajuntament entès com a òrgan de representació i
d'execució. Hi dóna resposta positiva enfortint el poder
de representació, enfortint el Consell Plenari i les se¬
ves Comissions; però enfortint, també, la figura de l'al¬
calde i de la Comissió de Govern com a òrgans de pre¬
sa de decisions. I, sobretot, assumeix tot el procés de
descentralització que hem dut a terme aquests anys,
donant-li rang de llei, convertint-lo en eina definitiva,
estable, i no deixant-lo a l'atzar d'un equip de govern o
d'un altre que ho pugui capgirar, canviar de direcció:
de manera que el fa definitiu i text legal i obligat per a
tothom. Per tant, tenim participació garantida, Dis¬
trictes amb competències i amb representació política
assumides. Tenim, també, la porta oberta a la nova fi¬
gura de consellers elegits democràticament pels ciuta¬
dans de cada Districte, de cada barri. Això pot ser rea¬
litat a molt curt termini, si tots plegats ens afanyem a
desenvolupar el que aquesta Carta ja preveu com a
projecte de reglament futur.
Hauríem de parlar també de les qüestions com-

petencials, de tots els aspectes que giren entorn el
nou concepte de consorci legal que hem generat en
aquesta fase, és a dir, del concepte de gestió com¬
partida, de gestió que uneix les possibilitats, els re¬
cursos, les competències i les responsabilitats de les
Administracions que tenen un paper en un o altre
dels aspectes essencials dels serveis públics de la
ciutat. Per tant, en el camp de l'ensenyament, de la
sanitat, dels serveis socials, de la cultura, de l'habitat¬
ge, tindrem institucions de gestió compartida amb la
Generalitat de Catalunya. Tindrem, en uns casos per
primera vegada i en altres, com a confirmació d'expe¬
riències ja existents, eines de gestió, de participació
plena, eines de decisió a les mans. La ciutat de
Barcelona tindrà, doncs un paper molt important, pro¬
tagonista, en tots aquells camps en què fins ara, no
l'ha tingut.
Per acabar aquest breu repàs de continguts, potser

val la pena que ens fixem en els aspectes, també
molt nous i molt importants en el terreny polític i de la
convivència, com ara la seguretat ciutadana i l'autori¬
tat política entesa com a eina de govern de la ciutat i
del que és la justícia municipal. En aquests tres ter¬
renys, la Carta hi incorpora novetats i continguts que,
sens dubte, seran camp d'experimentació política i
camp de millora real de qualitat de vida a la nostra
ciutat. Serà aquí on haurem d'aprendre i exercir
aquestes noves possibilitats amb tota la cura, amb
tota la qualitat, però també amb tota la potència, per
fer de Barcelona, en aquest terreny també, exemple
de bon govern.
Finalment, en el règim financer també apareixen

novetats molt importants i s'albiren nous models de fi¬
nançament, de dotació de recursos a la nova realitat

competencial i nova forma de gestionar els serveis
públics de Barcelona: per això, es parla de participa¬
ció en ingressos estatals, de percentatges de partici¬
pació en l'impost sobre el valor afegit o en I' impost
especial de benzines; per això es parla que els con¬
sorcis estaran dotats d'acord amb la responsabilitat
competencial de cada Administració, de manera que
cadascú hi aporti allò que correspon a les seves titu-
laritats prèvies.
Donem compliment a una vella aspiració, i a allò

que el mateix Parlament de Catalunya va legislar ja fa

deu anys; però, sobretot, construïm l'eina per a la
construcció del futur de Barcelona: fem possible que,
els anys venidors, Barcelona tingui a les mans una
eina potent de desenvolupament i de millora.
L'endemà de la seva aprovació en el nostre Parla¬

ment, la major part del seu contingut serà plenament
vigent. Caldrà continuar treballant per tirar endavant
els aspectes que s'han d'aprovar al Congrés dels Di¬
putats i caldrà, també, treballar a fons en el si de la
Comissió mixta Ajuntament-Generalitat -que la ma¬
teixa Carta estableix- a fi de concretar la seva aplica¬
ció pel que fa al règim de finançament. Però, diguem-
ho ben clar, aquell dia Barcelona tindrà a les mans la
possibilitat, i també la responsabilitat, de fer realitat el
seu somni d'una Barcelona gran, orgullosa, genero¬
sa, justa i forta que tots volem.

En aquesta última fase de treballs d'elaboració de
la Carta, m'ha tocat fer-ne de coordinador, una tasca
intensa i molt interessant. Em sento molt afortunat.
És un privilegi haver compartit la tasca amb els presi¬
dents de cada Grup representat en aquest Ajunta¬
ment. Ho és encara més poder parlar, avui, en aquest
acte, en nom del Grup Municipal Socialista, al qual
em sento orgullós de pertànyer.

Moltes gràcies."
Intervé a continuació l'Im. Sr. Miquel Roca i Ju-

nyent, president del Grup Municipal de Convergència
i Unió que, pronuncia el parlament següent:
"Sr. Alcalde, Sres. i Srs. Regidors,
Avui reiterarem tots el mateix concepte; és un gran

dia. Una ciutat com Barcelona viu, molt sovint, aquest
aspecte contradictori que representa el fet que, en el
decurs d'escasses quaranta-vuit hores, haguem vis¬
cut una gran manifestació de Barcelona, ciutat de
pau, i en canvi avui estiguem celebrant un acte cons¬
tructiu que sembla gairebé insensible al fet que es va
produir aquell dia nefast, i no és així. La pau es cons¬
trueix dia a dia. La pau es construeix amb una mane¬
ra de conviure, i la Carta és una manera de conviure,
i com a tai l'hem interpretada.
Per aquest motiu, deixeu-me que les meves prime¬

res paraules -i estic segur que interpreto la voluntat i
el sentiment de tots els Grups municipals- siguin per
a expressar que sentim molt que unes circumstàncies
dramàtiques ens hagin obligat a ajornar l'audiència
pública que s'havia d'haver fet dilluns. Però no po¬
díem fer altra cosa i estic convençut, pel caràcter de¬
mocràtic de les persones sensibilitzades per aquesta
qüestió, que compartiran amb nosaltres aquesta deci¬
sió. Els qui volen instal·lar-se en la violència no po¬
den, amb les seves conseqüències, arribar a alterar
la nostra normalitat institucional. Avui ens tocava fer
això. I ho hem de fer, i fer-ho amb il·lusió, perquè és
el millor homenatge i el millor testimoniatge que
Barcelona pot donar com a ciutat de pau.

El procés de la Carta no s'acaba avui, els escolta¬
rem. Els regidors i regidores d'aquest Ajuntament ens
sentim vinculats a la defensa de la Carta. Avui, amb
l'aprovació que farem de la Carta no ens en desvin¬
culem, la seguirem acomboiant. Seran altres els qui
també s'hauran de pronunciar i que hauran de decidir
en darrera instància, però la Carta és de la ciutat de
Barcelona i nosaltres, com a regidors d'aquesta ciu¬
tat, no l'abandonarem en el trajecte que ha de fer fins
a la seva entrada en vigor definitiva.
La història, com deia Ernest Maragall, ve de lluny.

Aquesta Carta no és un caprici, no és el fruit d'una
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certa ambició partidista o sectària. És la Carta que
Barcelona necessitava i que la llei del Parlament ca¬
talà i la llei del Parlament de l'Estat ens obligava a fer.
Avui posem en marxa el procés mitjançant el qual la
voluntat de la ciutat s'expressa. La ciutat diu: volem
aquesta Carta. Tots hem coincidit amb aquesta Car¬
ta. Sabem que altres instàncies tenen dret a parlar i a
opinar i, fins i tot, a enriquir, si cal, aquest projecte, a
aportar-hi les seves innovacions, els seus suggeri¬
ments. Això és bo. Però avui complim amb l'obligació
que ens corresponia: posar en marxa aquest procés.
I el posem en marxa d'una manera molt sòlida, molt
forta. Hem definit una estructura que el consens fa
molt sòlida.
Per això és moment que, els qui hem tingut el privi¬

legi -com deia Ernest Maragall amb molta raó- de
gaudir d'aquesta festivitat, gairebé, en què la ciutat
s'atorga aquesta Carta, tinguem un record i un agraï¬
ment molt especial per a tots aquells que, durant
llargs anys, han contribuït a fer-la possible amb tre¬
balls que nosaltres hem pogut aprofitar i que conjun¬
tures polítiques no van permetre tirar endavant.
Recordo molt especialment els treballs de bons

amics de diferents adscripcions polítiques, com Gue-
rau Ruiz i Pena, Josep Caminal, Josep M. Cullell,
Lluís Armet, Jordi Benet, Jordi Borja, que han dedicat
moltes hores a fer possible el que avui recollim com a
contingut d'una Carta que satisfà, bàsicament, tot¬
hom. I deixeu-me dir que, per a mi, avui també és una
satisfacció parlar flanquejat per Ernest Maragall i
Eulàlia Vintró, els quals amb la seva tasca i la seva
companyia, amistat i comprensió han fet possible
que, entre tots, poguéssim construir aquesta Carta.
Com he dit, obrim un procés. Un procés que ha fet

possible el consens: aquesta és la Carta del consens.
I és així com s'havia de fer. No podem donar-nos
una carta per regir la nostra convivència que no sigui
fruit del consens. No pot existir una carta que si¬
gui fruit d'una majoria conjuntural o de qualsevol altre
tipus de majoria més o menys construïda damunt una
o dues forces. El que havíem de fer era la Carta del
consens. I aquesta Carta del consens té obligacions i
conseqüències de futur: ha de durar molt de temps.
La fem amb voluntat que duri i no pas de canviar-la
demà passat. El consens té, precisament, voluntat de
durabilitat. I desitjaríem deixar als qui l'han d'interpre¬
tar i aplicar en un futur el missatge -la servitud, fins i
tot- que aquest consens no es trenqui si no és pel
propi consens. Una Carta que el consens ha fet pos¬
sible, només el consens la pot modificar: penso que
això és molt bo.
Els puc donar fe que tots hem cedit alguna cosa:

això no és cap mèrit, perquè el consens es fa cedint. I
cedir és difícil, perquè cadascú se sent molt proper a
les idees pròpies, als seus models, a les seves mane¬
res d'enfocar com ha de ser el model de la ciutat. I
com més propera sents la ciutat, més difícil és renun¬
ciar a un aspecte o a un altre. Tots hem cedit, però,
evidentment, hem tingut la saviesa, si em permeten
l'expressió, de voler que tothom, amb aquesta cessió,
se sentís còmode: la Carta garanteix la comoditat de
tots per a administrar el que ha de ser el futur de la
ciutat.

És una Carta que, bàsicament, ens compromet a
tots i amb la qual tots ens sentim còmodes. I és això
el que ens demanava la gent. Avui llegia que hi ha
una certa indiferència popular respecte al significat de

la Carta. Jo ho interpreto com que hi ha indiferència
des del punt de vista dels continguts concrets, perquè
existia un dipòsit de confiança dels ciutadans, que
ens exigien que, del resultat de la nostra tasca, en
sortís una carta de la qual ens poguéssim sentir or¬
gullosos tots i que servís per a resoldre els seus
problemes.

Els ciutadans de Barcelona han de saber que l'en¬
demà de l'aprovació d'aquesta Carta no seran més
feliços, no viuran millor, ni tindran més coses; però
han de saber que resoldre els problemes que tenen,
sense aquesta Carta seria molt més difícil. La Carta
obre mecanismes, vies innovadores, imaginatives,
fortes, que permeten atendre amb eficàcia els proble¬
mes dels ciutadans de Barcelona que, molt sovint fins
ara, no tenien la resposta jurídica que permetés en-
frontar-s'hi. Per això, de vegades, en el futur se'ns
acusarà d'haver fet una Carta que en molts aspectes
és casuista. Hem baixat als detalls, però l'experiència
ens demostra que, tot sovint, la felicitat, l'eficàcia o
l'agilitat de la gestió administrativa depèn del fet que
una cosa molt petita estigui prevista en un article de
la Carta Municipal, i que fins ara, pel fet de no ser-hi,
no ens permetia resoldre els problemes. Per tant, que
sàpiguen els ciutadans que aquesta Carta, amb tots
els seus defectes i amb totes les seves virtuts, està
pensada per a ells, només té un nord: posar el dret
de la ciutat, les seves normes de convivència al ser¬
vei dels ciutadans.
D'entrada, aquesta Carta és una aposta per la

col·laboració institucional. Davant tots aquells que pu¬
guin creure que, de vegades, les institucions es realit¬
zen confrontant-se, nosaltres hem fet l'aposta per
aquesta col·laboració institucional. Creiem que Bar¬
celona es mereix que les institucions s'apropin i
col·laborin integradament, de manera que la seva tas¬
ca serveixi la ciutat des de la col·laboració i no des de
la confrontació. Penso que això era elemental. I pot
semblar-ho, molt elemental, però el fet cert és que
havia de ser aquesta Carta la que consagrés això
com a principi. No podíem, de cara al segle XXI, fer
una aposta on encara visquéssim al marge de la mo¬
dernitat, la qual demana a les institucions que col·la¬
borin. I la Carta, innovadora, progressista, moderna,
demana a les institucions que facin de Barcelona una
seu exemplar de col·laboració institucional.

És una Carta exemplar. Vostès em diran que tal
vegada hi ha alguna cosa no tan exemplar. Segura¬
ment ens hem equivocat en alguna cosa, però l'ano¬
meno exemplar perquè vol servir d'exemple. L'hem
feta des del consens, cosa que no vol dir que no hi
hagi hagut discrepàncies, sinó que hem convertit les
discrepàncies en una obligació d'entendre'ns, i, això
és molt important; damunt d'aquesta entesa hem
construït un exemple d'actuació.

És una Carta que pretén agilitar la vida municipal.
Vol fer arribar als ciutadans la sensació, l'alè, d'una
eficàcia administrativa més gran, d'un apropament de
l'Administració municipal als problemes diaris de tots i
cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
Per això fa una aposta important a favor de la des¬
centralització: mai ningú no havia anat tan lluny en el
camp de la descentralització municipal. Però la via de
la descentralització no tindria sentit si no anés pa¬
ral·lela a la via de l'increment de la participació ciu¬
tadana. Apel·lem a la participació i, com que no ho
volem fer amb termes buits, obrim canals de partid-
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pació diversos. Obrim vies innovadores que avui no
figuren, ho diem amb orgull, en cap legislació de l'Es¬
tat, en cap llei. I ho fem perquè creiem que valia la
pena que Barcelona forcés noves vies en el camp de
la participació ciutadana.

És una Carta innovadora. No tinc cap inconvenient
a dir que, fins i tot, ho és en temes que a mi i al meu
Grup ens ha costat més d'entrar i que, amb una certa
tossuderia, l'alcalde ha aconseguit d'introduir, com
ara en el camp de la justícia. Aquest és un aspecte
innovador, molt innovador. Segurament fins i tot serà
rebut per part d'algú amb una certa crítica; però les
lleis estan fetes per a canviar. El que no ha de can¬
viar, per entendre'ns, és la Carta.

És una Carta de progrés, obsessionada per asse¬
gurar la imatge de Barcelona com una ciutat de pro¬
grés. ¿Vol dir això que no som sensibles ni coneixe¬
dors que la nostra ciutat té molts problemes en el
camp del progrés, dels desequilibris socials, de man¬
ca de cohesió social, de marginació? Sí; però el que
inspira la qualitat de progrés d'un document és la
seva voluntat d'enfrontar-se a aquests problemes, i la
Carta, quan toca els temes de l'urbanisme, de l'ense¬
nyament, dels serveis socials, de la sanitat, de la cul¬
tura, dels esports, de la dona, de la joventut.... ho fa
des de la perspectiva d'avançar en una direcció de
progrés.

És la Carta que creiem que necessitava la gent de
la ciutat, la que ens havia demanat que féssim: és
seva. Quan, amb tota la força i tot l'orgull, en el pre¬
àmbul de la Carta acabem dient "aquesta és la carta
que Barcelona s'atorga", no neguem ni desconeixem
la sobirania del Parlament català ni la sobirania del
Parlament espanyol, però sí que els demanem que
ens reconeguin i que respectin la nostra voluntat.

És la Carta de tots els ciutadans, dels més grans i
dels més petits, d'una condició o d'una altra, i amb la
qual els demanem que se sentin identificats.

És una Carta que fa del present una exigència i del
futur una ambició, que es projecta cap al futur, que
vol mirar cap a on hem d'anar, i que mira de resoldre
els problemes que la ciutat tindrà ben aviat.

És una Carta per a Catalunya. És la Carta que
Barcelona s'atorga pensant, també, en Catalunya. Si
Catalunya està orgullosa de Barcelona com a capital,
vol que tingui aquella carta que li permeti exercir com
a tal. I per a exercir com a capital necessitàvem, cer¬
tament, aquesta Carta.
Aquest Saló de Cent té molta història, la qual no

els recordaré perquè excediríem molt el temps que
prudentment ens hem atorgat; però estiguin conven¬
çuts, com nosaltres n'estem, que avui hi estem fent
història. L'aprovació que avui donem, feta des d'a¬
questa unanimitat del Consistori, és també un acte
històric. Per tant, a aquesta satisfacció hi hem contri¬
buït tots nosaltres. Amb la Carta hem volgut defensar
la llibertat de la ciutat, la seva dignitat, el seu prestigi i
hem volgut defensar també les seves il·lusions, les
seves ambicions. Penso, sincerament, que ho hem
aconseguit.

Si em permeten, per acabar vull fer una referència
personal totalment extemporània: dir que estic molt
agraït. Ernest Maragall deia que se sentia molt agraït.
Però, si m'ho permets, Ernest, jo encara me'n sento
més, d'agraït, perquè, a mi, la trajectòria política m'ha
permès fer el que mai havia pensat, quan molts de
nosaltres estàvem en altres trinxeres: he pogut contri¬

buir a fer la Constitució de la democràcia, he pogut
contribuir a fer l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i
he pogut contribuir, en aquest consistori, a fer la Car¬
ta municipal de la ciutat. Per a mi, això, ja justifica el
que he decidit.
Gràcies."
Parla en tercer lloc l'Im. Sr. José Alberto Fernán¬

dez i Díaz, president del Grup Popular que pronuncia
el parlament següent:
"Sr. Alcalde,
Fa ja pràcticament una dècada que es van iniciar

els treballs per a revisar la Carta municipal de Bar¬
celona. Va ser el febrer de 1988, quan es va consti¬
tuir, en aquest Ajuntament de Barcelona, una ponèn¬
cia encarregada d'adaptar el règim jurídic especial
d'aquesta ciutat a les noves demandes i circumstàn¬
cies que, entre altres consideracions, en aquell mo¬
ment ja eren molt diferents de les que hi havia quan
es va aprovar la ja vella, i absolutament inoperant,
Llei especial de Barcelona.
Deu anys després, Barcelona comença a fer-se

justícia a si mateixa. Es comença a fer justícia sobre
els treballs de molts companys de consistori en altres
mandats municipals que han contribuït a sedimentar
treballs que avui presentem els respectius presidents
dels Grups municipals. Crec que en la culminació
d'aquests treballs municipals ha estat fonamental la
comprensió, per part de tots els Grups polítics, de les
dificultats que, precisament, havien encallat la Carta
municipal en el passat. Conèixer i comprendre quines
havien estat aquestes dificultats ha estat la clau per
poder-les superar en el present de forma satisfactòria
i poder culminar aquests treballs, avui, en aquesta
sessió plenària en el Saló de Cent.
Per aconseguir aquest clima de consens, tots els

Grups hem hagut de posar-nos, d'una o altra manera,
en la pell dels altres. Hem hagut de comprendre les
raons de tots i hem hagut de trobar fórmules de com¬
promís per a resoldre els problemes, sempre plante¬
jats sense imposicions unilaterals, sempre dialogant
lleialment i sempre sense dogmatismes previs. És
aquest esforç de tots el que ha fet possible avançar i
fer-nos creditors d'un projecte consensuat, del qual
tots podem sentir-nos corresponsables i en el qual les
discrepàncies polítiques han d'elevar-se a la catego¬
ria de simples anècdotes.
Crec que podem sentir-nos, tots, satisfets des d'un

punt de vista personal i polític. Sobretot, després de
tants dilluns, de tantes hores dedicades a la seva re¬

dacció, perquè hem donat compliment a una obliga¬
ció que tenien els diferents Grups municipals, tant
des d'un punt de vista legal com polític i ciutadà.
Avui, en aquesta sessió plenària, proposem un

projecte de Carta municipal en què es formula un
model específic de govern local fonamentat en tres
grans principis: la participació ciutadana, una major
subsidiarietat en les relacions interadministratives i
la suficiència financera de les competències i els
serveis a assumir per aquest Consistori.

És obvi que la participació ciutadana es veurà re¬
forçada per la consolidació definitiva de l'organització
dels Districtes com a mecanisme per a apropar la
vida del Consistori al ciutadà en un doble vessant:
descentralització dels serveis i configuració dels Con¬
sells Municipals de Districte com a espais privilegiats
on la societat pugui influir i decidir sobre les polítiques
locals, sobre les polítiques de barri.
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Juntament amb els Districtes com a instruments de
participació de la societat civil, s'impulsen els Con¬
sells sectorials. Certament, no són un invent nou, no
són un instrument nou de participació; però ara, en
aquesta Carta, veuen reforçades les seves responsa¬
bilitats municipals i el seu estatus jurídic.
Precisament, la descentralització municipal, els

Consells sectorials, la participació ciutadana, l'orga¬
nització interna municipal són alguns dels apartats
d'aquesta Carta municipal que ja es poden aplicar
amb caràcter immediat sense que calgui esperar el
pronunciament del Parlament de Catalunya o de les
Corts Generals. I poden aplicar-se amb immediatesa,
sense esperar ulteriors pronunciaments d'altres ins¬
tàncies polítiques, pel fet que es tracta de qüestions
estrictament municipals i, per això, podem avançar-
ne l'aplicació i desenvolupament. Ja tindrem temps
perquè els corroborin altres instàncies: en tot cas, ja
disposem d'una part molt important de la Carta muni¬
cipal que, des d'avui, és plenament vigent i plena¬
ment aplicable.
Quant al principi de subsidiarietat que, entre altres

consideracions, desenvolupa la proximitat administra¬
tiva i, amb ella, criteris d'eficàcia i també, per què no
dir-ho, de sensibilitat, es reconeix la necessitat d'una
acció coordinada de l'Ajuntament i la Generalitat en
els segments fonamentals de les polítiques públiques
a la ciutat de Barcelona: habitatge i urbanisme, cultu¬
ra, sanitat, educació, benestar social i tants altres
apartats. Però tampoc no es pot oblidar l'Administra¬
ció de l'Estat en els aspectes relatius a la justícia, la
seguretat, la circulació, el finançament i les infra-
estructures.

Un consens cap a la subsidiarietat provocat per
dues circumstàncies: d'una banda, per la força dels
fets, és a dir, pels bons resultats dels consorcis
interadministratius on ja funcionen, com ara en el
camp sanitari o la promoció turística; i, per l'altra,
també pel fet que les exigències globals de rigor
pressupostari feien políticament descartable i, des
d'un punt de vista ciutadà, reprovable mantenir situa¬
cions de concurrència diversa de l'Administració mu¬

nicipal i de l'Administració autonòmica, al marge de
l'efectivitat necessària del principi de cooperació ad¬
ministrativa i de l'eficàcia en la prestació dels serveis.
Finalment, crec que tots teníem l'obligació i la ne¬

cessitat de garantir la suficiència financera dels ser¬
veis que presta l'Ajuntament de Barcelona en la seva
condició de cap i casal de Catalunya: són les anome¬
nades despeses de capitalitat, que reflecteixen un es¬
forç en matèria de sanitat, de cultura, d'ensenyament,
només per citar algunes competències, que van més
enllà de les funcions pròpies de les Administracions
locals. Cal esperar que aquest esforç per enfortir els
recursos financers del nostre Ajuntament s'acompa¬
nyi d'una política rigorosa i efectiva de reducció del
dèficit públic i de l'endeutament. No es tracta només
de disposar de més recursos, sinó també d'aconse¬
guir una gestió més autèntica i eficaç que eviti en el
futur desequilibris financers que, tard o d'hora, aca¬
ben pagant els ciutadans.
Fins aquí he fet consideracions de caire adminis¬

tratiu, però crec que la Carta municipal, per sort, no
només és un text administratiu. Afortunadament és
un text de conviccions i arrels polítiques profundes. Si
m'ho permeten, la podríem qualificar com la constitu¬
ció o l'estatut de Barcelona.

La Carta municipal no és només el marc financer i
competencial de Barcelona, és també la constatació
del tarannà obert, plural i convivencial de la nostra
ciutat i és també el reflex de la nostra Catalunya inte¬
grad o ra i respectuosa.
També hem de dir que la Carta no és la panacea,

la vareta màgica que ha de resoldre, o que podrà re¬
soldre per ella mateixa i de manera immediata, els
problemes de la ciutat; però és evident que amb
aquesta Carta municipal ens dotem de l'instrument
necessari i de la capacitat possible per a encarar amb
més garanties d'èxit els principals reptes i problemàti¬
ques plantejades a la nostra ciutat.

En tot aquest procés, el Grup Popular ha exercit
una actitud de responsabilitat o, com a mínim, ha vol¬
gut imprimir en aquest procés de redacció de la Carta
una actitud marcada per la seva triple condició: la
de ser, evidentment, oposició a l'Ajuntament de
Barcelona; la de ser peça clau en la governabilitat de
Catalunya; i la de ser interlocutor privilegiat amb el
Govern de l'Estat. Aquesta triple condició, exercida i
assumida amb responsabilitat, l'hem mantinguda en
tot moment. Hem volgut actuar intentant trobar sem¬
pre fórmules de consens, punts d'encontre i procurant
evitar que les posicions d'uns i altres poguessin
cristal·litzar mai en controvèrsies irreconciliables: per
això, des d'un principi, el Grup Popular ha apostat
sempre per l'entesa de tots, ja que únicament des del
consens era possible donar llum a la nova Carta mu¬
nicipal.
Per tot això, avui no és dia, ni cauré en l'error de

fer-ho, d'accentuar aportacions d'uns i altres Grups
Municipals, ni tan sols d'assenyalar les objeccions,
que n'hi ha, al text que avui ratifiquem. I no ho faig
perquè, precisament, el grau de complicitat i consens
assolit ha estat tal, que ens permet afirmar que
aquesta Carta municipal no és de ningú i és de tots,
asseveració aquesta amb la qual no incorrem en cap
contradicció.

La que avui aprovem és una Carta que es converti¬
rà, no en tinc cap dubte, en pedra angular de les ba¬
ses de l'impuls del municipalisme a Catalunya i a Es¬
panya i que es convertirà, a més, en text de
referència obligada en qüestions clau relatives al pac¬
te local que s'impulsarà pròximament.
També aquest impuls que la Carta municipal apor¬

tarà al municipalisme a Catalunya i al municipalisme
a Espanya, no tots els regidors d'Espanya el podran
llegir i viure. I, lamentablement, he de dedicar aquí un
record a un dels nostres regidors, que s'ha caracterit¬
zat i que ha volgut defensar la democràcia local, com
tots els regidors de tota Espanya.
Estic convençut que la democràcia local és preci¬

sament la base de la convivència de qualsevol poble i
de qualsevol societat. Esperem que aquesta demo¬
cràcia que neix des dels Ajuntaments amb major in¬
tensitat i major sentiment que a qualsevulla altra Ad¬
ministració també serveixi perquè tots els caràcters
de convivència, de tolerància, d'aperturisme que es
contenen a nombrosos articles de la Carta Municipal
i, amb major èmfasi, en el seu Preàmbul, pugui arri¬
bar a tots els racons dels nostre país.
Finalment, després d'una dècada de dilacions i

d'alts i baixos, tenim una Carta en la qual tots els
partits poden trobar-se plenament integrats, si bé és
cert que falta delimitar algunes qüestions menors,
que es resoldran amb agilitat si tots seguim actuant
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amb responsabilitat, amb sentit i amb sentiment de
ciutat.
Estem avui a la fi d'un llarg camí i també estem ini¬

ciant un altre camí que ha de ser forçosament més
curt, però també de diàleg i d'acords satisfactoris per
a tots amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Admi¬
nistració de l'Estat. Avui, Barcelona ha fet el que ha¬
via de fer. Ara correspon a aquestes Administracions
fer un acte de generositat amb Barcelona i un acte de
reconeixement a la seva capacitat i especificitat.

El camí ha estat llarg i ple de petites i grans crisis,
però ens ha permès assolir l'objectiu que tots volíem:
donar a Barcelona una Carta Municipal que ens per¬
meti afrontar els reptes del segle vinent com a capital
de Catalunya i amb la seva intensa projecció a la res¬
ta d'Espanya.
Finalment, a juí del Partit Popular, la Carta està a la

bústia i el seu segell ha de ser inequívocament muni¬
cipal."
Seguidament pren la paraula la Ima. Sra. Eulàlia

Vintró i Castells, presidenta del Grup Municipal d'Ini-
ciativa-Els Verds, que pronuncia el parlament se¬
güent:
"Sr. Alcalde, Sres. i Srs. Tinents d'Alcalde, Sres. i Srs.

Regidors, Sra. Secretària, Sr. Interventor, Sres. i Srs.:
Em permetran l'anomalia de saludar dos represen¬

tants dels serveis tècnics de la Casa, però és una
manera de reconèixer que en el treball d'aquesta ciu¬
tat i d'aquest Ajuntament hi ha un amplíssim conjunt
de persones que avui he volgut singularitzar en
aquestes dues, que fan possible la feina que a vega¬
des és dificultosa per als polítics i polítiques i per als
tècnics i tècniques municipals.
Avui comença la part final d'un llarg itinerari proce-

dimental que va començar l'any 1980 i que s'intensifi¬
cà en dos moments: primer, l'any 1985; i després, a
partir de l'any 1987. Avui fem bona la dita castellana
de "a la tercera va la vencida".

El 22 de març de 1991 es va fer una sessió infor¬
mativa per donar compte dels treballs realitzats per la
Comissió tècnica presidida pel Sr. Jordi Borja i que ja
ha esmentat el Sr. Ernest Maragall, i per la Comissió
Política que presidia el Sr. Lluís Armet. Les actes re¬
flecteixen la posició que Iniciativa per Catalunya va
tenir en aquells moments respecte dels continguts i la
valoració política que fèiem del capteniment dels di¬
versos Grups Municipals, especialment crítica en
aquell moment, amb l'obstruccionisme que enteníem
nosaltres que havia practicat el principal Grup de
l'oposició.

El 20 de maig de 1994, en el saló de la Reina Re¬
gent, es va presentar un primer Avantprojecte que
només va rebre el suport del Grup Socialista i l'abs¬
tenció de la resta dels Grups. En aquella sessió, el
Sr. Ruiz Pena ens il·lustrà sobre els precedents histò¬
rics, sobre els treballs previs i sobre els principals
continguts de la Carta. Per a nosaltres, aquella Carta
no havia resolt bé cinc grans temes que des de
la nostra posició calia abordar: en primer lloc, la
vertebrado de Barcelona amb la seva Area metropoli¬
tana; en segon lloc, el sistema electoral; en tercer
lloc, l'organització de l'Ajuntament, els drets de la ciu¬
tadania i la consagració legal de la descentralització i
la participació; en quart lloc, les competències; i en
cinquè lloc la hisenda municipal. En aquell moment,
he de recordar-ho, el Grup municipal de Convergèn¬
cia i Unió s'obsessionà a eliminar de la Carta qualse¬

vol esment al fet metropolità, que es va convertir en
una mena de paraula tabú com si el sol fet d'eliminar-
la del text fes desaparèixer la realitat.
Ara, després de dos anys de feina sostinguda amb

la participació de tots els Grups (l'anterior era, com
s'ha dit de passada, el text dels Grups Socialista i de
Convergència i Unió, si bé després s'invità els altres
a participar-hi), presentem una proposta de consens
que obtindrà el vot favorable de tots els Grups. Con¬
sens, fórmula que no s'ha oblidat a Barcelona però si
a la resta de Catalunya, vol dir que tothom renuncia a
qüestions concretes per tal d'assolir un mínim, tan
gran com sigui possible, que ens representi a tots els
Grups.

Al llarg d'aquests deu anys, nosaltres, com a Grup
hem renunciat a aspectes importants de la nostra
pròpia proposta. Vàrem plantejar des del primer mo¬
ment l'articulació precisa de Barcelona en l'Àrea me¬

tropolitana perquè les lleis d'ordenació territorial no
es van aprovar amb aquest consens que Miquel Roca
deia que les lleis amb voluntat de durar han de tractar
de recollir. Aspiràvem, doncs, que, amb motiu de
l'elaboració de la Llei de Barcelona es modifiquessin
per consens les lleis d'ordenació territorial. Aspirà¬
vem a un sistema electoral propi que permetés am¬
pliar el nombre de regidores i regidors electes, incre¬
ment que no semblava cap disbarat, perquè la ciutat
exigeix molta dedicació. Aspiràvem també a rebaixar
el percentatge de vots per tenir representació del 5%,
que ens semblava excessiu, al 3% perquè aquesta
ciutat ha fet del pluralisme i la capacitar d'escoltar-lo
uns dels seus trets distintius. Volíem, així mateix, ga¬
rantir ei vot a les persones residents a la ciutat, fos
quin fos el seu lloc d'origen i poder regular l'elecció
directa dels consellers i regidors de Districte. Ens
hauria agradat que es reconegués a la ciutat de
Barcelona la seva competència per assumir, per dele¬
gació, les competències en tants i tants temes que
avui hem resolt de manera diferent: per a nosaltres,
la delegació era un tema important, fins i tot en temes
d'urbanisme, tret del Pla General Metropolità. I ens
hauria agradat que la hisenda municipal fos més atre¬
vida: hem obert la porta a la participació en els grans
tributs de l'Estat, però creiem que encara els impos¬
tos municipals, que tenen una escassa capacitat de
ser realment redistributius, se segueixen configurant
excessivament com una de les fonts de finançament
de l'Ajuntament.
Cap d'aquestes aspiracions ha estat possible reco¬

llir-la en la seva totalitat en els termes en què nosal¬
tres les havíem formulat, però de totes elles parla el
text que avui aprovarem, i ofereix fórmules diverses
per avançar en el futur immediat en la direcció que a
nosaltres ens sembla correcta. Ha desaparegut el
tabú metropolità; no es modifica el sistema electoral,
però podrem, en el Reglament orgànic, elegir els con¬
sellers de Districte; podrem fer participar totes les
persones residents en els mecanismes de consulta i
ens obliguem a instar la modificació legislativa que
permeti que totes les persones residents puguin parti¬
cipar almenys en el primer esglaó de la democràcia,
que és l'elecció local; hem creat consorcis que espe¬
rem que obrin la via per a una assumpció més gran
per part de l'Ajuntament; i hem obert la participació
en els grans tributs estatals i autonòmics.
No em seria difícil anar resseguint l'articulat per fer

notar les aportacions que creiem haver fet, tant el en
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text actual com en el del 1994, com en el de 1991.
Vull destacar el Títol IV, relatiu a la participació ciuta¬
dana i als drets de veïnes i veïns, capítol que ha estat
poc modificat des de la seva redacció inicial, la del
1991, àmpliament consultada amb tot el teixit ciutadà.
Les millores o les simplificacions crec que no alteren
el que havien estat les expressions formulades des
de la Federació de les Associacions de Veïns, des
dels col·legis professionals, des de les organitzacions
empresarials, sindicals, etc., que en aquell moment
van ser consultades.

En aquesta Carta reconeixem un conjunt de drets
importantíssims per a la ciutadania: el dret a la parti¬
cipació, a la informació, i dins aquesta, la informació
mediambiental, tema que és cada vegada de més in¬
terès i de més preocupació; el dret a la participació; el
dret a la iniciativa ciutadana; el dret a la no discrimi¬
nació; el dret a la petició; el dret a la defensa des de
l'Ajuntament dels ciutadans davant de companyies
prestadores de serveis públics, siguin aquestes públi¬
ques o privades. És a dir, tot un conjunt de drets a la
no discriminació per qualsevol tipus de motiu, que fan
de Barcelona una de les ciutats, en aquest sentit,
més orgullosa de la seva capacitat de convivència.
Segurament haurem de regular les formes de partici¬
pació directa (és una reivindicació pendent), en els
consells municipals o bé la inclusió de la memòria
participativa en els temes urbanístics que el Regla¬
ment, repeteixo, podrà recollir.

La Carta ha viscut també, al llarg d'aquest temps,
un procés de simplificació. Dels gairebé tres-cents ar¬
ticles que tenia la primera redacció, als escassos
dos-cents que té en la redacció actual.

La Carta obre línies de treball en els camps de la mo¬
bilitat, de la seguretat, de la prevenció, la justícia i l'or¬
ganització municipal, i sense ser, és ben cert, cap mena
de talismà que resolgui tots els conflictes, ens obre la
via per poder-los enfocar d'una manera correcta.

En el procés subsegüent serà possible, esperem,
introduir-hi millores i tal vegada qüestions que avui
encara no hi són i que ens puguin ser presentades en
l'audiència pública que malauradament, i pel motiu
que vostès coneixen, hem hagut d'ajornar.
Voldria, per acabar, regraciar totes les persones

que al llarg d'aquests deu anys han ajudat el meu
Grup i a mi personalment, a aportar idees, a introduir
esmenes, a fer-hi suggeriments que crec que han
contribuït a fer que el text sigui el que avui presen¬
tem. També els meus companys regidors. Com a
dona, he estat molt sola al llarg d'aquests deu anys
que ha durat la redacció de la Carta municipal, però
crec que ha estat, també vull dir-ho, un privilegi poder
compartir amb tantes persones expertes, l'enriqui¬
ment que per a mi, que no vinc del món del Dret o de
l'Economia, han suposat moltes d'aquestes sessions.
També vull agrair específicament a l'equip tècnic les
seves observacions que, en tantes ocasions ens han
ajudat a treballar millor. Ernest Maragall ha fet una
definició de Jaume Galofré que ara no sabria re¬
produir, però que comparteixo.
La tasca ha estat llarga i il·lusionada. Jo no voldria

perdre de vista aquesta paraula. La Carta és ambicio¬
sa i les persones, que en representació dels nostres
Grups hi hem treballat, ho hem fet amb il·lusió perquè
l'objectiu s'ho mereixia.
Espero i desitjo que, una vegada més, Barcelona

pugui aportar a altres ciutats catalanes i espanyoles

un exemple de consens, unes fórmules viables de
gestió i un cert paradigma del necessari gir local en la
política, tant estatal com autonòmica. Si el segle XXI
ha de ser el segle de la proximitat, ha de ser el segle
de la tolerància, ha de ser el segle de la convivència,
jo crec que avui, en aquest Saló de Cent, comencem
amb bon peu a donar-ne un exemple.
Gràcies".
Finalment la Ima. Sra. Pilar Rahola i Martínez, pre¬

sidenta del Grup Independentista, pronuncia el parla¬
ment següent:
"Alcalde, regidores, regidors.
S'ha recordat avui aquí la feina que durant deu

anys ha fet molta gent. S'ha recordat també la feina
que han fet els serveis tècnics, que ha fet espe¬
cialment Jaume Galofré, i que han fet també, de ma¬
nera molt amable, Ernest Maragall i tots els Grups re¬
presentats a través dels seus presidents. Jo, si em
permeten, perquè crec que és un acte de justícia, i
em sembla que també interpretaré el parer de tots, he
de dir que seria injust avui l'acte si no recordéssim
també la feina especial que ha fet Ernest Maragall: la
seva tossudesa positiva, la seva persecució de les
nostres agendes per a aconseguir reunir-nos, la seva
persecució també per a aconseguir que les esmenes,
les diferències, s'anessin polint lentament, han acon¬
seguit, n'estic convençuda, donar l'impuls definitiu
perquè finalment, en un dia com avui, la Carta fos
possible.
Certament és difícil tenir alguna cosa més a dir: ha

parlat ja l'Ernest, ha parlat el Miquel; ha parlat
l'Albert; ha parlat la Lali. Permetin-me que ho hagi dit
amb els noms propis i no amb la representació políti¬
ca i, fins i tot, sense els cognoms. Ho he dit així jo,
que sóc probablement de les més noves i només hi
he treballat aquests dos darrers anys, perquè la Carta
Municipal, a banda d'adversaris polítics notables i,
molt sovint apassionats en la nostra discussió dialèc¬
tica, ens ha fet amics. Ens ha fet amics en la sensibi¬
litat, en la complicitat, en la voluntat de servir la nos¬
tra ciutat i la capital del nostre país. És segurament, i
ho hem de dir així, l'esperit de Barcelona i, és segur
també, aquest esperit de Barcelona el que fa que a
Barcelona i al país sigui la política un paradís possi¬
ble, un espai possible, un espai de complicitats, si cal
de tensions, però de tensions sempre constructives i
positives.
Quan anàvem avançant en la Carta, en aquells

maratons que l'Ernest ens obligava a fer, alguna ve¬
gada havia recordat els poemes de Salvador Espriu
i, en conseqüència, la pell de brau, aquella idea for¬
ça, que fossin possibles, que fossin segurs, els
ponts del diàleg. Vaig pensar que encapçalaria la
modesta intervenció d'avui amb aquesta reflexió
d'Espriu, i no hagués imaginat mai que la ironia, la
tragèdia i el destí m'obliguessin que també aquest
poema i aquesta idea força, extraordinària d'Espriu,
al capdavall, fossin el paisatge de fons d'un autèntic
drama, que hem viscut tots nosaltres.
Jo crec que ho he de dir des de la formació i des

de la sensibilitat que represento: sóc independentista.
Quan alguna vegada, aquells que utilitzen el diàleg
de la pistola diguin que són independentistes, respo¬
neu, si us plau, que només són assassins. Quan us
diguin que són gent que volen canviar el món, digueu
que el món, el canvi, les idees neixen de la conscièn¬
cia i que hi ha consciències ermes i eixutes que no
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poden generar idees; no us els cregueu. I, quan us
diguin que defensen eis drets, qualsevol dret, algun
dret, digueu també que el dret està de la banda de la
raó, de la banda del diàleg, i mai de la banda de
la mort: no són res més que assassins d'idees,
assassins de convivència, assassins de toleràn¬
cia, assassins, per tant, de la possibilitat d'un món
millor. I digueu també que perdran, que estem a Paî¬
tra banda tots: dretes i esquerres, monàrquics i repu¬
blicans, federalistes, autonomistes, centralistes, per
què no, i independentistes estem a la banda dels de¬
mòcrates, a la banda del diàleg, a la banda de la vo¬
luntat de construir des de les diferències, des de les
tensions, des de la passió, però mai des de la mort.
Per tant, permeteu-me que aquest Espriu que avui
volia coronar la Carta municipal, hagi coronat l'home¬
natge personal del que avui considero el meu germà,
l'última víctima d'aquesta gent que diu parlar en nom
de no se què i només parla en nom de la mort.

Bé, no sé si és correcte manllevar una frase històri¬
ca, però ja som aquí. Alguns heu fet un llarg camí,
d'altres ens hi hem incorporat més tard, per tant hi
hem incorporat també la sensibilitat que representem,
en tot cas la meva, republicana i independentista, i
entre tots hem intentat aconseguir fer una llei espe¬
cial per a aquesta ciutat nostra, per a aquesta capital
de Catalunya.
Aquesta Barcelona que va ser capaç de dotar-se

històricament de tots els instruments que la podien
arribar a fer competitiva i que en aquest mateix Saló
de Cent va tenir la intuïció enorme, també des de fa
molts segles, de barrejar-hi tota la societat civil, de
posar al damunt de la decisió política la capacitat de
tota una societat per a articular el seu col·lectiu.
Aquesta Barcelona, per tant, integradora i capdavan¬
tera, avui ha tornat a fer història: està intuint el futur,
està intuint per on aniran les articulacions socials del
futur, està intuint com seran les ciutats del futur, està
marcant un camí, que serà un orgull per a tots nosal¬
tres, a moltes ciutats, fins i tot europees.
Amb tota seguretat, en aquesta Carta municipal

d'avui, de la qual evidentment nosaltres, com tots, tin¬
dríem moltes coses a dir que no ens acaben d'agra¬
dar, hi hem deixat pell, hi hem deixat puresa: ho hem
dit tots. Hi hem deixat idees que per a nosaltres són
idees força i que, tanmateix, no formaven part del
consens; però el consens, el paisatge comú, era tan
important, que valia la pena deixar pel camí puresa,
deixar-hi pell, deixar-hi algunes reivindicacions que
no formaven part del paisatge comú, sinó del paisat¬
ge particular que legítimament cadascú defensa.
Aquesta Barcelona, doncs, avui en aquest Saló, on

precisament ha viscut tanta història, i tanta història
competitiva, i tanta història amb capacitat de mo¬
dernitzar, tanta història innovadora, torna a innovar,
torna a marcar pautes de futur, amb aquesta Carta
que, ben segur, sorprendrà per la seva enorme valen¬
tia, sorprendrà per la seva enorme capacitat d'intuir el
futur.
Què fa la Carta? Resol la dualitat. Resol la Barce¬

lona interior i la Barcelona exterior. Resol la Barcelo¬
na que mira cap a dintre, es mira els seus propis
problemes, es mira la seva gent, es mira un concep¬
te humà de ciutat, un concepte cívic de ciutat, per-
metin-me dir, un concepte republicà de ciutat; i al
mateix temps, també mira al món i vol ser-ne capda¬
vantera i vol tenir paper i vol tenir veu i vol tenir op¬

ció. Per tant, és la mirada interior i és la mirada exte¬
rior. No gosaria ara entretenir-me en com podria ver¬
balitzar a través dels elements que hem posat a la
Carta, en com justificaria això que dic, però és així.
La Carta dota Barcelona dels instruments per orga¬
nitzar-se interiorment, però també per ser competiti¬
va exteriorment.

És la Barcelona de l'autoritat, en el sentit que vol
dotar-se d'autoritat per poder administrar el seu
col·lectiu; i al mateix temps és la Barcelona de la
participació cívica i ciutadana. La Barcelona, doncs,
que vol tenir lleis, però també que les vol posar al
servei de la participació ciutadana perquè s'inter-
relacioni, perquè en parli, perquè debati. Permetin-
me humilment destacar aquesta, que ha estat una
incorporació de tots, també ho ha estat especial¬
ment del Grup Municipal Independentista, preocupat
sempre per aquest concepte de fons, la participació,
la corresponsabilitat entre l'àmbit de l'Administració
pública i l'àmbit cívic. La Carta també ho resolt és
molt valenta i ambiciosa amb les lleis, és molt valen¬
ta en allò que vol decidir com a ciutat i, alhora, es
preocupa perquè allò que vol decidir tingui una gran
participació.

És indiscutiblement la Barcelona logística, però és
també la Barcelona ecçlògica. Crec que també aquí
hem resolt la dualitat. És la Barcelona que vol recu¬
perar els dos rius, i és la Barcelona que vol que aca¬
bem tenint totes aquelles grans inversions, aquells
grans esdeveniments logístics que estan per resol¬
dre, i els puguem administrar i ens dotem per poder-
los administrar. I alhora és la Barcelona que vol tenir
un alt sentit de preservació d'allò que li és propi, el
patrimoni de la pedra, el patrimoni històric, el patrimo¬
ni del medi ambient, el patrimoni, per tant, ecològic, el
patrimoni de la cultura, el patrimoni de la memòria.
És la Barcelona tradicional i la Barcelona innovado¬

ra; aquella que recorda els centenars d'anys d'histò¬
ria i aquella que vol intuir cap a on anirà el món en el
futur i, si cal, guanyar-lo i, si cal, tenir-hi paper i tenir-
hi incidència.

I és la Barcelona competitiva, evidentment, però
també la Barcelona solidària, aquella que es preocu¬
pa que tots els colors, totes les sensibilitats, tot el ca¬
lidoscopi se senti còmode a la ciutat, s'hi senti inte¬
grat i que, al capdavall, intenti aconseguir reequilibrar
els desequilibris.

Els he de dir, en tot cas, que jo, que represento
una sensibilitat independentista i republicana, em
sento especialment orgullosa d'una Carta municipal,
d'una Llei especial que intenta dotar la ciutat de
Barcelona d'uns principis extraordinàriament munici-
palistes i que, per tant, dota d'una força i d'un poder
local extraordinaris la ciutat. Molt probablement, la
concepció republicana de la societat és fonamental¬
ment això: una concepció municipalista de la societat.
És cert que, com a plantejament i com a sensibilitat
catalanista, m'ha preocupat especialment que la Car¬
ta municipal deixés constància i consolidés el con¬

cepte de capitalitat. Hi ha aspectes que probablement
nosaltres haguéssim fet d'una altra manera, anant
més lluny, arrodonint-los; no toca avui la dissidència.
Però, en tot cas, sàpiguen que em sento especial¬
ment orgullosa que, finalment, un text legal deixi tan
explícitament aquí, a la ciutat de Barcelona, consoli¬
dat el fet que Barcelona és ciutat però és capital: és
també des d'aquesta dualitat ciutat-capital, des de la
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qual podrà conquerir el lideratge a tants nivells i,
especialment, el lideratge del Mediterrani, el lideratge
europeu.

Bé, no em vull allargar. Els he de dir que, òbvia¬
ment, avui és un dia en el qual els ponents i les sensi¬
bilitats que representem ens sentim extraordinària¬
ment, deixin-m'ho dir, orgullosos. No pas de nosaltres
mateixos: probablement sense els equips que hem
tingut al darrera poca cosa haguéssim fet; però sí or¬
gullosos d'haver-nos posat d'acord, d'haver creat
aquest marc comú. A nosaltres ens hauria agradat
certament, anar més lluny en la catalanitat, en el pa¬
per de la capitalitat. Ens hauria agradat anar més
lluny en el tema del finançament: estem a favor del
concepte del concert econòmic i l'apliquem als muni¬
cipis. Hauríem anat més lluny en el sistema electoral:
la Lali en parlava i en això coincidim plenament. Ens
hauria agradat especificar un Institut per a la igualtat
social. Certament la llista és llarga, però estem enor¬
mement satisfets de fins a on hem arribat junts, que
aquesta sí que és una força molt més gran que haver
arribat més lluny sols.

He començat recordant Espriu. No cal que Espriu
ens demani que siguin segurs els ponts del diàleg: a
Barcelona, capital de Catalunya, fa molt que els ponts
del diàleg són els únics ponts possibles. És l'esperit
de Barcelona aquell que fa possible que Barcelona se
senti orgullosa de si mateixa i orgullosa d'ensenyar-
se al món. Tenim una ciutat que sap administrar-se, i
perquè sap administrar-se, avui ha fet una Carta mu¬
nicipal per administrar-se millor. Sentim-nos-en tots
plenament satisfets".
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació de

l'Avantprojecte de text articulat de la Llei especial de
Barcelona -Carta Municipal de Barcelona-, que s'ha
esmentat al començament de la sessió, hi voten a fa¬
vor tots els membres del Consistori.
Consegüentment, la Presidència la declara aprova¬

da per unanimitat entre els aplaudiments dels pre¬
sents.
Tot seguit, el Sr. Alcalde pronuncia el parlament

següent:
"Hem volgut una sessió pública i solemne. També

en això hem estat d'acord. Penso que no ens hem
equivocat. Els representants de la Federació d'As¬
sociacions de Veïns i altres entitats han expressat la
seva incomoditat, que és la nostra, pel fet que els
tràgics esdeveniments d'aquests darrers dies no ha¬
gin permès tirar endavant justament una de les inno¬
vacions que en el període de preparació -històrica¬
ment em refereixo-, d'aquesta Carta Municipal,
havíem introduït, que és l'audiència pública prèvia a
l'aprovació dels grans actes decisius d'aquest Ajun¬
tament, en un primer tast d'allò que la Carta final¬
ment serà: un gran sistema de participació. Els he
de dir, però, que tal com em comunica l'Ernest
Maragall, hi ha el compromís, que s'ha fet conèixer
a la Federació i d'altres entitats en el moment
d'acordar l'ajornament de l'audiència, que tal ajorna¬
ment va acompanyat del compromís que l'acta de
l'audiència pública s'incorporarà als treballs de la
Comissió Mixta Ajuntament-Generalitat. Voldria fer
saber, doncs, a la Federació d'Associacions de Ve¬
ïns, al Consell de Gremis, als col·legis professionals,
entitats ecologistes i de consumidors i forces políti¬
ques no representades aquí, que aquest serà el pro¬
cediment que seguirem.

Dit això, ens podem preguntar si en aquesta Carta
falten coses. No n'hi falten. Les que no hi són no és
que hi faltin, sinó que potser no han pogut formular-
se amb el nivell d'exigència que tots haguéssim vol¬
gut i que considerem mínim per a ser el text presentat
en nom de l'Ajuntament de Barcelona. Algunes coses
que probablement ens hauria agradat que hi fossin
val més que no hi siguin que no pas que hi siguin
aigualides, per dir-ho així. Esperem que això ens do¬
narà justament encara més força a l'hora de demanar
del Parlament català i del Parlament espanyol que fi¬
nalment aprovin un text que sigui fidel a la legítima
ambició de l'Avantprojecte que aquí s'acaba d'apro¬
var. En aquelles coses que no haguem pogut obtenir
en el nostre primer i ampli consens, sabem que la
vida ja es cuidará de substituir per uns altres contin¬
guts aquells de menys força que haguéssim pogut
aprovar en aquest dia.

Hi ha dues majories en aquesta Casa -ho vaig dir
un cop i potser no va ser del tot ben acceptat per al¬
guns-: la de la coalició de govern, que està feta per a
governar i governa; però també la més àmplia possi¬
ble, tots avui, per a fixar les regles del joc de governar
en aquesta ciutat. No és amb cap altra majoria que
això es podia fer i s'havia de fer.

Hem trigat molts anys. Aquí hi ha hagut diverses
versions sobre quants. Jo crec recordar que això va
començar el 1979 amb una comissió, en la qual eren
presents Fabià Estapé i altres persones que segura¬
ment havien participat, fins i tot, en la redacció de la
Carta de 1960.
Al Preàmbul de la Carta, el podeu llegir els aquí

presents, hi és pràcticament tot, tot s'hi diu. Segura¬
ment, si hi falta alguna cosa, encara serem a temps
de afegir-la-hi en algun moment del tràmit.
Tota gran ciutat europea, n'estem convençuts i així

es diu a la Carta, acabarà tenint la seva llei. Es fa
menció a la Carta, i potser en algun dels tràmits en¬
cara es podrà emfasitzar més, que nosaltres som una
ciutat d'una Europa que considerem un sistema de
ciutats i que ha aprovat ella mateixa una Carta Euro¬
pea d'Autonomia Local i un Preàmbul en el Tractat de
la Unió on aquests conceptes d'autonomia local estan
perfectament definits.
Som també un punt de referència per al sistema de

ciutats espanyol, que és un sistema plural, però que
té una fortíssima dualitat, de la qual nosaltres som,
per què ens hem d'enganyar i per què hem de callar,
un dels dos protagonistes principals.
Creiem que tota gran ciutat mereix la seva llei i tota

ciutat mitjana de Catalunya probablement tindrà al¬
gun dia la seva Carta. La llei és igualtat, però la llei és
també reconeixement de la diferència. Dels meus

temps d'estudiant i de les meves primeres passes en
aquesta Casa com a funcionari, recordo que se'm va
inculcar clarament que la llei especial primava sobre
la llei general. ¿Per què? Perquè la llei general esta¬
bleix uns drets comuns, però no esgota les possibili¬
tats d'acostar-se a les necessitats de cadascú, de
cada un dels pobles diferents, dels col·lectius dife¬
rents i la llei especial està feta per a aquests, per a
territoris més concrets, on totes les varietats de gent
hi són presents, però, en tot cas, tenen les seves prò¬
pies maneres d'articular-se i de resoldre els seus
problemes. Aquestes lleis específiques són més per¬
fectes i han de primar. No serien possibles sense la
llei general, però són obligades després de la llei ge-
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neral i la milloren. Igualar vol dir tractar diferentment
els diferents, i no pas tractar com a igual els que no
ho són. Sense llei pròpia per a les grans ciutats, el
sistema democràtic serà sempre insuficient: no toca¬
rà el fons del cor de la gent, dels ciutadans, que justa¬
ment se sentiran gent però no ciutadans, no amos del
seu destí a la ciutat.
La distància té avantatges en política a l'hora de

governar. La distància dóna justament el conjunt
d'informació i de diversitat i de tranquil·litat i de sere¬
nitat a l'hora de decidir què es necessita en les
grans decisions. Tanmateix la proximitat, la possibili¬
tat d'incorporar la ciutadania al trajecte polític, al tra¬
jecte de la ciutat, de la polis, és justament el que
s'està esperant de nosaltres. I això només ho po¬
díem obtenir per consens i l'hem obtingut. Consens
que no significa cessió en sentit de disminució. Aquí
s'ha dit que hem fet cessions. Sí, però no en el sen¬
tit de disminució, ans al contrari: un cop el consens
s'ha establert com a principi en aquest darrer perío¬
de, crec que hi ha hagut una estimulació mútua i
creativa.

Aquesta nit he llegit, una altra vegada, la Carta
Municipal sencera. És un gran text. Es una llei que
no té precedent a Europa en aquest moment. Us ho
puc ben dir perquè em pertoca de saber-ho en és¬
ser allà on sóc no per mèrits propis, sinó de Bar¬
celona. No hi ha una llei com aquesta en aquest
moment a tota Europa. N'hi haurà; vindran darrera
d'aquesta. Una llei amb la qual l'Ajuntament pot ac¬
cedir al Tribunal Constitucional; ja trobarem la ma¬
nera de fer-ho. Una llei amb la qual l'Ajuntament
aprova els plans d'urbanisme. Una llei amb la qual
Barcelona obté competències compartides i fi¬
nançades en salut pública, educació, serveis so¬
cials, habitatge i cultura. Una llei que permet que
Barcelona tingui justícia local. Una llei que garan¬
teix drets ecològics, drets contra el soroll, a favor de
la tranquil·litat i contra la contaminació en general.
Una llei que garanteix l'accés a tota la informació
municipal que està dipositada en arxius públics,
però efectivament. Una llei que dóna accés a la in¬
formació fins i tot telemàticament: això pot semblar
una innovació potser exagerada o encara buida de
contingut, però no ho és, perquè sempre que es
parla de finestreta única i d'administració única
s'està fent referència a una cosa que només és
possible telemàticament. Una llei que preveu l'esta¬
bliment de xarxes amb les altres Administracions
públiques per tal que aquesta finestreta única sigui
efectiva i a la major comoditat. Una llei que preveu
que els estrangers empadronats puguin participar
en les consultes públiques. Una llei que, a més, vol,
i això també la distingeix, que aquests estrangers
que són empadronats i, per tant, ciutadans, deixin
de ser forasters i per tant, haurien de poder votar a
les eleccions municipals i no només els ciutadans
de la Unió Europea, els quals, com saben vostès, ja
poden fer-ho per la llei general. Una llei que preveu
un reglament en el qual els Consells de Districte
amb poders creixents seran elegits i elegibles entre
la població de setze anys i més: hem de veure si
això és compatible amb lleis de caràcter general o
si, també aquí, la llei especial s'haurà de considerar
com a llei que pugui vulnerar, en el bon sentit de
millorar-la, la llei general. ¿Per què? Perquè hem

arribat a la conclusió que és justament en l'elecció
del primer graó de participació pública, que és el
Districte, on els joves de setze anys han de comen¬
çar a dir-hi la seva, per poder començar a involucrar
la joventut en la vida pública.

Al voltant d'unes 12.000 persones, si he calculat
bé, podran presentar una iniciativa municipal i obtenir
del Consell Municipal, que és el nom que prendrà el
Consell Plenari, el debat i, eventualment, l'aprovació
de les seves iniciatives. Els plans urbanístics, l'alcal¬
de els posarà un mes a informació pública i vindran a
aprovació definitiva al Consell Municipal: això és en el
projecte i, si no ens el canvien, serà així per a gran
satisfacció, no només dels constructors i dels promo¬
tors, sinó dels ciutadans i dels veïns en general, que
no veuran minvades les seves garanties informatives,
sinó ben al contrari, en evitar que el pes del temps
actuï d'una forma desesperant com a factor d'injustí¬
cia. La policia municipal passarà a ser policia judicial:
podrà actuar efectivament davant d'un jutge munici¬
pal contra el vandalisme, la brutícia, la delinqüència,
el soroll, la destrucció de mobiliari urbà, i la justícia
municipal podrà arbitrar i resoldre amb eficàcia bara¬
lles violentes entre grups de ciutadans, conflictes de
la propietat horitzontal o entre veïns, conflictes deri¬
vats del trànsit i tants altres.
Tot va començar aquí, en aquesta Sala, l'any 1906

amb l'aprovació de l'anomenat Pressupost de Cultu¬
ra, que, en realitat, era d'Educació. Ara, finalment,
allò que va començar l'any 1906 serà possible: la ciu¬
tat tindrà veu alta no solament en les escoles munici¬
pals, que aleshores van néixer gràcies a l'habilitat de
la ciutat a aprofitar les escletxes de la legislació, sinó
també en tot el sistema escolar públic.
Això, amics, començarà a ésser el que sempre ha¬

víem volgut. No serà com ara, sinó francament millor,
en part perquè, com sabem tots els que hem partici¬
pat en aquest període de la governació i de l'oposició
de Barcelona, sempre hem tingut la sensació de ser
afortunats: hi ha alguna cosa en aquesta ciutat que
ens supera i que ens obliga a nosaltres a superar-
nos. Tenim tots la sensació d'estar obligats a donar,
no a cedir, més del que normalment donaríem, i això
vol dir que sabem que al darrera, al costat nostre, hi
ha regidors, hi ha funcionaris, sense els quals ningú
de nosaltres no hauria donat ni el 10% del que final¬
ment hem acabat donant. Aquesta és la sensació que
tenim.

Per primer cop, Barcelona intenta formalitzar i con¬
cretar aquest plus en una llei pròpia, es tracta d'un in¬
tent formidable. No diré que tota Europa estigui pen¬
dent de nosaltres: això seria excessiu. Però podeu
estar segurs que aquest intent formidable és justa¬
ment el mínim que els ciutadans demanen avui del
sistema públic.
A les vostres mans està demostrar que a partir de

la guspira, del contacte elèctric que es pot produir a
partir d'avui entre els ciutadans i la ciutat, entre repre¬
sentants i representats, es converteixi seriosament,
lentament però amb seguretat, en una petita revolu¬
ció de les maneres de governar. Altrament l'esforç no
hauria valgut la pena.
Gràcies a tots. A les vostres mans queda".
Un cop tractat l'únic punt que constituïa l'ordre del

dia d'aquesta sessió, la Presidència aixeca la sessió
a les divuit hores i quinze minuts.
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Acta de la sessió celebrada el dia 22 de juliol de
1997 i aprovada el dia 24 d'octubre de 1997

Al saló de la Reina Regent de la casa de la ciutat
de Barcelona, el dia vint-i-dos de juliol de mil nou-
cents noranta-set, es reuneix el Consell Plenari, en
sessió ordinària, sota la presidència de PExcm. Sr. Al¬
calde Pasqual Maragall i Mira. Hi concorren Plm. Sr. i
les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Joan Clos i Matheu,
Eulàlia Vintró i Castells, Maravillas Rojo i Torrecilla i
Pilar Rahola i Martínez, i les Imes. Sres. i els Ims.
Srs. Regidors, Joaquim de Nadal i Caparà, Teresa
Sandoval i Roig, M. Carmen San Miguel i Ruibal,
Antoni Santiburcio i Moreno, Francesc Xavier Casas i
Masjoan, Enric Truñó i Lagares, Inmaculada Mora-
leda i Pérez, Albert Batlle i Bastardas, Josep M.
Vegara i Carrió, Francisco Narváez i Pazos, Pere
Aicober i Solanas, Ernest Maragall i Mira, Joan Fuster
i Sobrepere, Miquel Roca i Junyent, Josep M.
Samaranch i Kirner, Carme Servitje i Mauri, Joan
Puigdollers i Fargas, Vicenç Gavaldà i Casat, Antoni
Marcet i Rocabert, Daniel Fabregat i Llorente, Anna
Paredes i Rodríguez, Jaume Ciurana i Llevadot, Mi¬
quel Llongueras i Campañá, Antoni Miquel i Cerveró,
Joana M. Ortega i Alemany, Antonio Ainoza i Cirera,
José Alberto Fernández i Díaz, Emilio Álvarez i Pérez,
Marta Vila i Florensa, Jordi Cornet i Serra, José
Ramón Tobía i Galilea, Daniel Sirera i Bellés, Eugeni
Forradellas i Bombardó, Josep Puig i Boix i Agustí So¬
ler i Regàs, assistits per la secretària general acciden¬
tal, Sra. Irene Pagès i Perarnau, que certifica.

Excusa l'assistència l'Im. Sr. Francesc Homs i Ferret.
Hi és present l'interventor municipal, Sr. Lluís Mata

i Remolins.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presi¬

dència obre la sessió a les deu hores i quinze minuts.
Es donen per llegides les actes de les sessions an¬

teriors, celebrades el 27 de juny i el 14 de juliol de
1997, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots
els membres del Consistori; i s'aproven.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 8 i

16 de juliol de 1997 (S1/D/1997 2673 i 2577), que de¬
signen membres del Plenari del Consell Municipal de
Benestar Social: en representació de les associacions
empresarials i gremials i de les centrals sindicals, el Sr.
Antoni Lanza i Esparreguera, en substitució del Sr.
Josep Ferrer i Montserrat; i en representació de la Ju¬
dicatura i la Fiscalia, el Sr. Joaquim Bayo i Delgado, en
substitució del Sr. José Antonio Torres i Prieto.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcaldia,

de 2 de juliol de 1997 (S1/D/1997 2424 i 2425), que
nomenen el Sr. Ricard Gutiérrez i Martí membre dels
Consells d'Administració de l'Institut Municipal d'Assis¬
tència Sanitària i de l'Institut de Prestacions d'As¬
sistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), en
substitució del Sr. Albert Serra i Martín.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16 de
juliol de 1997 (S1/D/1997 2578), que designa el Sr.
Josep M. Lucchetti i Piu gerent del Districte de Ciutat
Vella, en substitució del Sr. Josep M. Procházka i
Aguiló.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16 de
juliol de 1997 (S1/D/1997 2579), que designa els
membres del Jurat del VII Premi Barcelona Solidaritat.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 21

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2618 i 2620), que nome¬

nen membre del Consell Municipal: del Districte de
Sants-Montjuïc, la Sra. Mercè Martín i Coma, en
substitució del Sr. David Fuentes i Alba; i del Districte
de Sant Andreu, la Sra. Lourdes Anglès i Vita, en
substitució del Sr. Eduard Puig i Comelles.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2619), que designa re¬
presentants de l'Ajuntament en el Consell de Salut
del Consorci Sanitari de Barcelona, la Ima. Sra. Eulà¬
lia Vintró i Castells i l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Quedar assabentat, tot reiterant l'agraïment del

Consistori, de l'acord, de 25 de juny de 1997, de la
Junta de Govern de l'Institut de Cultura de Barcelona,
que accepta i agraeix als Srs. David Carrasco, Juan
Manuel Garijo i Pasqual Aguilar i Manzana i a la famí¬
lia Soler i Alomà les donacions d'un piano de cua,
una bateria, un acordió i un conjunt instrumental, des¬
tinats al Museu de Música de Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 10

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2451-2453 i 2555), que
aproven modificacions de crèdit del pressupost de
1997 (generació de crèdits per ingressos), per im¬
port, respectivament, de 15.955.060, 833.558.280,
9.000.000 i 100.000.000 de pessetes.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcal¬

dia, de 2, 4 i 14 de juliol de 1997 (S1/D/1997 2354,
2362-2365 i 2498), pels quals, respectivament:

a) S'autoritza la despesa del contracte 97002525,
que té per objecte la redacció del projecte d'obres
d'urbanització exterior dels habitatges del Governa¬
dor, per un import de 7.500.000 pessetes, de les
quals 2.500.000 s'apliquen al pressupost de 1997,
4.000.000 al de 1998 i 1.000.000 al de 1999, s'apro¬
ven els plecs de condicions administratives particu¬
lars i es convoca concurs per a adjudicar-lo mitjan¬
çant procediment obert.

b) S'autoritza la despesa del contracte 97002956,
que té per objecte la reforma del CP Lepant, per un
import de 22.504.492 pessetes, de les quals 250.000
s'apliquen al pressupost de 1997, 12.250.000 al de
1998 i 10.004.492 al de 1999, s'aproven els plecs de
condicions administratives particulars i tècniques
particulars i el projecte i es convoca el corresponent
concurs.

c) S'autoritza la despesa del contracte 97002955,
que té per objecte la pintura interior i restauració de
façanes del CP Lepant, per un import de 22.457.962
pessetes, de les quals 250.000 s'apliquen al pressu¬
post de 1997, 12.250.000 al de 1998 i 9.957.962 al
de 1999, s'aproven els plecs de condicions adminis¬
tratives particulars i tècniques particulars i el projecte
i es convoca el corresponent concurs.

d) S'autoritza la despesa del contracte 97002979,
que té per objecte la pavimentació del carrer Nou de
la Rambla (2a fase), per un import de 45.457.000
pessetes, de les quals 5.000.000 s'apliquen al pres¬
supost de 1997, 32.774.000 al de 1998 i 7.683.000 al
de 1999, s'aproven els plecs de condicions adminis¬
tratives particulars i tècniques particulars i el projecte
i es convoca el corresponent concurs.

e) S'autoritza la despesa del contracte 97002980,
que té per objecte l'enderroc del Ceip Mare de Déu del
Mar, per un import de 22.000.000 de pessetes, de les
quals 10.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997, i
12.000.000 al de 1998, s'aproven els plecs de condi¬
cions administratives particulars i tècniques particulars
i el projecte i es convoca el corresponent concurs.
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f) S'autoritza la despesa del contracte 97003036,
que té per objecte la rehabilitació de l'edifici de les
Monges Reparadores, del carrer de Ganduxer, per
un import de 85.016.000 pessetes, de les quals
23.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
55.016.000 al de 1998 i 7.000.000 al de 1999, s'apro¬
ven els plecs de condicions administratives particu¬
lars i tècniques particulars i el projecte i es convoca el
corresponent concurs.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcal¬

dia, de 4 de juliol de 1997 (S1/D/1997 2329, 2390-
2393 i 2558), pels quals, respectivament:

a) S'aprova el Projecte de les obres d'ampliació i
rehabilitació del Ceip-Eso Bosc de Montjuïc i, simultà¬
niament, el plec de clàusules administratives que ha
de regir el concurs obert per a l'adjudicació del con¬
tracte 97002761 d'execució de les esmentades
obres, per un import màxim de 99.995.582 pessetes,
de les quals 40.000.000 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998; i es convoca concurs

obert, amb caràcter d'urgència, per a adjudicar tal
contracte.

b) S'aprova el plec de clàusules del concurs obert
per a l'adjudicació del contracte 97002703, relatiu a la
direcció, per part d'un arquitecte tècnic/aparellador,
de les obres de rehabilitació del conjunt dels museus
d'Història i Marès, per un import de 7.287.584 pesse¬
tes, de les quals 1.750.000 s'apliquen al Pressupost
de 1997, 5.000.000 al de 1998 i 537.584 al de 1999; i
es convoca concurs obert per a adjudicar l'esmentat
contracte.

c) S'aprova el plec de clàusules del concurs obert
per a l'adjudicació del contracte 97002702, relatiu a
la direcció, per part d'un arquitecte tècnic/apare¬
llador, de la 2a fase de les obres de construcció
de la biblioteca Font Castellana, per un import de
2.936.787 pessetes, de les quals 1.300.000 s'apli¬
quen al Pressupost de 1997 i 1.636.787 al de 1998; i
es convoca concurs obert per a adjudicar l'esmentat
contracte.

d) S'aprova el plec de clàusules del concurs obert
per a l'adjudicació del contracte 97002700, relatiu a
la direcció, per part d'un arquitecte, de les obres de
rehabilitació del conjunt dels museus d'Història i Ma¬
rès, per un import de 6.823.584 pessetes, de les
quals 1.750.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
5.000.000 al de 1998 i 73.584 al de 1999; i es con¬
voca concurs obert per a adjudicar l'esmentat
contracte.

e) S'aprova el Projecte de les obres de rehabilita¬
ció, dins del conjunt dels museus d'Història i Marès i,
concretament, del subsòl del Museu d'Història i de la
planta baixa de la Casa Padellàs i, simultàniament, el
plec de clàusules administratives que ha de regir el
concurs obert per a l'adjudicació del contracte
97002698, d'execució de les esmentades obres, per
un import màxim de 172.229.022 pessetes, de les
quals 52.229.022 s'apliquen al pressupost de 1997 i
la resta al de 1998; i es convoca concurs obert per a
adjudicar tal contracte.

f) S'aprova el Projecte de les obres de millora de
l'EM Ignasi Iglesias, i simultàniament, el plec de clàu¬
sules administratives que ha de regir el concurs obert
per a l'adjudicació del contracte 97002763, d'execu¬
ció de les esmentades obres, per un import màxim de
30.000.000 de pessetes, de les quals 9.000.000
s'apliquen al pressupost de 1997, i la resta al de

1998; i es convoca concurs obert, amb caràcter d'ur¬
gència, per a adjudicar tal contracte.

El Sr. Puigdollers fa notar que en cap d'aquests ex¬
pedients s'opta per la forma de subhasta, el qual, se¬
gons la llei, és el sistema ordinari de licitació de les
Administracions públiques.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Al¬

caldia, de 16 i 25 de juny i 14 de juliol de 1997
(S1/D/1997 2026, 2233-2235, 2492 i 2493), pels
quals, respectivament:

a) S'adjudica a Hecsa, Hidroelèctrica de Catalunya,
SA, el contracte núm. 97002210, que té per objecte el
soterrament de les línies elèctriques de la rambla del
Poblenou, per un import de 13.469.612 pessetes, de
les quals, 3.252.140 s'apliquen al pressupost de
1997, 6.009.870, al de 1998, i 4.207.602, al de 1999.
b) S'adjudica a Corviam, SA, Empresa Constructo¬

ra, el contracte 97001188, que té per objecte l'arran¬
jament dels carrers del Tagamanent, de Lluís Vives,
de Torres, etc., per un import de 62.705.061 pesse¬
tes, de les quals 35.119.034 s'apliquen al pressupost
de 1997, 11.186.640 al de 1998, i 16.339.383, al de
1999.

c) S'adjudica a Grupo Acciona, SA (abans Cubiertas
y Mzov), el contracte 97001186, que té per objecte l'ar¬
ranjament dels carrers de l'Or, de les Guilleries, de
Vallfogona i de Ciudad Real, per un import de
77.631.718 pessetes, de les quals, 43.666.400, s'apli¬
quen al pressupost de 1997, 14.511.213, al de 1998 i
19.454.105, al de 1999.
d) S'adjudica a Comsa, SA, el contracte núm.

97001184, que té per objecte la nova urbanització del
carrer del Torrent de l'Olla, per un import de
173.910.811 pessetes, de les quals 109.523.375
s'apliquen al pressupost de 1997, 20.823.024, al de
1998, i 43.564.412, al de 1999.
e) S'adjudica a Corviam, SA, Empresa Constructo¬

ra, el contracte 97001537, que té per objecte la pavi¬
mentació del carrer de l'Argenteria, per un import de
59.674.726 pessetes, de les quals 26.688.160 s'apli¬
quen al pressupost de 1997, i la resta al de 1998.

f) S'adjudica a Centralsug Ibérica, SA, el contracte
97001923, que té per objecte la instal·lació pneumàti¬
ca de recollida de brossa al carrer de l'Argenteria, per
un import de 24.077.509 pessetes, de les quals
9.348.851 s'apliquen al pressupost de 1997, i la resta
al de 1998.
Quedar assabentat de sengles resolucions del regi¬

dor del Districte de l'Eixample, per les quals, respecti¬
vament:

a) S'imposa al Sr. Amable Rodríguez i Pérez, titular
de l'activitat de restauració mixta ubicada al carrer de
la Diputació, núm. 155, la sanció d'1.000.000 de pes¬
setes i tancament provisional de l'establiment pel pe¬
ríode d'un mes com a responsable de la infracció ad¬
ministrativa, tipificada com a falta greu, consistent en
l'incompliment reiterat dels horaris d'obertura i tanca¬
ment de l'establiment, els dies que es concreten en
tal resolució.

b) S'imposa a Divina Decadencia, SA, titular de
l'activitat de discoteca, ubicada al carrer de Mallorca,
núm. 467, les sancions de tancament provisional de
l'establiment per un període de: dos mesos, com a
responsable de la infracció administrativa tipificada a
l'article 23 d) de la Llei 10/1990, de 15 de juny, con¬
sistent en l'incompliment de qualsevol norma sobre
locals, instal·lacions que signifiqui un risc per a la se-
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guretat de les persones; d'altres dos mesos, com a
responsable de la infracció administrativa tipificada a
l'apartat e) del mateix article consistent en l'excés
d'entrada permesa si això comporta risc per a la se¬
guretat de les persones; i de dos mesos més com a
responsable de la infracció tipificada a l'apartat g) de
l'article esmentat, consistent en l'admissió de menors
en establiments on aquests tinguin prohibida l'entra¬
da; infraccions totes tipificades com a faltes molt
greus a la citada Llei 10/1990, de 15 de juny.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 16 i 21 de

ju-liol de 1997 (S1/D/1997 2622-2631), que atorguen
el títol d'Amic de Barcelona, als Excms. Srs. Jorge
Sampaio, president de la República de Portugal,
Francesco Rutelli, alcalde de Roma, Jaime Ravinet,
alcalde de Santiago de Xile, Norbert Burger, alcalde
de Colònia i president de la Unió Internacional d'Auto¬
ritats Locals (IULA), Enrique Iglesias, president del
Banco Interamericano de Desarrollo i Jacques
Delors, president del Groupement d'Études et de
Recherches "Notre Europe", i als Srs. Riccardo Muti,
director musical de l'Scala de Milà, Norman Foster,
Richard Meier i Richard Rogers, arquitectes.
Quedar assabentat de l'Informe de la Intervenció

General sobre la fiscalització "a posteriori" correspo¬
nent a l'exercici de 1996, i de les precisions a l'esmen¬
tat informe que efectua el gerent dels Serveis Gene¬
rals; i instareI gerent a continuar posant l'èmfasi en la
supervisió de la instrucció dels expedients municipals.

La Presidència indica que el debat d'aquest punt
es farà conjuntament amb el del punt núm. 2 de l'or¬
dre del dia.
Adequar, a indicació del Registre Mercantil, el ter¬

mini de la designació dels membres del Consell d'Ad¬
ministració de la Societat Privada Municipal Pro Nou
Barris, SA, efectuada mitjançant acords de 7 de fe¬
brer i 21 de març de 1997, als cinc anys establerts a
l'article 18 dels Estatuts socials, sens perjudici de la
renovació que fos procedent en el canvi de mandat
consistorial.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 21 de juliol de

1997 (S1/D/1997 2614), que: a) Suspèn, en execució
de sengles interlocutòries de 8 de juliol de 1997 de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su¬
perior de Justícia de Catalunya, l'efectivitat de l'acord
del Consell Plenari, de 25 d'octubre de 1996, que
modificava la redacció de la clàusula 24a del plec de
clàusules administratives generals aplicables a la
contractació d'obres, instal·lacions, serveis i submi¬
nistraments, i, en conseqüència, totes les prescrip¬
cions dels plecs de clàusules administratives particu¬
lars que desenvolupen l'esmentada clàusula 24a, tot
això amb efectes a partir del dia 17 de juliol de 1997; i
b) encomana al gerent dels Serveis Generals que dic¬
ti les instruccions necessàries per a l'execució de tal
resolució.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo¬

sos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.

Cartes de serveis:
- De platges de Barcelona.
- De llicències municipals d'obres majors i activitats.

- 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.

El ponent de Funció Pública i Qualitat, Sr. Ernest
Maragall, explica que la posada en marxa del Pla de
Qualitat comporta l'aprovació de cartes de serveis
que incorporen un conjunt de compromisos de rela¬
ció amb els ciutadans i d'atenció dels seus suggeri¬
ments i queixes; i que cada Carta implica: especifi¬
car el camp i els productes i línies de serveis en què
es prenen els compromisos; adoptar un conjunt d'in¬
dicadors que permeten valorar l'evolució tendencial
de tals compromisos; posar en marxa un pla de mi¬
llora continuada de qualitat, específic per tal servei i
constituir uns Grups de millora, és a dir, d'implicació,
motivació i participació dels responsables i treballa¬
dors del servei respectiu, que són els que millor po¬
den copsar-ne l'evolució i les possibilitats de millo¬
rar-lo; definir uns criteris d'atenció als ciutadans i de
les seves queixes i suggeriments; i establir uns pro¬
cediments de control de qualitat dels serveis que es
presten mitjançant proveïdors.
Recorda que durant l'any 1996 ja s'aprovaren les

Cartes relatives a la Guàrdia Urbana, a l'Institut Mu¬
nicipal de Parcs i Jardins, a la Societat Municipal
d'Aparcaments i Serveis, SA, als poliesportius Cla¬
ror i de l'Espanya Industrial, a les piscines Bernat
Picornell i a les platges; i explicita que, a partir del
mes de setembre, una part significativa de l'orga¬
nització municipal disposarà d'aquests elements de
seguiment i millora de la qualitat i així, concreta¬
ment, la documentació que s'ha facilitat en el curs
d'aquesta sessió inclou les cartes corresponents a
les plages al Serveis d'atenció al ciutadà, a l'es¬
tació d'autobusos de Barcelona nord, gestiona¬
da per Smassa, al centre de Selecció i Formació
de Personal, a les llicències municipals d'obres
majors i activitats centralitzades en el sector d'ur¬
banisme, a l'Institut Municipal d'Hisenda i als
poliesportius de Can Dragó, del Frontó Colom i del
carrer del Perill.
Considera, doncs, que el Pla de Qualitat està asso¬

lint els seus objectius, de manera que al final del
mandat afectarà aproximadament entre un 70 i 80 per
100 del personal i dels serveis municipals, i està fent
un bon servei a la ciutat i a l'Ajuntament i obrint un
camí no recorregut fins ara per cap altra Administra¬
ció pública, que podrà arribar, fins i tot, a definir es¬
tàndards Iso: en felicita, doncs, els responsables i els
encoratja a continuar la seva tasca.

El Sr. Alcalde demana aclariments sobre el grau
d'actualització de determinades informacions, com
ara les relatives als responsables dels serveis.

El Sr. Ernest Maragall contesta que una orga¬
nització complexa com la municipal està subjecta,
lògicament, a canvis en els llocs de responsabilitat,
però, en tot cas, poden formar part de l'esquema
de publicació; i que de l'aplicació de les cartes de
serveis, se n'obtenen unes estadístiques mensuals,
de les quals fa uns mesos es publicà un resum que
es preveu que arribi a tenir una periodicitat tri¬
mestral.
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COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Aprovar el Compte General de l'exercici 1996 cor¬

responent a l'Ajuntament de Barcelona, als Organis¬
mes Autònoms municipals i a les Societats Mercantils
de capital íntegrament municipal.

El primer tinent ;< alcalde, Sr. Clos, comença dient
que la seva inte, venció constarà de dues parts: la pri¬
mera, referida al Compte General de l'Ajuntament, els
seus organismes autònoms i les societats de capital
íntegrament municipal, el qual ha estat sotmès a la
tramitació reglamentària amb el preceptiu informe de
la Comissió de Comptes i el reglamentari període
d'informació pública, durant el qual només s'han re¬
but dues reclamacions per part dels dos Grups de
l'oposició municipal i cap dels ciutadans particulars; i
l'altra referida a l'Informe de la Intervenció sobre la
fiscalització a posteriori.
Tracta, doncs, primerament del Compte General i,

valent-se de la projecció de diapositives que repro¬
dueixen el document lliurat als membres del Consis¬
tori al començament de la sessió, informa:

a) Que el Balanç de situació a 31 de desembre de
1996 reflecteix un increment d'uns 13.000 milions de
pessetes en el qual cal destacar, en la banda de l'ac-
tiu, l'increment de l'immobilitzat material i la política
de sanejament de l'actiu circulant i, en la banda del
passiu, l'increment del patrimoni net en uns 10.000
milions i la reducció, en una xifra similar, dels em¬
prèstits i préstecs a llarg termini.

b) Que el Compte de resultats mostra: uns resul¬
tats d'explotació de 64.400 milions de pessetes
abans d'interessos i de 35.900 després, xifra que pre¬
senta un increment de 3.000 milions sobre l'exercici
anterior; unes transferències de capital de 18.400 mi¬
lions amb una lleugera disminució respecte a 1995; i
unes dotacions per amortitzacions de 6.400 milions;
uns resultats ordinaris d'11.100 milions i uns resultats
extraordinaris de 2.300 milions que, sumats, donen
un resultat positiu de l'exercici de 13.400 milions,
quan el de 1995 fou de 4.000 milions.

c) Que el Pressupost liquidat presenta un superàvit
de 21.700 milions de pessetes, format per la diferèn¬
cia entre uns ingressos totals de 254.700 milions i
unes despeses totals de 223.000.
d) Que els ingressos corrents no financers estan

constituïts pels impostos locals en un 40%, per les ta¬
xes en un 11%, per les participacions en els ingres¬
sos de l'Estat en un 27%, per les transferències en un
15% i per altres ingressos en un 7%; i que dintre dels
ingressos corresponents als impostos locals un 46%
prové de l'impost sobre els béns immobles, un 31%
de l'impost sobre les activitats econòmiques, un
12% de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica,
un 9% de l'impost sobre increment del valor dels
terrenys i un 2% de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

e) Que les despeses liquidades no financeres es
distribueixen de la manera següent: un 32,5% a la via
pública, un 15,4% a manteniment urbà i serveis, un
12,1% a urbanisme, un 3,3% a promoció econòmica i
serveis d'atenció al ciutadà, un 13% a serveis admi¬
nistratius, un 7% a salut pública, sanitat i atenció so¬
cial, un 13% a educació, esports i cultura i un 3% a
serveis funeraris.

f) Que de la inversió directa que consta en el pres¬
supost liquidat, s'han destinat: un 38% a vials i zones

verdes, un 8% a escoles, un 19% a altres equipa¬
ments, un 9% a compres de béns immobles i un 26%
a l'obtenció de sòl, i es gestionà en un 20% pels Dis¬
trictes, un 40% pels Sectors i en el 40% restant pels
Instituts i les empreses municipals.
Projecta, seguidament, diversos gràfics amb dades

característiques de l'evolució financera de l'Ajunta¬
ment, tot i comenta:

a) Que l'estalvi corrent superà la inversió total neta
que el 1996 fou de 32.000 milions de pessetes, men¬
tre que el 1991 era de 27.700.

b) Que el deute financer assolí el seu punt més alt
el 1993, però de llavors ençà està disminuint, mentre
que, en canvi, els ingressos corrents es mantenen
gairebé estables i això ha permès que la relació entre
deute financer i ingressos corrents, que és un dels in¬
dicadors més valorats internacionalment, hagi baixat
del 156,7% de 1991 al 108,5% el 1996.

c) Que el finançament d'aquest Ajuntament està
format: en un 28% per crèdits bancaris, un 27% per
emissions públiques estrangeres, un 28% per prés¬
tecs estrangers i un 17% per emissions públiques en
pessetes, mentre que en la mitjana corresponent a
altres Ajuntaments espanyols de més de 500.000
habitants, els crèdits bancaris tenen un pes relatiu
del 95%.

d) Que en el quadre de finançament global, que re¬
flecteix el total endeutament financer i el superàvit o
dèficit de caixa i pot presentar en algunes xifres dis¬
crepàncies amb el compte d'explotació i amb el Pres¬
supost, justificades per la diferent funció de cadascun
d'aquests instruments bàsics de gestió, s'observa
que l'endeutament municipal assolí el seu punt més
alt el 1993, amb 280.000 milions de pessetes i a par¬
tir d'aquesta data s'ha anat reduint progressivament
fins a 256.800 milions el 1996, gràcies a l'increment,
també progressiu, de l'estalvi corrent abans d'interes¬
sos, que era de 30.500 milions el 1991, i arribà a
64.400 el 1996, i també de l'estalvi després d'interes¬
sos, que era negatiu en 400 milions el 1991 i fou posi¬
tiu en 35.900 milions el 1996, de manera que, des¬
prés d'una inversió neta de 28.200 milions dóna un

superàvit de l'exercici de 7.700 milions i, sumant-hi
les variacions de tresoreria, un superàvit de caixa de
10.800 milions, xifres que contrasten amb les dels
anys vuitanta en què les inversions municipals es fi¬
nançaven amb endeutament i el dèficit de caixa asso¬
lia un import, similar al de les inversions, de l'entorn
de 20.000 milions, tanmateix, la reducció de la despe¬
sa corrent i les millores en el finançament, que són
fruit del nou conveni amb l'Estat i l'evolució positiva
de l'economia, han permès canviar aquesta tendèn¬
cia, finançar les inversions amb recursos corrents i
iniciar la reducció de l'endeutament.

Parla, a continuació, dels comptes consolidats del
conjunt format per l'Ajuntament, els seus organismes
autònoms i les societats municipals, els quals han es¬
tat sotmesos, per tercer any consecutiu, a una audito¬
ria externa, i subratlla:

a) Que les diferències entre els ingressos i les
despeses comporten un superàvit important i, se¬
gons un estudi publicat el mes de juny per Moody's
Investor Service, la relació entre estalvi corrent
abans d'interessos i interessos assoleix un nivell
francament positiu.

b) Que les inversions consolidades totals assolei¬
xen 33.800 milions de pessetes i continuen l'evolució
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lleugerament creixent dels darrers anys, però coberta
per l'estalvi corrent.
c) Que la relació entre deute financer i ingressos

corrents té també una evolució descendent i, per tant,
positiva en els tres darrers exercicis en haver dismi¬
nuït del 135 al 114 per 100 a causa de la disminució
de l'endeutament i l'augment dels ingressos corrents.

d) Que l'estalvi corrent és de 66.900 milions de
pessetes, abans d'interessos i de 36.100 després i
dóna, després d'una inversió neta total de 27.600 mi¬
lions, un superàvit de l'exercici de 8.500 milions que
sumant-hi les variacions de tresoreria, 1.900 milions,
totalitzen un superàvit de caixa de 10.400 milions.
Comenta, després, que l'activitat de tot el Grup

que té per ingressos corrents un gir de 246.900 mi¬
lions de pessetes i supera els 250.000 afegint-hi la
inversió, no representa gaire més del 3% del pro¬
ducte interior brut de la ciutat; que tanmateix, aquest
percentatge no expressa la transcendència econò¬
mica que té l'activitat de l'Ajuntament sobre l'eco¬
nomia de la ciutat; i que les finances locals han d'in¬
crementar el seu pes relatiu en la despesa de les
Administracions públiques.

Indica que l'economia de l'Ajuntament reflecteix
l'evolució francament positiva de l'economia de la ciu¬
tat com palesen els gràfics corresponents: al nombre
de passatgers internacionals del nostre aeroport; a
les pernoctacions hoteleres a la ciutat; a la càrrega
general, tant d'entrada com de sortida, del nostre
port, més gran en aquest darrer cas que en el primer,
la qual cosa demostra l'externalització de l'economia
de Barcelona i de tot Catalunya; a la població assala¬
riada, en els quals la corresponent als serveis ha
augmentat en un any del 60,6 al 76,9 per 100, mentre
que la corresponent a la indústria i a la construcció
s'ha reduït, respectivament, del 26,8 i el 7,3 al 19,2 i
al 4,6 per 100; a l'atur que el 1996 baixà als nivells de
1991 i presenta una evolució francament positiva per
a les persones de menys de 25 anys; als preus de
l'habitatge, tant de primera mà com de segona, que
han crescut per sota de l'índex de preus al consum; i
al nombre d'habitatges iniciats, que pot incrementar-
se notablement els propers anys a conseqüència de
les operacions de la Diagonal, del Front marítim, de
Sant Andreu-La Sagrera i de les vores dels cinturons.
Subratlla que l'evolució positiva de l'economia de

Barcelona es deu a múltiples factors i no pas exclusi¬
vament a l'acció del seu Ajuntament, però el fet que
aquest hagi passat d'una situació de dèficit a una al¬
tra de superàvit i hagi mantingut el seu nivell d'inver¬
sió i disminuït el pes relatiu de la pressió fiscal sobre
el producte interior brut de la ciutat hi ha contribuït de
manera notable; i que l'equip de govern se sent, en
definitiva, satisfet dels Comptes de 1996, els quals
estan en la línia dels compromisos expressats en els
diferents marcs econòmics i en els acords per a la
formació de l'actual majoria de govern municipal que
mantenen la inversió, redueixen l'endeutament i dis¬
minueixen el pes de la fiscalitat municipal sobre el
producte interior brut de la ciutat.
Seguidament, tracta de les al·legacions dels Grups

de l'oposició i, en la mesura que aquestes hi fan refe¬
rència, de l'Informe de la Intervenció sobre la fiscalit¬
zació "a posteriori" corresponent al darrer exercici, i
significa que el sistema d'intervenció prèvia limitada
que adoptà aquest Plenari per raons d'eficàcia, com¬
porta la redacció de l'esmentat informe de la Interven¬

ció, que s'ha facilitat a tots els Grups municipals; que
en la fiscalització prèvia s'examinen tres aspectes
substancials (òrgan competent, crèdit suficient i apli¬
cació de la despesa a la partida adequada) i, en cas
que es formuli una objecció suspensiva, cal elevar-la
al Plenari perquè prengui la resolució que consideri
més adient; que, tanmateix, des de la implantació de
tal sistema en el 1991 no s'ha formulat cap objecció
suspensiva, i això denota una relació molt correcta
entre els òrgans de decisió i l'interventor i el seu
equip de col·laboradors, format per una trentena de
persones; que en la fiscalització a posteriori, la Inter¬
venció analitza, per mostratge, la correcció i tramita¬
ció dels expedients i recull els resultats en l'informe
que s'ha lliurat als Grups, on, en un treball exhaustiu i
molt ben fet, es fan diverses consideracions sobre els
ingressos, les despeses, la congruència comptable,
la tresoreria, els ingressos per recaptació, la contrac¬
tació, les subvencions, el contracte programa, el per¬
sonal i les bestretes; que aquestes consideracions de
la Intervenció General no impliquen objeccions que
exigeixin un pronunciament plenari, sinó recomana¬
cions sobre la millora de circuits, les quals han estat
estudiades pels diversos serveis municipals i pel ge¬
rent de Serveis Generals, que hi ha formulat les pre¬
cisions que ha considerat escaients, de manera que
ja s'han pres i es prendran encara en el futur diverses
mesures per a millorar l'eficàcia i el control de l'Admi¬
nistració municipal, especialment en els organismes
autònoms, en els quals l'interventor posa un especial
èmfasi, amb programes sobre control de les inver¬
sions i de la contractació que s'estan posant en mar¬
xa en el present exercici, però també s'aplicaran de¬
terminades recomanacions en els òrgans del mateix
Ajuntament, per bé que tal informe reconeix un avanç
qualitatiu en la seva gestió comparada amb la d'exer¬
cicis anteriors.
Remarca que els sistemes d'auditoria municipal

tenen un rigor molt alt i una transparència que posa
la informació a l'abast dels Grups municipals, dels
ciutadans, dels proveïdors i del món financer i con¬
tribueix a oferir una imatge real de l'economia de
l'Ajuntament; que per formular les seves al·lega¬
cions al Compte General, els Grups de l'oposició
han fet un treball exhaustiu revisant físicament més
de 1.000 expedients i accedint a la informació de
1.500, tant en el període en què els comptes esta¬
ven a la seva disposició específica com durant la
fase d'informació pública.
Resumeix, a continuació, els principals epígrafs de

l'al·legació del Grup de Convergència i Unió, que aca¬
ba formulant unes conclusions sobre anomalies
procedimentals, la contractació mitjançant subhasta,
concurs i procediment negociat, la seriositat en la
constitució de les garanties, la justificació de les sub¬
vencions i les anomalies detectades en els orga¬
nismes autònoms, i demanant que es rectifiquin els
aspectes formals que siguin rectificables, que es
prenguin les mesures adients per a millorar els cir¬
cuits i que les seves observacions s'adjuntin a l'expe¬
dient que s'ha de trametre a la Sindicatura de Comp¬
tes. Fa, també, una síntesi del contingut essencial de
l'al·legació del Grup Popular dient que conté: una re¬
clamació sobre la comptabilitat analítica que permeti
conèixer el cost i rendiment dels diversos serveis; uns
comentaris sobre les transferències a Holsa, sobre el
Contracte programa, sobre la comptabilització de les



NÚM. 30 20-XI-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1387

despeses plurianuals i de les pèrdues dels organis¬
mes autònoms, sobre la consolidació dels comptes
de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms,
sobre el sosteniment de l'Hospital Clínic, sobre els
comptes dels Organismes autònoms i les societats
municipals i sobre determinades partides de publici¬
tat, estudis i protocol, que es consideren excessives; i
unes observacions de caràcter general, sobre la con¬
tractació i sobre les subvencions.

Diu, en conclusió, que en les al·legacions presenta¬
des no hi ha cap proposta que comporti haver de mo¬
dificar el Compte General de 1996, que se sotmet al
Plenari amb l'informe positiu de la Intervenció, i per
això en proposa l'aprovació.

El Sr. Álvarez agraeix, primerament, la col·labo¬
ració que, durant el mes en què ha analitzat uns 500
expedients administratius, ha trobat en el sector de
Serveis Generals i en la Intervenció per lliurar-li la in¬
formació demanada, tot matisant però, que no ha tin¬
gut al seu abast: a) la memòria justificativa del cost i
rendiment dels serveis, indispensable per a avaluar si
les taxes que es perceben estan justificades; b) les
auditories d'eficàcia, tant de l'Ajuntament com dels
organismes autònoms i empreses municipals; c) el
llistat de les grans empreses que tenen comptes es¬
pecífics en l'Institut Municipal d'Hisenda i d) la infor¬
mació relativa a Procivesa.
Declina fer una exposició exhaustiva de la seva

al·legació, la qual resumeix en els comentaris ma¬
croeconomics següents:

a) Durant 1996, el deute financer, no el comercial,
ha disminuït en 11.600 milions de pessetes, però això
no es deu a un programa de contenció de la despesa
corrent, sinó a quatre operacions atípiques i extraor¬
dinàries que no es repetiran el 1997: 1a) l'increment
en 3.500 milions del Pressupost d'ingressos gràcies a
una sentència que obliga les caixes d'estalvis ins¬
tal·lades a la ciutat a pagar l'impost sobre les activi¬
tats econòmiques dels darrers quatre anys; 2a) el
transvasament, dintre el procés de privatització dels
serveis funeraris, de 3.200 milions de la caixa de
l'Institut a la de l'Ajuntament; 3a) la cancel·lació del
passiu de l'Ajuntament, de 2.800 milions correspo¬
nents al deute amb l'Hospital Clínic, malgrat que una
sentència dictada fa uns anys obliga aquest Ajunta¬
ment ha assumir un 14% del dèficit de tal Hospital,
cosa que representaria uns 9.000 milions de pesse¬
tes i, això no obstant, en la comptabilitat municipal
només constaven els esmentats 2.800 milions, que
s'han eliminat sense tenir cap base jurídica per fer-
ho; i 4a) la rebaixa en quatre punts del tipus d'interès
gràcies a la política econòmica del Govern de l'Estat,
a càrrec del Partit Popular, que ha comportat un es¬
talvi de 2.100 milions.

b) La previsió de dedicar un 6,2% del Pressupost,
és a dir, 13.551 milions de pessetes, ha quedat re¬
duïda a 8.355 milions, o sia al 3,5%, amb una dismi¬
nució en menys del 40% i, encara, de la xifra inverti¬
da només se n'han pagat 700 milions; i pel que fa a
les inversions indirectes o transferències de capital,
l'informe de la intervenció, com ja féu abans la Sindi¬
catura de Comptes, confirma el criteri del Grup Po¬
pular en el sentit que estan inflades en uns 5.071 mi¬
lions, que corresponen a les transferències a Holsa i
a Transports de Barcelona.

c) El romanent de tresoreria de l'Ajuntament, equi¬
valent al fons de maniobra de les empreses privades,

tot i haver-se reduït en relació a 1995, continua es¬
sent negatiu en 6.800 milions de pessetes i, si es
compten els organismes autònoms assoleix els 8.500
milions, import que restaria pendent de pagar si tots
els proveïdors de l'Ajuntament vinguessin a cobrar a
l'hora.

d) S'han deixat de comptabilitzar 400 milions de
pessetes corresponents a avals.
A continuació, es refereix a les observacions sobre

expedients concrets que resulten tant de l'anàlisi que
n'ha fet el seu Grup com de l'informe de fiscalització
a posteriori emès per la Intervenció per segon any
consecutiu, encara que l'anterior no fou lliurat als
Grups polítics, i indica:

a) Que s'han detectat adjudicacions irregulars, com
ara les relatives a un contracte amb un bufet d'advo¬
cats per a la prestació de serveis jurídics a la Guàrdia
Urbana per 25 milions de pessetes, a un contracte de
conservació i manteniment de la via pública per 55
milions de pessetes, a un altre sobre publicitat i, fins i
tot, al corresponent a l'auditoria externa a aquest
Ajuntament, anomalies totes que l'equip de govern
hauria de procurar solucionar en lloc de dir que l'es¬
mentat informe no es facilitarà cap més any als Grups
de l'oposició.

b) Que extrapolant els resultats de la mostra al
conjunt de contractes municipals, les irregularitats
afectarien uns 263 expedients, amb un valor aproxi¬
mat de 2.471 milions de pessetes, dades que li sem¬
blen prou importants tant quantitativament com quali¬
tativament.

c) Que per Sectors, en el de la Via Pública s'han
observat contractacions amb baixes arriscades, ga¬
ranties inferiors a les procedents, formalitzacions fora
de termini, manca de publicitat o d'acte d'adjudicació,
modificacions d'elements substancials i no aplicació
de la condició suspensiva en les despeses pluri¬
anuals.

d) Que pel que fa als Districtes, els de Sant
Gervasi, les Corts, Horta-Guinardó, Sant Andreu i
Sant Martí funcionen molt bé perquè no s'hi ha trobat
cap irregularitat, en canvi en els de Ciutat Vella, Grà¬
cia, Sants-Montjuïc, Nou Barris i l'Eixample les ano¬
malies assoleixen els percentatges del 19, el 14, l'11,
el 9 i el 8 per 100, i tot això quan una administració
com la Diputació de Barcelona, que té un Pressupost
de 65.000 milions de pessetes, des de fa anys la fis¬
calització a posteriori difícilment hi troba un contracte
amb irregularitats.

e) Que pel que fa als Organismes autònoms, els
percentatges d'anomalies són només del 7% en l'Ins¬
titut Municipal de Mercats i del 9% en el d'Hisenda,
però assoleixen el 24% en el de Cultura, el 27% en el
d'Educació, i el 42% en el de Parcs i Jardins, amb
irregularitats com ara: la inexistència d'expedient ad¬
ministratiu o plec de condicions, el fet de no acreditar-
se que l'adjudicatari estigui al corrent de les seves
obligacions tributàries, defectes en la publicitat o en
la concurrència, la no constitució de la garantia defini¬
tiva, la no formalització del pertinent contracte, l'inici
del contracte sense la pertinent fiscalització, la forma¬
lització del contracte abans d'haver-se autoritzat la
despesa, la indeterminació en el preu total o la insufi¬
cient justificació dels procediments negociats, motius
pels quals el seu Grup demanà en la Comissió de
Comptes la convocatòria d'una reunió específica per
a analitzar els resultats de tal treball alhora que
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sol·licità també informació sobre Oropesa que, se¬
gons el secretari del Districte, resultà afavorida en
unes adjudicacions fetes de 1993 a 1995.

f) Que en els expedients relatius a subvencions
s'han trobat encara irregularitats en el 28% dels ca¬
sos examinats, quan el 1995 aquest percentatge era
del 70%, però hi ha notables diferències entre els
Districtes, perquè en el d'Horta-Guinardó les anoma¬
lies són del 100% i darrera seu se situen els de
Sants-Montjuïc i de Sant Andreu amb el 50 i 40 per
100, respectivament.
Acaba dient que els barcelonins paguen uns im¬

postos, que són els més alts d'Espanya, per rebre
serveis en els diversos camps de l'actuació munici¬
pal, la salut pública, la sanitat, els esports o la cultura,
o bé inversions que millorin la seva qualitat de vida i
no pas perquè l'equip de govern esmerci 634 milions
de pessetes en publicitat i propaganda, 520 en re¬
lacions públiques i protocol i 1.029 en estudis que
s'encarreguen a despatxos particulars, quan podrien
fer-los funcionaris altament qualificats que estan mar¬
ginats, partides totes que totalitzen 2.183 milions o
sia, uns 6 milions de pessetes diaris; i que per les
consideracions que ha exposat, els membres del
Grup Popular votaran negativament el dictamen rela¬
tiu al Compte General de 1996.

El Sr. Puigdollers comença la seva intervenció
agraint també la col·laboració rebuda dels funcionaris
municipals i reconeixent la qualitat professional de
l'informe de la Intervenció sobre la fiscalització "a
posteriori" que, tanmateix, li fou lliurat pocs dies
abans de finalitzar el període d'al·legacions, motiu pel
qual l'escrit del seu Grup recull molt poques de les
anomalies detectades per la Intervenció.
Significa que tal informe deriva de la Normativa

aprovada per aquest Ajuntament a l'empara de l'arti¬
cle 200 de la Llei d'hisendes locals, on es determinen
els supòsits que donen lloc a objeccions suspensives
i, malgrat haver afirmat el primer tinent d'alcalde que
d'ençà de 1991, en què s'implantà el nou sistema de
fiscalització, no s'havia produït cap de tals objec¬
cions, ell vol fer notar que els reconeixements de crè¬
dit comporten objeccions implícites i així, l'informe de
l'Interventor sobre els Comptes de l'Institut Municipal
d'Educació assenyala que en l'expedient 30.054
s'efectuaren despeses sense haver-hi crèdit pres¬
supostari, cosa que donaria lloc a una objecció sus¬
pensiva i s'ha resolt mitjançant un reconeixement de
crèdit.

Considera, també, que segons la Normativa cita¬
da, el primer tinent d'alcalde ha de sotmetre al Con¬
sell Plenari l'informe sobre la fiscalització a poste¬
riori emès per la Intervenció, amb les precisions que
hi formuli el gerent dels Serveis Generals, i donat
que, segons el diccionari, sotmetre vol dir posar sota
l'autoritat d'algú, tal informe amb les precisions del
gerent, havia de constituir un punt de l'ordre del dia
d'avui i així ho ha reclamat el seu Grup, la qual cosa
explica que el debat de tal qüestió s'hagi acumulat al
dels Comptes.
Recorda que encara no se li han entregat els infor¬

mes parcials complementaris de l'informe de l'inter¬
ventor sobre els Comptes de 1995, que el primer ti¬
nent d'alcalde es va comprometre a facilitar als Grups
en el debat sobre l'aprovació de tals Comptes tingut
fa gairebé un any i això no s'adiu amb les afirmacions
de transparència que sovint es fan. Afegeix que, en

virtut de l'article 56.2 de la Llei 8/1987, la Comissió de
Comptes pot requerir, per mitjà de l'alcalde, la docu¬
mentació complementària que consideri necessària i
la presència de funcionaris i membres de la Corpora¬
ció relacionats amb els Comptes que analitza: per
això el 7 i 14 de maig demanà al primer tinent d'alcal¬
de, com a president de la Comissió esmentada: la
Memòria de cost i rendiment dels serveis públics, les
possibles auditories d'eficàcia, el llistat de grans con¬
tribuents, els informes de la Intervenció en els expe¬
dients d'anul·lació d'ingressos i devolució d'ingressos
indeguts, el major de despeses pel que fa a les sub¬
vencions per l'impost de béns immobles i el llistat
d'actuacions finançades amb fons europeus; però a
hores d'ara no disposa encara de totes aquestes da¬
des, a pesar que aquesta Administració es presenta
reiteradament com la més transparent d'Espanya.
Comenta, en la mateixa línia, que el seu Grup ha

tingut dificultats per a poder examinar els comptes de
Procivesa i l'actitud d'aquesta empresa contrasta
amb la transparència que han tingut els tècnics i polí¬
tics de l'Institut Municipal d'Educació, a pesar de tro¬
bar-se en un moment difícil pel canvi de gerent.
Observa que, si bé la Llei de contractes de les Ad¬

ministracions públiques dificulta la gestió, això no jus¬
tifica que s'incompleixi en aspectes substancials, fins
i tot en un contracte tan significatiu com el de l'audito¬
ria externa, el qual, a juí seu, és nul perquè l'empresa
no tenia la classificació exigida per l'esmentada Llei.
Addueix també, el cas de l'expedient 494/96, que

s'adjudicà a una empresa que no tenia la classificació
empresarial de contractista, que no acredità estar al
corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Se¬
guretat Social, que diposità la garantia el 8 de gener
de 1997, però ja havia presentat factures el 31 de de¬
sembre de 1996, i que era la que havia presentat
l'oferta més cara sense que figuri a l'expedient cap
informe que justifiqui els motius de l'adjudicació.
Expressa la seva estranyesa pel fet que, quan al¬

tres Administracions municipals catalanes hagueren
de reduir la seva despesa de 1997 en haver tancat
l'exercici de 1996 amb un romanent de tresoreria ne¬

gatiu, aquest Ajuntament, que tancà el mateix exerci¬
ci amb 6.834 milions de romanent de tresoreria nega¬
tiu, no hagi adoptat cap mesura de reducció de la
despesa ni aprovat cap pla financer.

Es mostra d'acord amb la xifra d'endeutament fi¬
nancer d'aquest Ajuntament, donada pel primer tinent
d'alcalde, però puntualitza, coincidint amb el criteri
del Grup Popular, de la Intervenció Municipal i de la
Sindicatura de Comptes, que també s'han de compta¬
bilitzar els compromisos, inclosos els interessos, amb
Holsa i amb Transports Metropolitans de Barcelona i,
fent-ho així, resulten unes obligacions per 450.000
milions de pessetes, que representen unes 300.000
pessetes per habitant.
Tocant a la gestió pressupostària, subratlla que el

1996, que havia d'ésser un any d'austeritat, la despe¬
sa corrent va créixer de 154.000 a 171.000 milions de
pessetes i, en canvi, la inversió, de la qual només un
20% està en mans dels Districtes, es reduí un 19%,
cosa que es reconeix quan en l'informe de la Gerèn¬
cia dels Serveis Centrals de contestació de les al·le¬
gacions, es diu que la circumstància d'ésser el primer
exercici de vigència del Programa d'actuació munici¬
pal provocà un petit retard en l'inici de les obres per la
complexitat dels procediments de contractació.
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Posa en qüestió els resultats de l'exercici, argu¬
mentant que, si bé la política de multes té una inten¬
cionalitat pedagògica, serveix també per a presentar
uns resultats ficticis, perquè entre les quantitats liqui¬
dades i les que es percebran efectivament hi ha una
diferència d'uns 8.000 milions de pessetes i, per altra
banda, les anul·lacions efectuades el 1996 per in¬
gressos liquidats el 1995 (que no han pogut ésser es¬
tudiades pel seu Grup en no haver-se-li lliurat la do¬
cumentació pertinent), equivalen a un 2% dels drets
reconeguts en l'esmentat any 1995, de manera que,
sumant l'import de les multes liquidades, però que no
es cobraran, i el 2% de les anul·lacions que s'acorda¬
ran el 1997 corresponents a drets liquidats el 1996, el
discurs del superàvit de tal exercici no serveix.

Fa referència a les conclusions de l'Informe de la
Intervenció General, tot remarcant que les anomalies
de procediment administratiu i pressupostari persis¬
teixen i amenacen viciar els contractes ja que, con¬
cretament, en molts expedients l'autorització de des¬
pesa es fa quan ja s'ha executat el contracte; que si
bé la Llei recomana la licitació mitjançant subhasta,
no ha vist cap expedient en què s'apliqui tal sistema,
llevat dels casos de venda d'immobles en què es pre¬
ceptiu; que en molts supòsits s'aplica el procediment
negociat sense justificar-ho degudament i, fins i tot,
es fracciona l'objecte del contracte perquè la quantia
s'hi ajusti; que els concursos han augmentat, però no
sempre estan subjectes a criteris objectius regulats
en el plec de condicions i, a més, els incompliments
d'allò que s'ha estipulat, els increments de preus i les
obres complementàries fan pensar que molts concur¬
sos són procediments negociats encoberts; que hi ha
manca de seriositat en la constitució de garanties;
que en les subvencions no se sol justificar l'aplicació
dels fons rebuts i, per això, la Intervenció proposa
que es demanin les factures de les subvencions con¬
cedides anteriorment abans de concedir-ne de noves;
i que els organismes autònoms municipals, sobretot
l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, són els que pre¬
senten més anomalies, mentre que, en canvi, els dis¬
trictes són els que gestionen millor els contractes i les
subvencions.

Pensa que si la Llei de contractes de les Adminis¬
tracions públiques dificulta la gestió, cal arribar a un
acord per modificar-la i trobar un sistema que estalviï
una discussió que es repeteix cada any.
Diu, en conclusió, que pels motius que ha exposat,

els membres del seu Grup votaran en contra del
Compte General de 1996.

El Sr. Clos contesta les intervencions anteriors indi¬
cant, en primer lloc, que la discussió sobre el Compte
General queda força clarificada amb la distinció entre
deute financer i deute comercial i amb la diferenciació
conceptual entre compte d'explotació, pressupost i
quadre de finançament o dèficit/superàvit de caixa,
que corresponen a realitats diferents i així, quan es
parla que la Generalitat té un deute d'1,6 bilions de
pessetes, s'està fent referència només al deute finan¬
cer sense sumar-hi el seu deute amb els proveïdors, i
quan es diu que l'Estat té també un deute de 34 bi¬
lions, només s'està parlant del deute financer sense
afegir-hi les quantitats que deu als seus proveïdors, i
de la mateixa manera, en aquest Ajuntament els
260.000 milions de pessetes (286.000 en el pressu¬
post consolidat) corresponen al mateix concepte de
deute financer, i afegir-hi el deute comercial implicaria

tot una discussió sobre les despeses plurianuals i els
ingressos perquè es tracta de realitats diferents.
Puntualitza, a continuació, que si el 1996 s'ingres¬

saren uns 3.000 milions de pessetes en virtut d'una
sentència favorable a l'Ajuntament sobre l'impost
d'activitats econòmiques a satisfer per les caixes
d'estalvi, enguany es pot produir algun altre ingrés de
les mateixes característiques perquè l'Ajuntament té
pendents de resolució encara diversos recursos simi¬
lars com, per exemple, el referent als concessionaris
que actuen al Port de Barcelona, que també es ne¬
guen a pagar tal impost; que, per altra banda, la pe-
riodificació de tal ingrés en els anys corresponents
hauria tingut uns efectes menys positius sobre els re¬
sultats de 1996, però hauria millorat, en canvi, els re¬
sultats dels altres anys afectats per tal periodificació;
que, en tot cas, els diners transvasais de l'Institut Mu¬
nicipal de Serveis Funeraris a l'Ajuntament no afecten
les xifres del Pressupost consolidat, les quals també
reflecteixen una disminució de l'endeutament; i que el
tipus d'interès no el fixa el Govern de l'Estat sinó el
Banc d'Espanya, el qual, segons la llei, actua amb in¬
dependència del Govern en funció de les tendències
dels mercats financers, i per altra banda aquest Ajun¬
tament contribueix a la baixada dels tipus d'interès
amb la seva política de reducció de l'endeutament.
Considera que la discussió sobre les inversions di¬

rectes i indirectes deriva de mesurar-les partint en
uns casos del Pressupost, en altres del Balanç, i en
altres dels fluxos de caixa i comptant només l'Ajunta¬
ment o també les seves filials. Recorda que les inver¬
sions són processos que s'allarguen en diversos
exercicis, de manera que la redacció dels projectes i
la contractació es concentren en els primers anys de
cada mandat i els pagaments s'acumulen, en canvi,
en els darrers, i per tant és fa necessària una
periodificació que suavitzi aquests efectes i per això
s'aprovà el Programa d'actuació municipal per a tot el
quadrienni del mandat. Agrega que també cal tenir en
compte que l'aplicació de la Llei de contractes de les
Administracions públiques ha retardat una mica el
procés inversor; i que el fet de pagar a sis o nou me¬
sos segons es tracti de despesa corrent o d'inver¬
sions fa que la sortida de caixa es posposi en el
temps, ara bé, els meritaments permeten conèixer la
situació exacta en cada moment concret.
Tocant a la comptabilització de les obligacions amb

Holsa i amb Transports Metropolitans de Barcelona,
significa que aquest Plenari adoptà, a indicació dels
auditors externs, el criteri d'aflorar-les en el Balanç, i
encara que segons la comptabilitat pressupostària
caldria situar-les en comptes d'ordres fora del balanç,
el sistema establert per aquest Plenari sembla més ri¬
gorós, ofereix una informació econòmica més real i
és coherent amb el sistema adoptat per l'Estat i la
Generalitat, que no distingeixen pas entre interessos i
capital, sinó que les inclouen íntegrament en el capí¬
tol de transferències de capital i, per tant, el fet que
aquest Ajuntament fes tal distinció, a part de les difi¬
cultats que comporta calcular-la, podria interpretar-se
com una descortesia constitucional: sembla, doncs,
pertinent mantenir, fins i tot per raons de continuïtat
comptable, tal metodologia, sobretot en un moment
en què els interessos estan baixant.
Respecte al romanent de tresoreria, negatiu, indica

que es convertiria en positiu si es renunciava a donar
de baixa partides de cobrament dubtós, tanmateix,
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aquestes baixes són una exigència de bona gestió
que després permet assolir superàvit; i que, per altra
banda, l'import del romanent de tresoreria negatiu,
que ara està entre els 6.000 i 7.000 milions de pesse¬
tes, està baixant i representa un percentatge mi¬
núscul en relació a un balanç que arriba al bilió de
pessetes, però a més hi ha un programa, el marc
econòmic financer, per reduir-lo.
Referint-se després als defectes formals que, tant

l'Informe de l'interventor com les reclamacions dels
Grups de l'oposició assenyalen en la tramitació dels
expedients, fa avinent que, tant l'esmentat informe
com els escrits dels Grups constaten una millora en
aquest aspecte i l'escrit de Convergència i Unió reco¬
neix també les limitacions a l'eficàcia i a l'economia
que la Llei de contractes de les Administracions pú¬
bliques comporta, motiu pel qual, en la reunió del
Consell de Ministres de divendres passat, el ministre
d'Economia i Hisenda hi proposà modificacions que
doblen determinades quanties; que, tanmateix, l'e¬
quip de govern no desdenya les formalitats jurídiques
i farà tots els esforços necessaris per respectar-Ies; i
que, en tot cas, el funcionament de l'Administració no
es pot comparar amb el de les empreses privades, i
així en aquest Ajuntament els costos d'administració
absorbeixen un 13,7% del Pressupost, a pesar d'és¬
ser una de les Administracions públiques que els té
més baixos.

Discrepa rotundament d'algunes expressions que
s'han emprat en les intervencions dels Grups de
l'oposició quan han parlat d'il·legalitats o irregularitats
o han posat en qüestió la validesa de determinats
contractes, com ara el relatiu a l'auditoria externa
concertat amb Arthur Andersen, una empresa de
prestigi reconegut mundialment que no pot ésser des¬
acreditat pel fet que la seva delegació a Espanya no
hagués obtingut un determinat registre; i creu que cal
anar perfeccionant les exigències formals perquè
s'adequïn a la realitat quotidiana de la vida moderna,
sobretot en l'Administració local que, en ésser la més
propera al ciutadà, està condicionada en el seu fun¬
cionament diari per necessitats imperioses que expli¬
quen algunes anticipacions en certes fases del proce¬
diment.

Assegura que les mesures que ja s'han posat en
marxa en el primer trimestre d'enguany i les que s'hi
posaran en el segon permetran, en els exercicis vi¬
nents, fer un salt qualitatiu en la gestió, tant de l'Ajun¬
tament com dels seus organismes autònoms, on ja
s'han implantat uns nous mecanismes que afecten
tant les inversions com la despesa corrent aplicant-hi
els criteris del sistema comptable informàtic i sotme¬
tent les seves inversions al règim de tramitació de les
inversions de l'Ajuntament.
Observa que, en estadística, quan la xifra absoluta

és inferior al percentatge, val més parlar de valors
absoluts i així s'hauria de fer en el cas de l'Institut
Municipal de Parcs i Jardins, on de l'univers d'expe¬
dients tramitats, l'interventor n'ha triat uns quants i en
cinc ha trobat anomalies que es corregiran adequa¬
dament.
Acaba afirmant que els comptes en debat reflectei¬

xen una millora de la situació econòmica i un superà¬
vit suficient per a finançar les inversions i reduir l'en¬
deutament i demostren que s'estan complint els
compromisos assumits per l'equip de govern en la lí¬
nia de reduir la pressió fiscal i mantenir les inversions

en manera que atenua els efectes de les restriccions
de les inversions públiques que s'estan aplicant en el
nostre país.
S'aprova el dictamen relatiu al Compte General de

1996 amb el vot en contra dels Srs. Roca,
Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fabregat,
Ciurana, Llongueras, Miquel i les Sres. Servitje, Pare¬
des i Ortega, i també dels Srs. Ainoza, Fernández,
Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera i la Sra. Vila.

La Presidència, a les dotze hores i cinc minuts,
suspèn momentàniament la sessió, la qual reprèn un
quart després sense canvis en la relació d'assistents
ressenyada al començament d'aquesta acta.

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.
S'aprova el dictamen anterior amb l'abstenció dels

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

El Sr. Álvarez observa que aquests reconeixe¬
ments de crèdit, atenen parcialment unes recomana¬
cions de l'interventor sobre el romanent negatiu de
tresoreria, a les quals, en la seva opinió, s'haurien
d'afegir 341 milions de pessetes corresponents a les
pèrdues de l'Institut Municipal d'Educació en el 1994 i
altres 200 corresponents a l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins; i inclouen també una partida de
5.732.000 pessetes corresponent a 1991 a favor de
la unió temporal d'empreses, Barnallum, de la qual
forma part Camunsa, que la setmana passada pre¬
sentà expedient de suspensió de pagaments.
S'aprova el dictamen anterior amb el vot en contra

dels Srs. Roca, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà,
Marcet, Fabregat, Ciurana, Llongueras, Miquel i les
Sres. Servitje, Paredes i Ortega, i també dels Srs.
Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía, Sirera i la
Sra. Vila.
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.
S'aprova per unanimitat.
Aprovar les condicions que s'adjunten com a annex

1, referents a un préstec per import màxim de 6.000
milions de pessetes a contractar amb el Banco de
Crédito Local de España; aprovar la modificació del
pressupost de 1997, d'acord amb l'annex 2 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.

El Sr. Puigdollers anticipa l'abstenció del seu Grup
en aquest acord que ve a complir una recomanació
de la Sindicatura de Comptes.
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El Sr. Álvarez anuncia que el Grup Popular opta
també per abstenir-se, perquè l'operació inclou 1.450
milions de pessetes que s'han de pagar a Procivesa,
però també altres 4.500 milions que serviran per a
pagar inversions, cosa que contradiu l'afirmació del
primer tinent d'alcalde quan ha dit que les inversions
es financen amb recursos propis.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció

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

El Sr. Puigdollers anuncia que el seu Grup, tot i
compartir la conveniència de fer habitatge de promo¬
ció pública, opta per l'abstenció en no convocar-se
subhasta, com seria procedent en una venda de pa¬
trimoni.

El Sr. Álvarez comparteix també la conveniència de
construir habitatge de protecció pública, però creu
que l'operació s'hauria de canalitzar mitjançant una
subhasta que asseguraria, alhora, l'objectiu esmentat
i uns ingressos mínims.

El Sr. Santiburcio aclareix que la Llei preveu la
possibilitat de signar convenis per construir habitatge
de protecció pública.

El Sr. Puigdollers replica que si es plantegés l'apro¬
vació d'un conveni amb tal objectiu, el seu Grup no hi
posaria cap objecció i així ho feu avinent en la Comis¬
sió d'Hisenda i Infraestructures.
S'aprova el dictamen precedent amb el vot en con¬

tra dels Srs. Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet,
Tobía, Sirera i la Sra. Vila, i amb l'abstenció dels Srs.
Roca, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet, Fa¬
bregat, Ciurana, Llongueras, Miquel i les Sres. Servit¬
je, Paredes i Ortega.
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"), gra-
fiada 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 determina¬
cions de la normativa vigent; i facultar l'Alcaldia per a
la realització de totes les actuacions encaminades a

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

la finca, de propietat municipal, situada al carrer Ma¬
jor de Can Caralleu, núm. 3, amb una superfície de
4.974 m2, grafiada en el plànol annex, per a la cons¬
trucció del Ceip Taber i la gestió ulterior d'aquest cen¬
tre escolar, d'acord amb les determinacions de la nor¬
mativa vigent; i facultar l'Alcaldia per a la realització
de totes les actuacions encaminades a concretar, cla¬
rificar i executar el present acord.
Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya

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

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

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

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

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

concretar, clarificar i executar el present acord.
S'aproven per unanimitat els sis dictàmens prece¬

dents.

Substituir, per raons d'interès urbanístic, l'emplaça¬
ment de les dueuüpnitats 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-
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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.

El Sr. Puigdollers demana que aquest punt sigui re¬
tirar com ja es féu en la darrera sessió, tot al·legant
que quan es va debatre la modificació de la clàusula
24 del plec de clàusules generals aplicable a la con¬
tractació municipal, oferí la seva ajuda per modificar
la Llei de contractes de les Administracions públi¬
ques, però advertí que tal objectiu no es podia assolir
amb decisions unilaterals com la que es proposava, i
una recent sentència dictada el 8 de juliol li ha donat
la raó; i que de la mateixa manera ha de tornar a ad¬
vertir ara que la proposta en debat és, a juí seu, il·le¬
gal i una ulterior sentència pot anul·lar l'acord que
avui es prengui, perquè els nous emplaçaments no
es poden adjudicar sense haver convocat el concurs
procedent.

El Sr. Fernández indica també que l'acord en debat
pot ésser anul·lat pels Tribunals i, per tant, els mem¬
bres del seu Grup hi votaran en contra i propugnen
que es rescindeixi l'adjudicació feta a Shell España,
SA, s'aboni a l'adjudicatària la indemnització perti¬
nent i s'aprovi el plec de condicions i la convocatòria
d'un altre concurs per a adjudicar els nous emplaça¬
ments, ja que la solució en debat restringeix la possi¬
bilitat que altres empreses puguin optar a l'adjudica¬
ció dels nous emplaçaments.
També demana, donat que la proposta comporta

una indemnització de 36 milions de pessetes pels
perjudicis ocasionats a l'adjudicatària, que s'esbrinin
les eventuals responsabilitats en la determinació
d'uns emplaçaments després rebutjats pel veïnat.

El Sr. Ernest Maragall considera que les argumen¬
tacions del Grup Popular i de Convergència i Unió
distorsionen la realitat de l'expedient en debat, que
no pretén altra cosa que rectificar, per causes òbvies,
un dels elements del contracte, la ubicació de les uni¬
tats de subministrament, la qual, com avalen diverses
sentències judicials, no té caràcter substancial, so¬
bretot quan la instal·lació donarà servei als mateixos
veïns, mentre que, per altra banda, aquesta solució
és la que causa menys perjudici a totes les parts im¬
plicades: Ajuntament, ciutadans i adjudicatària.
S'aprova el dictamen precedent amb el vot en con¬

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

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 l'Excm. Sr. Alcalde o per¬
sona en qui delegui, a desenvolupar qualsevol acte
necessari per a l'efectivitat d'aquest acord.

La presidenta de la Comissió d'Ocupació i Promo¬
ció Econòmica, Sra. Rojo, exposa que després d'ha¬
ver-se aprovat per aquest Plenari la sol·licitud d'in¬

clusió del Pacte industrial de la Regió metropolitana
de Barcelona, en el conjunt de pactes territorials
per a l'ocupació que s'ha d'elevar a la Unió Europea,
el 21 de gener de 1997, vint-i-un Ajuntaments de
la Regió metropolitana, la UGT, CCOO, PIMEC,
SEFES i onze organitzacions empresarials signaren
l'esmentat Pacte industrial de la Regió metropolita¬
na, al qual s'adheriren també quatre universitats i
nou organitzacions territorials i que es defineix com
una aliança estratègica per a la competitivitat, la
sostenibilitat i la cohesió, i constituïren una Comissió
gestora amb l'encàrrec de concretar la fórmula jurí¬
dica més adient per assolir-ne els objectius. Afegeix
que el proppassat 25 de juny una representació de
totes les entitats integrades en el Pacte acordà sot¬
metre els respectius organismes a la constitució de
l'Associació del Pacte Industrial de la Regió Metro¬
politana i l'aprovació dels seus Estatuts; que l'es¬
mentat Pacte ha estat presentat als ministres d'Eco¬
nomia i Hisenda i del Treball, a les conselleries de
Presidència i Treball i a la Direcció General de Polí¬
tica Regional de la Unió Europea i fou explicat en la
reunió que tingué lloc a Roma el mes de maig; i que,
en definitiva, amb la constitució de l'Associació és
vol disposar d'un nou instrument per a millorar la
competitivitat i l'ocupació en un context de cohesió
social.

S'aprova el dictamen amb l'abstenció dels Srs.
Roca, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet,
Fabregat, Ciurana, Llongueras, Miquel i les Sres.
Servitje, Paredes i Ortega.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

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

El Sr. Puigdollers demana que en la denominació
del nou Consell l'expressió "Immigració Estrangera"
se substitueixi per la de "Estrangeria"; el Sr. Álvarez
abona aquesta substitució i la Presidència l'accepta
com una esmena "in voce".

Aprova, per unanimitat, amb el canvi de nom del
nou Consell, que passa a dir-se Consell Municipal
d'Estrangeria.
Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de

la Modificació de l'Estatut de l'Institut Municipal
d'Educació.
Aquest punt de l'ordre del dia 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
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redacció dels articles 14, 20, apartats a) i b) i 21,
apartat k) dels esmentats Estatuts; i aprovar definiti¬
vament l'esmentada modificació.

El Sr. Álvarez manifesta que el vot dels membres
del seu Grup serà positiu en haver estat acceptades
parcialment les seves al·legacions sobre el conseller
delegat i sobre la capacitat sancionadora, encara que
el text del dictamen no ho expliciti.
S'aprova per unanimitat.

PONENCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

Barcelona, per a la formalització del contracte, amb
l'advertiment que, de no complir aquest requisit, l'Ad¬
ministració podrà declarar resolt el contracte. Publicar
l'adjudicació de l'esmentat contracte en el Butlletí Ofi¬
cial de la Província, d'acord amb allò que determina
l'article 94 de la Llei de contractes de les Administra¬
cions públiques.
S'aproven els dictàmens precedents amb el vot

en contra dels Srs. Roca, Samaranch, Puigdollers,
Gavaldà, Marcet, Fabregat, Ciurana, Llongueras,
Miquel i les Sres. Servitje, Paredes i Ortega.

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 ge¬
rència del Sector de Serveis Personals de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, per a la formalització del contrac¬
te, fent-li l'advertiment que de no complir aquest
requisit, l'Administració podrà declarar resolt el con¬
tracte. Publicar l'adjudicació de l'esmentat contracte
en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb allò
que determina l'article 94 de la Llei de contractes de
les Administracions públiques.
Adjudicar el contracte per a la gestió del complex

esportiu municipal Pau Negre-Parc del Migdia, mitjan¬
çant la forma de concessió prevista als articles 157. a)
de la Llei de contractes de les Administracions públi¬
ques i 243 i següents del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, a l'empresa SEM, Serveis Es¬
portius 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'es¬
mentada empresa. Requerir l'adjudicatari perquè, en el
termini de quinze dies hàbils des del següent al de la
notificació de l'adjudicació del contracte, ingressi a la
Tresoreria Municipal la quantitat de 200.000 pessetes
en concepte de garantia definitiva i perquè, en el ter¬
mini 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

Districte d'Horta-Guinardó

Adjudicar, en virtut de concurs, el contracte de ges¬
tió, en règim concessional, del pavelló poliesportiu mu¬
nicipal del Guinardó a l'entitat Futbol Club Martinenc,
amb CIF G08936486, per un període de cinc anys
-ampliables fins a cinc anys més en funció de la inver¬
sió en ampliacions o millores de la instal·lació,
especialment la relativa a la construcció d'una pisci¬
na-, termini que es comptarà des del dia següent a la
notificació del present acord, en base a allò que s'indi¬
ca en el plec de clàusules de l'explotació, l'oferta pre¬
sentada per la referida entitat, i pel preu establert a la
clàusula 5a de l'esmentat plec regulador (cànon varia¬
ble 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 adjudicació,
aporti el document acreditatiu d'haver constituït la ga¬
rantia definitiva de 200.000 pessetes i comparegui el
seu legal representant a la formalització del contracte
el dia i hora que a tal efecte s'assenyali; i facultare I Sr.
Jordi Sisquella i Cusó, gerent del Districte d'Horta-
Guinardó, per a la signatura del contracte.
S'aprova per unanimitat aquest dictamen.

Districte de Sant Andreu

Concedir, mitjançant el procediment de concurs
obert, al Club Natació Sant Andreu, amb NIF G-
08494320, la gestió dels serveis esportius de la pisci¬
na 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 estipulacions
del plec de condicions aprovat definitivament pel
Consell Plenari el 21 de març de 1997; i requerir e\
concessionari per tal que, en el termini de quinze dies
següents a la recepció de la notificació del present
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 termini dels tren¬
ta dies següents a la recepció de la notificació del
present acord, comparegui el seu legal representant
per a la formalització del contracte.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció

dels Srs. Ainoza, Fernández, Álvarez, Cornet, Tobía,
Sirera i la Sra. Vila.

COMISSIO 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.
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El president de la Comissió de Medi Ambient i Ser¬
veis Urbans, Sr. Vegara, explica que l'objectiu d'a¬
quest Consorci és promoure la cooperació municipal
en els camps de la sostenibilitat i de l'Agenda 21,
dels quals aquest Ajuntament no pot romandre ab¬
sent, de manera que, amb la incorporació de Bar¬
celona, el nou ens aplegarà un 80% de la població de
la província.
S'aprova per unanimitat.
El Sr. Alcalde aclareix que la designació dels repre¬

sentants de l'Ajuntament es farà, quan calgui, per de¬
cret de l'Alcaldia.

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.

El ponent de Cultura, Sr. Fuster, defensa l'atorga¬
ment d'aquesta distinció dient que li resulta difícil re¬
sumir la trajectòria de Marta Mata, tant en el terreny
de la renovació pedagògica, objectiu en el qual enlla¬
çà amb la tradició de la millor pedagogia catalana re¬
presentada per la seva mare, i els seus mestres, Pau
Vila, Artur Martorell, Alexandre Galí, Angeleta Ferrer i
Rosa Sensat, i que la portà els anys seixanta a pro¬
moure l'escola d'estiu Rosa Sensat i a impulsar l'es¬
cola pública catalana, com en el camp polític, on com
a diputada i senadora a Corts, diputada en el Parla¬
ment de Catalunya i regidora d'aquest Ajuntament, ha
tingut un paper destacadíssim en la reforma educati¬
va: fou ponent de la Llei orgànica d'ordenació general
del sistema educatiu i de la Llei de normalització lin¬
güística i va promoure la creació de l'Institut Munici¬
pal d'Educació amb la preocupació de recuperar la
magnífica tradició del Patronat Escolar Municipal.

La Sra. Vintró manifesta la seva satisfacció per la
unanimitat que ha suscitat en tots els Grups munici¬
pals la concessió a Marta Mata de la Medalla al Mèrit
Científic que ella va promoure fa uns mesos; i diu que
coneix Marta Mata des que fa trenta anys s'hi relacio¬
nà en reunions pràcticament clandestines, per salvar
el magisteri del país en uns moments particularment
difícils; que de la mà de Marta Mata s'iniciaren les es¬
coles d'estiu per a llicenciats; que pogué gaudir de la
seva amistat en el Parlament de l'Estat, quan s'hi de¬
batia el desenvolupament constitucional del dret a
l'educació, en el Parlament de Catalunya i en aquest
Ajuntament: li plau, doncs, expressar avui el seu reco¬
neixement a la trajectòria, a la feina i a la dedicació de
Marta Mata a la millora de l'educació del nostre país.

El Sr. Samaranch posa en relleu el perfil humà de
Marta Mata dient que ha estat sempre una persona
honesta, oberta, assequible i amb gran capacitat de
diàleg, que agraïa les aportacions que se li feien i te¬
nia el seu despatx i la seva agenda oberta als com¬
panys del consistori; i que també és una persona
també molt sensible als temes de ciutat i de civisme i

que se sentia orgullosa de donar a conèixer la ciutat
amb procediments didàctics i motivadors per als in¬
fants i els joves, de manera que, la seva actitud és un
bon model per a tots els membres del consistori.

El Sr. Fernández expressa el seu suport a la distin¬
ció que s'atorga a Marta Mata, amb la qual es confir¬
ma que les discrepàncies polítiques i ideològiques no
poden entelar els mereixements de la trajectòria per¬
sonal i científica d'una persona com Marta Mata que,
com Maria Aurèlia Capmany, s'ha guanyat plenament
el reconeixement de la ciutat.

El Sr. Soler fa ressaltar que Marta Mata féu una
aportació decisiva a la definició del model de l'escola
pública de Catalunya que evità una fractura en la
qualitat.

El Sr. Alcalde es mostra complagut per la unanimi¬
tat que ha suscitat la concessió de la Medalla al Mèrit
Científic a Marta Mata, la qual va saber reprendre el
moviment de regeneració de la ciutat i del país que
aquest Plenari encetà amb l'aprovació del pressupost
de Cultura de l'any 1906 i fou interromput per les dic¬
tadures. Lamenta que Marta Mata no pogués tenir ca¬
buda en el Govern unitari que es constituí en resta¬
blir-se la Generalitat, i creu que l'homenatge que avui
li ret la ciutat referma la continuïtat de la línia que va
des del principi del catalanisme, l'autonomisme i la
democràcia fins avui.
S'aprova per unanimitat el dictamen relatiu a la

concessió de la Medalla al Mèrit Científic a Marta
Mata.
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 el dictamen anterior.
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 a un dels principals membres d'un equip que ha
creat escola a la ciutat.

El Sr. Fuster justifica l'atorgament d'aquesta Meda¬
lla dient que Josep M. Martorell pertany a una família
que ha donat moments de glòria a la ciutat, participà
en la fundació del Grup R, que va reprendre la tradi¬
ció dels anys trenta i del Gatpac i la va difondre per
tot el país, i ha deixat a la ciutat l'impacte de la seva
activitat professional en múltiples obres, entre les
quals destaca el disseny del Front marítim i el seu
treball com a director tècnic d'Urbanisme i Arquitectu¬
ra de Vila Olímpica, SA, que ha transformat la feso¬
mia de la nostra ciutat; afegeix que, en el terreny cí¬
vic, J. M. Martorell tingué un paper destacadíssim en
la renovació del Col·legi d'Arquitectes i de les seves
activitats culturals amb la creació del seu Arxiu Histò¬
ric i de la revista "Quaderns d'Arquitectura", de la qual
fou un dels principals impulsors, i ocupà la Presidèn¬
cia del Congrés Internacional d'Arquitectes que tin¬
gué lloc l'any passat a Barcelona, de manera que,
com Marta Mata, ha format part de la generació pont
que ha assegurat la continuïtat de la tradició catalana
anterior a la Guerra Civil.

El Sr. Samaranch comenta que Josep M. Martorell,
fill del pedagog Artur Martorell i influït arquitectònica-
ment per Francesc Falguera, col·labora a "Serra d'Or"
i "Quaderns d'Arquitectura" i en l'obra La immigració
a Catalunya, i és un expert en arquitectura escolar,
mentre que en el terreny cívic va promoure, com a
comissari general dels Minyons Escoltes entre els
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anys 1963 i 1972, la sensibilització d'aquest col·lectiu
en temes polítics, vessant en el qual destaca la seva

ponència "Escoltisme i Política" presentada en el
Congrés de Lieja de 1975.

El Sr. Soler posa en relleu l'extraordinària actitud
cívica de Josep M. Martorell, com a comissari de l'es¬
coltisme i també els seus mèrits professionals com a
arquitecte seguidor del racionalisme.

El Sr. Alcalde recorda que Josep M. Martorell, tot i
haver-hi uns sistemes formals de control del desen¬

volupament de les obres olímpiques, tingué la sensi¬
bilitat de tenir-lo personalment informat dels detalls
de qualitat i estètics i de les desviacions que hi podia
haver, i encarna la mateixa línia de continuïtat que
Marta Mata.
S'aprova per unanimitat el dictamen relatiu a la

concessió de la Medalla al Mèrit Artístic a Josep M.
Martorell.

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'Ordenança 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.
La Presidència fa avinent que al debat d'aquest

dictamen s'acumula, com es convingué a la Junta de
Portaveus, la proposició següent:
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.

El Sr. Marcet manifesta que, malgrat haver-se des¬
estimat la seva al·legació sobre el concepte de reinci¬
dència perquè era difícil de definir, el seu Grup està
disposat a votar favorablement aquest dictamen si es
cursa una instrucció a la Guàrdia Urbana que limiti
l'actuació de la grua als casos de reincidència.

El Sr. Fernández considera que la modificació que
es proposa s'ajusta però no és exigida per nova re¬
dacció de la Llei de seguretat vial, és a dir, no respon
a un imperatiu legal, sinó a raons d'oportunitat políti¬
ca en relació a les prioritats de l'equip de govern en
matèria de disciplina viària: per tant, tal modificació
s'hauria de completar, en la mateixa Ordenança o en
decisions ulteriors de l'equip de govern, matisant l'ac¬
tuació de la grua sobre els vehicles que no tinguin el
corresponent comprovant en funció de la reincidèn¬
cia, i modulant l'import del pagament en funció de la
gravetat de la infracció, altrament el seu Grup optarà
per l'abstenció.

La regidora de Mobilitat i Seguretat, Sra. San
Miguel, concreta que la modificació en debat es posa¬
rà en marxa mitjançant una ordre de serveis de la
Guàrdia Urbana, els treballs de la qual estan ja molt
avançats, que marcarà les prioritats en els casos de
reincidència. Hi afegeix que, quan l'Ordenança diu
que el vehicle podrà ésser retirat està pensant en els
casos de reincidència; que, efectivament, la Llei de
seguretat vial no obliga a recollir en les Ordenances

municipals la possibilitat que ofereix, però cal fer-ho
amb la redacció que es proposa, si se'n vol fer ús;
que en altres ciutats la simple incorporació de tal pre¬
cepte en les respectives Ordenances municipals ha
rebaixat la indisciplina en les zones blaves; i que en¬
cara que la sanció que s'imposa per la infracció
d'aparcar en les zones blaves sense el tiquet compro¬
vant és la mínima prevista en l'Ordenança, s'està pro¬
cedint a revisar el Nomenclàtor d'infraccions per ade¬
quar-lo als requeriments de la esmentada Llei.

El Sr. Fernández anuncia que el vot dels membres
del seu Grup serà positiu en vista dels compromisos
que la Sra. San Miguel ha assumit sobre l'aplicació
del precepte en debat i la revisió del Nomenclàtor
d'infraccions.

El Sr. Ciurana manifesta que la proposició del seu
Grup tenia per objecte incorporar a l'Ordenança unes
prescripcions, que actualment ja s'estan aplicant en
virtut d'ordres de serveis, que permetin a les perso¬
nes amb disminució aparcar gratuïtament els seus
vehicles a les zones d'estacionament regulat i en les
zones de càrrega i descàrrega; tanmateix, la regidora
de Mobilitat i Seguretat ha ofert tenir en compte tal
proposició en els treballs de redacció d'una nova Or¬
denança de circulació, solució que el seu Grup ac¬
cepta.

La Sra. San Miguel matisa que l'article 21.1 de l'Or¬
denança vigent ja permet els titulars de targetes de
disminuïts físics expedides per l'Administració, esta¬
cionar els seus vehicles sense cap limitació de temps
i sense obligació de treure el comprovant en els es¬
tacionaments regulats d'horari limitat, mentre que la
possibilitat que ho puguin fer en zones de càrrega i
descàrrega té cabuda en l'apartat 2 del mateix article
encara que implícitament i, per això, ha ofert de tenir-
la present en els treballs relatius a la revisió de les
Ordenances de la via pública.
S'aprova el dictamen per unanimitat.
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.
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 a càrrec als Pressu¬
postos Generals dels períodes 1998 i 1999, de la
qual correspon per a l'any 1998 la quantitat de
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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.

Són retirats els dos dictàmens precedents.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Nou Barris

El Sr. Alcalde fa avinent que el president de la Co¬
missió proposa per al dictamen següent de l'ordre
del dia aquesta nova redacció:
Aprovar inicialment el Projecte d'obres per a la ur¬

banització de la superfície de 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 el Projecte
per a la construcció i explotació d'un aparcament pú¬
blic per a vehicles al seu soterrani, que impliquen la
declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació, a
efectes d'expropiació forçosa, de la finca núms. 28-30
del carrer de Vallcivera; sotmetrel's a informació pú¬
blica durant un termini de trenta dies a partir del se¬
güent al de la publicació del corresponent anunci; do¬
nar-los per aprovats definitivament, sempre i quan no
s'hi hagin formulat al·legacions; aprovar simultània¬
ment el corresponent plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs obert per a
l'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de
les esmentades finques i de construcció i explotació
de l'aparcament soterrani per a vehicles; convocar el
concurs obert per a l'adjudicació de l'esmentat con¬
tracte d'acord amb l'article 86 de la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de les Administracions pú¬
bliques; atorgar la condició de beneficiari de l'expro¬
piació de la finca núms. 28-30 del carrer de Vallcivera
a l'adjudicatari de l'esmentat concurs i ordenar la pu¬
blicació dels corresponents anuncis de l'aprovació
inicial dels projectes d'obres i de la convocatòria del
concurs, tenint en compte que, de conformitat amb
l'article 122.2 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, si es formulen
al·legacions o reclamacions durant el període d'infor¬
mació pública se suspendran les actuacions mentre
no quedin resoltes.

El Sr. Fabregat demana que aquest dictamen sigui
retirat o, si més no, quedi sobre la taula perquè ahir
tarda encara els Grups no tenien a la seva disposició
tota la documentació i l'actuació no compta amb el
suport unànime dels veïns i presenta aspectes
novedosos que el seu Grup desitja estudiar.

El Sr. Fernández secunda la petició anterior, afe¬
gint-hi que si no fos atesa, els membres del seu Grup
optaran per abstenir-se, tot i congratular-se del canvi
de redacció del dictamen, perquè, a més, en l'expe¬
dient manquen els informes dels Serveis Jurídics i del
Districte i el de mobilitat és clarament insuficient.
Suggereix, per altra banda, que els acords d'avui

que s'hagin de sotmetre a informació pública, no s'hi
computi, com s'ha fet en altres ocasions, el mes
d'agost perquè coincideix amb les vacances de molta
gent, fet que pot dificultar la presentació d'al·le¬
gacions.

El president de la Comissió de Política Social i
Habitatge, Sr. Santiburcio, explica que el dictamen fa

realitat un vell somni del barri de Ciutat Meridiana,
que està molt mancat d'aparcaments, amb uns pro¬
jectes en els quals s'està treballant des de fa dos
anys, relatius a la urbanització de la superfície i a la
construcció d'un aparcament subterrani i que comp¬
ten amb la conformitat dels propietaris del terreny,
però presenten la dificultat d'haver de recórrer a la via
expropiatòria perquè tres d'ells no tenen regularitza¬
da jurídicament la seva condició de propietaris en ha¬
ver desaparegut l'empresa promotora.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció

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

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.

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.
S'aproven per unanimitat els dos dictàmens ante¬

riors.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
que s'adjunta a l'acord present, de la finca situada als
núms. 22-26 del passeig de Fabra i Puig; declarar ini¬
ciada l'expropiació d'aquests béns i drets; notificar als
interessats l'inici de l'expropiació i requerir-los perquè
en el termini de quinze dies proposin el preu en què
estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avinença
prevista a l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa; i
en el supòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la
peça separada d'apreuament de conformitat amb els
articles 29 i següents de la Llei d'expropiació forçosa;
publicar l'acord present al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, a un diari dels de més circulació de la província i
al tauler d'edictes; i notificar-lo individualment als
seus titulars.
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El Sr. Fabregat indica que el seu Grup votarà fa¬
vorablement aquest dictamen si l'expropiació afecta
únicament la xurreria existent a la finca; i el Sr.
Forradellas li ho confirma.
S'aprova per unanimitat.

Districte de Sant Martí

Aprovar la constitució de la Junta de compensació
de la unitat d'actuació núm. 3 del Pla especial de
reforma interior Diagonal-Poblenou, formalitzada mit¬
jançant escriptura pública atorgada per les compa-

1 nyies mercantils Prestaciones Mobiliarias, SL, Amrey
Promociones Inmobiliarias, SL, Colinver, SA, Prosapia,
SA, Por Font Societat Cooperativa Catalana Limitada,
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 repre¬
sentació del Sr. Tomàs Jofresa i Puig, José Juan Gras
i Creu, Daniel Gras i Creus, Magdalena 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. 2.015 del seu protocol, propietaris de més del
60% dels terrenys compresos dins la unitat d'actuació
que s'executa. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, i en un diari dels de més
circulació de la província. Notificar-lo a tots els propie¬
taris afectats. Donar trasllat a la Direcció General d'Ur¬
banisme de la Generalitat de Catalunya, de la docu¬
mentació que prescriu l'article 13 de la Instrucció
aprovada per Ordre del Departament de Política Terri¬
torial i Obres Públiques de 6 d'agost de 1982, als efec¬
tes d'inscripció en el Registre d'Entitats Urbanístiques
Col·laboradores.
S'aprova per unanimitat.
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'ac¬
tuació núm. 9 del Pla especial de reforma interior
Diagonal-Poblenou, emès per la Direcció de Gestió
Urbanística i que es té per reproduït.
2n) Aprovar definitivament els projectes d'Estatuts i

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 Diagonal-Poblenou, de
conformitat amb l'article 162.3 del Reglament de ges¬
tió urbanística.

4 3r) Designar representant d'aquesta Administració
en l'òrgan rector de la Junta de compensació la direc¬
tora 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 pro¬
pietaris afectats que no hagin sol·licitat la seva incor¬
poració a la Junta, perquè ho facin, si ho volen fer, en
el termini d'un mes des de la notificació, amb l'adver¬
timent d'expropiació previst en el citat article a favor
de la Junta de compensació.
5è) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la

Província, en un diari dels de més circulació de la
província i notificar-lo individualment a cadascun dels
interessats en l'expedient.
6è) Requerir els interessats perquè, transcorregut

el termini referit en el punt tercer, constitueixin la Jun¬

ta de compensació, mitjançant escriptura pública en
la qual designaran els càrrecs de l'òrgan rector, que
hauran de recaure necessàriament en persones fí¬
siques.
7è) Traslladar a la Direcció General d'Urbanisme

els documents enumerats en l'article 13.2 de l'Ordre
del Departament de Política Territorial i Obres Públi¬
ques 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.

És retirat aquest dictamen en haver-ho estat prè¬
viament a la Comissió.

COMISSIÓ D'EQUILIBRI TERRITORIAL I

PLANEJAMENT URBÀ

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de definició
de les condicions edificatòries del conjunt d'edificis
amb porxos que existeixen al carrer del Rec, en les
tres illes delimitades pel carrer del Rec, el passeig del
Born, el carrer de Calders i el carrer de Guillem, d'ini¬
ciativa municipal, i trametre un exemplar d'aquest Es¬
tudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barce¬
lona 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.
S'aproven els dos dictàmens anteriors.

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 com¬
presos dins el mes d'agost; resoldre sobre la seva
aprovació provisional; acordar la suspensió, pel termini
d'un any, de l'atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, en els àm-
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bits definits en el plànol annex, de conformitat amb l'ar¬
ticle 42 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

El president de la Comissió d'Equilibri Territorial i
Planejament Urbà, Sr. Casas, defensa aquest dicta¬
men tot explicant, amb la projecció de diapositives,
que aquesta Modificació del Pla General Metropolità
afecta 300.000 m2 situats en una zona subjecta a una
àmplia transformació per l'obertura de la Diagonal
fins al mar i per les grans infraestructures culturals
que s'hi estan construint, i en la qual conflueixen la
Diagonal i la Gran Via; i que en la fase prèvia de sug¬
geriments se suscità una àmplia participació ciutada¬
na, principalment de les persones que habitaven en
immobles que el Pla General Metropolità considerava
zona verda, la qual cosa comportava l'expropiació
dels seus habitatges, opció aquesta que quedà des¬
cartada en l'aprovació del document de criteris, ob¬
jectius i solucions generals de planejament.
Concreta que la modificació en debat: 1 r) Reubica

el Mercat dels Encants en l'interior de la plaça de les
Glòries, part de la qual queda com a aparcament i
part com a espai destinat al mercat. 2n) Situa un front
edificable en la part sud de la Meridiana, on preveu la
construcció d'uns nous blocs d'habitatges, part dels
quals es destinarà a reallotjar els afectats per les ac¬
tuacions previstes en la zona superior de la plaça de
les Glòries i 3r) Desafecta els habitatges actualment
existents en els carrers de Bolívia, i la Gran Via-
Castillejos.
Significa que el total de l'operació permet cons¬

truir 923 habitatges de manera que, restant-ne els
250 ja existents que es mantenen, es pot arribar a
construir 673 habitatges nous, dels quals un 25% ho
seran en règim de protecció oficial i dintre d'aquests
un centenar es destinarà a reallotjar els afectats;
que el verd urbà, en les seves diverses qualifica¬
cions, passa de 189.000 a 206.000 m2, ampliació en
part induïda per l'augment de l'habitatge; i que es
preveu també la reordenació de l'anella viària amb
una nova anella inferior, que el projecte d'urbanitza¬
ció situarà definitivament, la qual servirà per a con¬
nectar les vies principals, Meridiana i Diagonal amb
els carrers secundaris.

El Sr. Alcalde observa que la modificació de l'es¬
quema viari li porta a la memòria, per la seva simplici¬
tat, el cas del nus de la Trinitat, que també era molt
complicat però es pogué resoldre amb un disseny
ben senzill.

El Sr. Marcet, en la seva condició de regidor del
Districte de l'Eixample, posa en relleu la importància
que té per al Districte aquesta Modificació, que ve a
resoldre l'ordenació d'un sector fronterer entre els
Districtes de l'Eixample i de Sant Martí, i alhora, la
ubicació definitiva del Mercat dels Encants dins de
l'anella de la plaça de les Glòries, solució que manté
en la zona l'activitat d'aquest mercat i permet alliberar
uns espais verds que s'estendran fins al carrer del
Consell de Cent.

El Sr. Narváez, com a regidor del Districte de Sant
Martí, subratlla que la Modificació en estudi compleix
la promesa de trobar una solució al neguit dels veïns
del carrer de Bolívia que tenien els seus habitatges
afectats pel Pla General Metropolità en consolidar
tals habitatges, ofereix una trama circulatòria senzilla,
però que pot funcionar molt bé, i perfila de manera
satisfactòria la configuració de la part sud de la Meri¬
diana, que correspon al seu Districte.

El Sr. Fernández anticipa el vot favorable del Grup
Popular a aquesta Modificació del Pla General Metro¬
polità en l'àmbit de la plaça de les Glòries que asso¬
leix els objectius marcats en el document aprovat a
l'empara de l'article 125 del Reglament de planeja¬
ment urbanístic ja que: a) Materialitza una zona verda
que en el Pla General Metropolità era una simple ex¬
pectativa; b) Resol, de conformitat amb els compro¬
misos assumits per aquest Plenari abans de les dar¬
reres eleccions municipals, la problemàtica originada
per l'afectació dels habitatges del carrer de Bolívia
que el Pla General Metropolità establia en contradic¬
ció del Pla Comarcal de 1953, i posa fi així a l'angoixa
dels veïns afectats; c) Ofereix una solució satisfactò¬
ria per al Mercat dels Encants, que permetrà evitar
certs fenòmens associats a l'activitat de tal mercat i
dignificar l'entorn de la pla de les Glòries; i d) fa pos¬
sible la construcció de més de 600 nous habitatges.

Pensa, finalment que, un cop sedimentada aquesta
modificació, el Consell Plenari hauria d'encarar tam¬
bé la modificació del Pla General Metropolità en al¬
tres sectors del Districte de Sant Martí, de manera

que pugui donar resposta a les necessitats d'habitat¬
ge que té la ciutat.

La Sra. Rahola subratlla que la Modificació en es¬
tudi resol el futur d'un mercat tan significatiu com és
el dels Encants, oferint un espai per poder-lo dignifi¬
car on es trobin a gust tots els seus operadors, la
negociació amb els quals és a punt de culminar: té,
doncs, un optimisme moderat perquè el projecte de¬
finitiu recollirà molt dels plantejaments que els ope¬
radors feien, i perquè amb tot això la ciutat resoldrà
un dels seus problemes urbanístics i el nus de les
Glòries trobarà una nova dimensió comercial i ciu¬
tadana.

El Sr. Clos assenyala la importància del dictamen
en debat dient que si bé pel subsòl de la plaça de les
Glòries discorren una línia de metro i dues línies de
ferrocarril i la realitat desvirtuà durant desenes d'anys
el projecte d'Ildefons Cerdà de convertir l'esmentada
plaça en un espai privilegiat de la ciutat, a poc a poc
els edificis del Teatre Nacional de Catalunya, obra de
Bofill, i de l'Auditori, obra de Moneo, el Projecte de
Cristian Cirici, el disseny de l'anella central, els canvis
de nivell amb els talussos del Bosquet dels Encants i
l'obertura de la Diagonal estan contribuint a con¬
formar un espai de primer ordre, com queda ben
palès a la darrera de les diapositives projectades pel
Sr. Casas.

El Sr. Alcalde comenta que li sap greu no disposar
d'una fotografia aèria similar a aquesta que doni testi¬
moni històric de la magnitud de la manifestació que
es produí a conseqüència de l'assassinat de Miguel
Ángel Blanco.
S'aprova per unanimitat el dictamen en debat.

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-
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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 con¬
seller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya per tal de prosseguir el trà¬
mit de la seva aprovació definitiva per part del Govern
de la Generalitat, de conformitat amb el que determi¬
na l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Districte de Sant Martí

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

GRUPS MUNICIPALS

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬
ció volumètrica de la parcel·la ubicada al carrer de la
Marquesa de Vilallonga, núm. 3, promogut pel Sr.
Antonio Freixas i Savido; desestimar les al·legacions
presentades per la Sra. Glòria Lleó i Munuera, en
nom propi i en representació dels Srs. i Sres. Maria
José Basi i 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 Direcció de Serveis de Planeja¬
ment, annex a aquest acord i que es dóna per repro¬
duït a efectes de motivació; i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.
Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬

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

Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer de la Madriguera, núm. 22,
als efectes de l'ordenació de la ubicació en la planta
baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat entre amb¬
dues plantes, promogut per Obres i Projectes Ca¬
talonia, SA; trametre un exemplar d'aquest Estudi de
detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als
efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
S'aproven per unanimitat els quatre dictàmens pre¬

cedents.
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.
S'aprova aquest dictamen amb l'abstenció dels

Srs. Roca, Samaranch, Puigdollers, Gavaldà, Marcet,
Fabregat, Ciurana, Llongueras, Miquel i les Sres.
Servitje, Paredes i Ortega.

Proposicions dels diversos Grups.

L'única presentada en aquesta sessió ha quedat
substanciada en el dictamen núm. 27 de l'ordre del
dia.

El Sr. Alcalde fa avinent que avui el ministre de Fo¬
ment adjudicarà, de conformitat amb la proposta unà¬
nime de la Mesa de contractació, a Cable i Televisió
de Catalunya, SA, el sistema de comunicació de ca¬
ble per fibra òptica en les tres demarcacions catala¬
nes, el qual donarà cobertura, per un període entre
cinc i deu anys, a totes les ciutats i bona part dels
pobles de totes tres demarcacions; i recorda que la
creació de Barcelona Cable, filial de la societat priva¬
da municipal Iniciatives, SA, ha servit perquè Barce¬
lona es pogués posicionar com a capdavantera de les
ciutats d'Espanya i com a una de les primeres
d'Europa en el sector i perquè, com a conseqüència
dels diversos processos de privatització i fusió,
aquest Ajuntament tingui en l'empresa adjudicatària
una participació que, tot i ésser minúscula, posa en
relleu el valor de la iniciativa pública ja que la ciutat
posà en marxa un tren que avui arriba a la seva des¬
tinació.
També fa referència a la constitució formal del

Consorci Localret, aprovat per aquest Plenari fa uns
mesos, que està ja integrat per més de cinc-cents
municipis de Catalunya amb una població de més de
cinc milions d'habitants, però que abans de fi d'any
pot arribar als vuit-cents municipis, tot destacant la
gran capacitat de negociació que el nou Consorci tin¬
drà amb els grans operadors nacionals i internacio¬
nals, donat que, com reconegué el seu president, el
Sr. Ferrer, Barcelona ha renunciat a negociar per si
sola amb les grans companyies i ha posat el seu pes
al servei d'una xarxa que faci de Catalunya un espai
no dualitzat i, per tant, no desequilibrat en la societat
de la informació.

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

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia
26 de setembre de 1997 i aprovada el dia 24 d'oc¬
tubre de 1997.

Al saló de Cent de la casa de la ciutat de
Barcelona, el dia vint-i-sis de setembre de mil nou-
cents noranta-set, es reuneix el Consell Plenari, en
sessió extraordinària, sota la presidència de l'Excm.
Sr. Alcalde Pasqual Maragall i Mira. Hi concorren l'Im.
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Sr. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Joan Clos i
Matheu, Eulàlia Vintró i Castells, Maravillas Rojo i
Torrecilla, i Pilar Rahola i Martínez, i les Imes. Sres.
i els Ims. Srs. Regidors, Joaquim de Nadal i Caparà,
Teresa Sandoval i Roig, M. Carmen San Miguel i
Ruibai, Antoni Santiburcio i Moreno, Francesc Xavier
Casas i Masjoan, Enric Truñó i Lagares, Inmaculada
Moraleda i Pérez, Albert Batlle i Bastardas, Josep M.
Vegara i Carrió, Francisco Narváez i Pazos, Pere
Alcober i Solanas, Ernest Maragall i Mira, Joan Fuster
i Sobrepere, Miquel Roca i Junyent, Francesc Floms i
Ferret, Josep M. Samaranch i Kirner, Carme Servitje
i Mauri, Joan Puigdollers i Fargas, Vicenç Gavaldà i
Casat, Antoni Marcet i Rocabert, Daniel Fabregat i
Llorente, Anna Paredes i Rodríguez, Jaume Ciurana
i Llevadot, Miquel Llongueras i Campañá, Antoni Mi¬
quel i Cerveró, Joana M. Ortega i Alemany, Antonio
Ainoza i Cirera, José Alberto Fernández i Díaz, Emilio
Álvarez i Pérez, Marta Vila i Florensa, Jordi Cornet i
Serra, José Ramón Tobía i Galilea, Daniel Sirera i
Bellés, Eugeni Forradellas i Bombardé, Josep Puig
i Boix i Agustí Soler i Regàs, assistits pel secretari ge¬
neral, Sr. Romà Miró i Miró, que certifica.

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

dència, a les onze hores i cinquanta minuts, obre la
sessió, que té com únic punt del seu ordre del dia:

Presa de coneixement de la renúncia de l'Excm.
Sr. Pasqual Maragall i Mira a l'Alcaldia de Barcelona.

La Presidència, primerament, dóna la paraula al
secretari general, el qual llegeix l'escrit següent, de
22 de setembre de 1997, que l'Excm. Sr. Pasqual
Maragall i Mira adreça al Consell Plenari:
"De conformitat amb el que vaig anunciar fa uns

mesos, em plau comunicar a aquest Consell Plenari
la meva voluntat de renunciar al càrrec d'alcalde de la
ciutat.

Prego, per tant, a aquest Consell que prengui co¬
neixement de la renúncia i adopti les disposicions ne¬
cessàries per procedir a l'elecció del nou alcalde".
Conseqüentment, el Consell Plenari acorda pren¬

dre coneixement de la renúncia al càrrec d'alcalde de
Barcelona presentada per l'Excm. Sr. Pasqual Mara¬
gall i Mira.
A continuació l'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira

pronuncia el discurs de comiat següent:
"Sr. Tinent d'Alcalde, Sres. Tinentes d'Alcalde,

Sres. i Srs. Regidors, estimats amics:
Comencem aquesta sessió acompanyats per una

musiqueta, i quan dic musiqueta em refereixo a uns
xiulets d'una gent reunida a la plaça que protesta per
alguna cosa. Al principi, quan vam entrar Narcís Ser¬
ra, jo mateix i alguns regidors que encara queden
d'aquell temps, com Truñó, quan arribàvem i trobà¬
vem xiulets teníem una certa inquietud i el mateix ha
passat a tots els regidors. Ara, si no els sentim, tro¬
bem alguna cosa a faltar. Agraïm que hi hagi aquesta
música que ens ha acompanyat durant molts anys de
construcció de la Barcelona nova.

Sota aquesta circumstància, amb aquest ambient,
amb aquesta música de fons que és la música, el so¬
roll, la vida de la ciutat, us vull dir, una mica solemne¬
ment, una mica emfàticament, que una esperança re¬
corre Europa i aquesta esperança es diu devolució,
no revolució. Devolució de poder a la gent, als po¬
bles, a les cultures, a les ciutats, com es va dir aquí el

dia del pregó de la festa major. Un altre nom d'aquest
vent, d'aquest vent esperançat, és la igual dignitat de
tots els governs elegits, i de tots els elegits, des dels
diputats europeus fins als regidors, des del Consell
Europeu fins al Consell Municipal i, m'atreviria a dir,
en el futur fins al Consell de Districte quan sigui ele¬
git. Igual dignitat de tots els governs elegits democrà¬
ticament i de tots aquells que els formen.

És també en nom d'aquesta igual dignitat que puc
interpretar quin és el moment millor per a considerar
complert el meu contracte amb els ciutadans; i us ben
asseguro que els ciutadans ho han entès. No tinc
temps d'explicar-vos com ho sé; ni vosaltres, tampoc
l'obligació d'escoltar-me gaire estona sobre això.
Però ho sé. Els ciutadans m'han dit aquests dies, de
moltes maneres diferents i amb molts matisos dife¬
rents, que consideren bona i rodona, subratllo rodo¬
na, la tasca feta, la contribució municipal al canvi que
Barcelona, ella mateixa, ha fet. Dic contribució per¬
què és això el que nosaltres hem fet: contribuir-hi,
potser ni tan sols en la major part; però hem anat
bastant d'acord amb els que ho han fet quasi tot: els
ciutadans, els barris, les organitzacions no governa¬
mentals, les empreses, els professionals i artistes i
les escoles de la ciutat. Vosaltres, regidores i regi¬
dors, hi teniu molt a veure i us en dono les gràcies en
nom de la ciutat que jo interpreto en aquest moment; i
a les altres Administracions també per l'ajut que hi
han aportat: no haguéssim fet res si no hagués estat
per l'ajuda que hem tingut, en moments molt crucials,
de Felipe González i de Jordi Pujol, ho dic pel seu
nom, de la Generalitat i del Govern de l'Estat.
Però ara és moment molt especial en què, més

enllà d'aquests primers agraïments i d'aquestes pri¬
meres paraules de situació d'on som, qui som i què
hem fet, vull adreçar uns agraïments que són de ri¬
gor, però que són del cor també. En primer lloc, a
l'oposició.

Miquel i els teus: el vostre mèrit ha estat molt con¬
siderable. Crec que aquests anys hem construït, es
pot dir amb orgull després d'un període llarg, una
Corporació municipal que ha creat un estil, una esco¬
la i una tradició, una llei no escrita, com les angleses,
que són les bones, la qual difícilment ningú podrà vul¬
nerar a partir d'ara. Una llei no escrita basada en el
respecte, en la circumspecció, no en l'excés de retòri¬
ca i en la duresa i, al mateix temps, en l'amistat i la
consciència dels interessos generals, la convicció
que majoria i minoria han de col·laborar en aquelles
coses que les superen per esdevenir fenòmens de
ciutat, molt assenyaladament en aquests darrers
anys en els quals ha estat possible d'aprovar la Car¬
ta, d'aprovar un gran projecte per al 2004 -del qual
després sentirem a parlar en el discurs més important
d'avui, que és el de Joan Clos- i d'aprovar l'escut. És
a dir, en els fets i en les formes. Miquel, i els teus, és
el teu mèrit. Però hi ha també la teva responsabilitat,
que jo t'he de recordar avui. Abans de plegar em per¬
metràs de fer-ho. Digues no a la petita guerra que,
segurament, alguns dels que t'envolten, no tots, et
demanaran de fer. Digues no o digues sí, tant se val;
però això no serà el més important. Digues sí, en tot
cas, a la gran guerra. La gran guerra no és guerra, és
una gran amistat i una ampla amistat dels qui volem
una Barcelona gran i de progrés i dels qui volem una
Catalunya no dividida. Digues sí a això, perquè la
gent ho espera.
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Alberto Fernández i Díaz: el teu mèrit rau en la for¬
ma elegant, ho crec i t'ho he d'agrair, amb què has
dut el grau de poder de decantament que la mecàni¬
ca electoral ha posat en tu, el qual és molt important
en aquesta Casa, en el Parlament del parc de la Ciu¬
tadella, directament o indirectament, i també, decisi¬
vament, a Madrid. Jo et diria que aquest poder que
tens aquí a Barcelona i a Catalunya el transmetis a
Espanya; i et demanaria dues coses:
Primera, que catalanitzis el teu partit, com Narcís

Serra féu amb Felipe González i el PSOE; que el civi¬
litzis en el bon sentit de la paraula, en el sentit català
de la paraula.
Segona, i això és una mica llarg i un pensament

que desborda les persones d'Alberto Fernández i
Díaz i de mi mateix: que contribueixis a una desju-
dicialització de la política del País allí i aquí. Mira,
aquí a Catalunya -ara m'he de remuntar històrica¬
ment- les relacions entre la política i la justícia han
estat decisives políticament i han acabat essent deci¬
sives en tots els sentits. Durant la República es va
aprovar una llei d'esquerres, la Llei de contractes de
conreu, que donava als parcers i als masovers la raó,
i va ésser dictaminada pels millors professionals del
País. No era pas una llei partidista, sinó que era una
llei ben fonamentada. Doncs bé, aquesta Llei va és¬
ser recorreguda per la dreta davant del Tribunal de
Garanties Constitucionals i en aquell punt i hora
Catalunya es va dividir, Espanya es va condemnar i
la República va començar a morir perquè es va tren¬
car el consens fonamental sobre el qual s'assentava
la legitimitat democràtica i republicana. Doncs bé,
això hauria pogut succeir també ara fa uns anys i t'he
de dir amb orgull que l'esquerra de Catalunya, que
hauria pogut fer el mateix, no ho va fer: en el mo¬
ment en què s'aprovaren les Lleis d'ordenació terri¬
torial, que no eren del camp, sinó més aviat de ciu¬
tats i comarques, l'esquerra catalana, de la mà de
Raimon Obiols, tot i estar-hi radicalment en contra,
decidí no recórrer al Tribunal Constitucional. L'argu¬
ment fou: no podem tornar a una situació com la que
es va produir amb la Llei de contractes de conreu;
no podem demanar que algú des de la constitucio¬
nalitat espanyola ens arregli un assumpte intern, per
tant, no hi anirem. Ja saps que els anys trenta el Tri¬
bunal donà la raó a la Lliga i aquí començà el tren¬
cament. L'esquerra, ara, no va voler-ho fer. Això ho
cito com a exemple del tipus de judicialització que jo
crec que s'ha repetit en altres instàncies massa vi¬
ves i massa properes perquè jo ara aquí els doni un
valor en un discurs que vol ser necessàriament allu¬
nyat de la batalla política diària; però crec que ja
m'entens.
Ara he de parlar dels meus, però abans de parlar

dels meus vius he de parlar dels meus morts. En
aquesta Casa, la gent hi ha deixat la pell; quasi diria
que han triat el moment de deixar-nos. Josep Maria
Serra i Martí i Maria Aurèlia Capmany van aguantar
l'un fins a les eleccions, que va contribuir decisiva¬
ment a guanyar, i l'altra fins a la presa de possessió,
que va presidir aquí mateix, ja pràcticament sense
cabells, sense l'última energia. Quan dies abans li
vaig dir: "Maria Aurèlia, vols dir que no t'hauries de
posar perruca"; em va contestar:"Que et creus que
només els homes poden ésser calbs?". Fou Maria
Aurèlia fins al final i va presidir, com ella va voler,
aquell Plenari de presa de possessió.

No sé de cap altre govern, i no ho dic en demèrit
de ningú, on la vida personal hagi quedat tant marca¬
da per la vida política en el bon sentit; i, per tant, no
conec una Casa política més digna que aquesta. No
la conec. El mateix regidor Pujadas va morir amb les
botes pràcticament posades d'exregidor recent. Al¬
tres, simplement han deixat la Casa, però no ens po¬
sem tan tràgics, hi segueixen d'amics fidels: en Ger¬
mà Vidal, en Torres, en Valls, l'Ainaud, en Fargas, en
Borrell, que és notícia aquests dies perquè finalment
ha aconseguit fer els seus habitatges de lloguer a
preu reduït, l'Olmedo, l'Audet, per no esmentar els
que han estat o són consellers, als quals les obliga¬
cions anomenades superiors els han de pesar molt,
lògicament. Uns altres han plegat o canviat de lloc,
fins i tot, acceptant una disminució del seu nivell per¬
què la Casa, la causa, tal com jo la interpretava, així
ho exigia i els en dono les gràcies. Tampoc en això
he vist coses similars fora d'aquí. La política és una
lluita d'egos, a voltes sòrdida i a voltes còmica. Ho és
per força. No és que els polítics siguin diferents; és
que es posen en un joc on això és així.
Ara he de parlar dels meus aliats. I bé, en aquesta

política que consisteix tant i tant a empassar-se gri¬
paus i veure qui riu darrer, Déu n'hi do els gripaus
que s'han empassat els aliats, i Déu n'hi do els gri¬
paus que ens han fet empassar; però a "trancas y
barrancas", que no sé si és un català gaire correcte,
però és molt gràfic, hem anat fent, any rera any, una
olivera. Puix que els mitjans ho diuen així, rendim-
nos-hi al final de l'escena, cosa que a mi no m'a¬
gradat mai. Una olivera que no ha anat malament, i
aniria encara millor si el PI i l'arbre del qual és un es¬
queix, poguessin fer alguna cosa semblant a un em¬
pelt. No sé si en botànica això és possible, però us
asseguro que anirem millor. Les oliveres poden que¬
dar nanes, poden morir de glaçades, com passà, em
sembla, el 1956, i fins i tot es poden arrencar per
manca de subvencions europees i nacionals per fer-
hi gira-sols com de vegades passa, tristíssim espec¬
tacle. Però aquesta és sòlida. Aquest estiu hi ha ha¬
gut un pugó negre -no se ben bé si es deia així- que
no es pot matar amb res, però que es pot treure gra¬
tant amb l'ungla, i al final l'olivera dóna olives. Jo pen¬
so que això es pot fer. Joan Clos, que és de pagès
mal que li pesi, de pagesia metropolitana, això sí, en
sap molt d'això, i farà créixer lentament i segura l'oli¬
vera barcelonina. L'oposició en dirà maldats, les mal¬
dats pertinents, però l'olivereta del 1980-1982, serà
olivera vella en el 2002, dins o fora de l'or del poder o
de la majoria. Jo crec, jo desitjo, que a dins.
Té relació tot això amb la política catalana i amb la

política espanyola, com es diu? Doncs, menys del
que us diu aquests dies, amb la catalana tan excessi¬
vament personalitzada aquests dies i aquests mesos,
però hi té alguna cosa a veure; en tot cas, amb l'es¬
panyola més del que es pugui pensar, però no és ara
el moment de fer-hi esment.
Ara m'he d'adreçar al president Pujol el qual vaig

convidar a venir, però que avui m'ha enviat uns mots
per dir que no venia, que no ho trobava escaient, que
no podia. I al president Pujol li n'he de dir una de fre¬
da i una de calenta. El president Pujol no ha sabut re¬
conèixer plenament la importància de Barcelona. Se li
fa la boca petita quan en parla. Catalunya, que és
model europeu en la primavera devolucionista que
estem vivint, deu molt a Pujol, moltíssim; però deu
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molt, també, a Barcelona. Dit això, Pujol té raó quan,
tot comptat I debatut, diu que hem col·laborat, uns i
altres, en benefici mutu i hem obtingut bons resultats.
És cert. Ell ha estat el gran president, potser no tant
el gran governant en l'opinió d'alguns, entre els quals
em compto. Ell ha estat el gran president d'aquest
període únic. Ara només li demano dues coses: un
pensament per a la generació anterior a la seva; i un
altre per a la posterior a la meva, és a dir, per a la fu¬
tura i posterior a ell:
Que reconegui el deute que té contret amb

Tarradellas, tot i els greuges lògics en política, i que
l'imiti en el diàleg franc i sovintejat amb els alcaldes.
Tarradellas -ho sé per persones interposades com
Quim Nadal, Narcís Serra, Toni Farrés- era una per¬
sona que estava en contacte permanent, ni que fos
telefònic, amb els alcaldes.
Que entengui que Catalunya i Barcelona poden

prescindir perfectament de nosaltres; és més, que
han de prescindir de nosaltres si els models de
Catalunya i de Barcelona, dels quals tant es parla a
Itàlia, a Gran Bretanya i arreu d'Europa, no volen
quedar per sempre més com a anècdotes d'un temps
i d'uns personatges. Ara és l'hora de la generació
dels Clos i dels Nadals -dic dels Nadals no metafòri¬

cament, sinó físicament, n'hi ha més d'un de Nadal-
dels Macias i dels Pujáis.
A Joan Clos, vull agrair-li la seva amistat i el seu

ajut durant aquests anys. Ara assistirem a l'explosió
Clos: jo en serè, a distància, un espectador apas¬
sionat.
Les últimes paraules van ara per a aquells que

van merèixer les meves primeres del 2 de desembre
de 1982, que no sabien, pobres, què els queia al da¬
munt: la família, i els amics fidels a qui, de bell antu¬
vi, vaig mencionar aleshores una mica alegrement.
Potser intuïa confusament, però en el fons en reali¬
tat ignorava fins a quin punt haurien d'ésser les vícti¬
mes d'aquesta teatralitat devoradora que fa de l'al¬
calde l'objecte d'intensíssimes i normalment breus
relacions crítiques o efusives, i destrueix, alhora, tota
relació íntima, tota privacitat, l'amabilitat i, també, les
oportunitats dels pròxims, espavilats a part, que sem¬
pre n'hi ha. Regracio, d'altra banda, aquells que fran¬
cament, en nom del sistema, recelen de l'entorn de
l'alcalde; i confio que els amics s'hauran vist compen¬
sats per la joia de compartir les gestes amb les quals
la ciutat ens ha regalat aquests anys.
Ara he de parlar, m'ho heu de permetre, de la famí¬

lia ampliada. Aquests dies penso molt en Narcís Ser¬
ra i Raimon Obiols, perquè són la meva família.
Raimon Obiols va fer la força política amb la qual
vam arribar aquí. Narcís Serra li va donar l'ambició de
govern i la imaginació i una molt especial capacitat de
connexió amb els esperits més vius de la ciutat: no
només amb l'elit, també amb els barris i amb les or¬

ganitzacions no governamentals. En tot cas, la lliçó
de l'un i de l'altre era connectar amb gent de tota
mena, però gent d'alguna manera selecta, desvetlla¬
da a l'autèntic repte de la ciutat, fer-ne un lloc de co¬
municació sense illes, sense barreres i de qualitat.
Aquesta és la reflexió que em permeteu. En aquesta
ciutat i en totes les ciutats, la misèria i la riquesa con¬
taminen el seu territori, s'eixamplen i es blinden com
els boscos, que fan sempre el seu sotabosc més
dens i més defensiu a la vora del camí o quan se'ls
talla. Dins la ciutat, espontàniament, la misèria i la ri¬

quesa tendeixen, també, a fer el mateix, a créixer, a
tancar-se, blindar-se i posar una frontera; però la ciu¬
tat és justament el contrari d'aquest procés: la ciutat
barreja, neteja i digereix diversitat i la converteix amb
diàleg i igualtat. Malauradament, no ho fa sense un
llindar; no digereix problemes en dosis infinites.
D'aquestes coses només en sabem dues o tres de
clares: una, que si la ciutat deixa de digerir, de barre¬
jar i posar en contacte, es bloqueja i decau; una altra,
que si, al contrari, troba la força i l'enginy suficient per
a seguir empassant-se noves informacions per dife¬
rents que siguin, creix i s'enriqueix; i que la formula¬
ció d'actituds sobre aquesta matèria ha d'ésser molt
cauta i molt previnguda perquè, altrament, accelera o
exorbita aquests processos d'assimilació o d'atrinxe-
rament defensiu i de bloqueig.
Mireu: una de les coses més importants que han

passat en aquesta ciutat ha estat la manera com
Joan Clos primer, i després Xavier Casas -que no és
de pagès sinó d'Olot, que és ciutat- amb els doctors
Spagnolo i Manzanera, van anar desactivant la pesta
de l'heroïna sense aldarulls i sense sorolls, no per un
gust especial per la discreció, sinó perquè aquest mal
no vol soroll, perquè també aquest és un mal que
contamina el territori i allunya els qui el tenen, i cal te¬
nir coratge i discreció alhora, paciència i determina¬
ció. Aquest és un coratge que es pot predicar; mal-
fieu-vos d'aquells que prediquen coratges massa
obvis. Aquesta sí que és una confrontació autèntica
en la qual els ciutadans ens juguem tot el que som; i
aquesta confrontació, l'estem guanyant. Clos la va
començar a guanyar i els seus col·laboradors seguei¬
xen fent avançar les nostres línies: ja no se'n parla
tant, ja no hi ha tanta delinqüència lligada a aquest
fet. Els delictes a la Barcelona progressista i antiauto-
ritària que predica en Joan han baixat un 50%, men¬
tre que a l'Anglaterra de Tatcher pujaren un 50%: no
us estranyi, doncs, que Tony Blair canti "Barcelona"
amb la mateixa alegria amb què ho féu Fredy
Mercury. Són fets.
Us parlo d'aquests temes perquè justament no en

parla ningú i són els més importants. I en parlo també
perquè estan relacionats amb el moment més difícil
que, personalment, hem viscut la meva família i jo en
el curs d'aquests quinze anys: la mort del meu germà
Pau el 21 de maig de 1994 a Perecamps, sobre la
qual la injustícia infiltrada dins la justícia va fer una de
les seves. Aquest va ser el moment pitjor que nosal¬
tres hem passat. Vull pensar que la ciutat està ven¬
jant aquest dolor nostre i de tantes famílies per tal
com està essent capaç d'avançar en les línies de la
prevenció efectiva i de l'assistència discreta i eficaç
en comptes dels decrets altisonants i de les actituds
emocionals que no duen enlloc; i no em comparo
amb cap altra ciutat.
Encara en aquest punt vull dir a Joan Clos i al seu

equip i a tots els regidors i regidores una altra cosa
en la línia de fer retrocedir en la ciutat i a través de la
ciutat els problemes de la humanitat: sapigueu que
quan arregleu un barri, esteu començant o contribuint
a arreglar el món; que si Argèlia peta però el Raval
s'arregla, hi ha esperances per a Argèlia; i per des¬
comptat, que si podem ajudar a plantar palmeres a
Alger, que està, per cert, a cinquanta minuts d'a¬
vió d'aquí, com vam fer la setmana passada en què,
de manera curiosa i paradoxal, es varen plantar pal¬
meres de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins al
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port vell d'Alger, el qual volen refer, millor, perquè
d'aquesta manera, a més, els problemes que tindreu
per a transformar el Raval en un dels barris millors,
minvaran. No dic que aquesta sigui l'única manera de
millorar o d'arreglar el món, n'hi ha d'altres: hem vist
aquí fa molts pocs dies la contribució de persones ex-
celses com ara Menuhin, hem llegit Havel i hem vist
l'exemple de la mare Teresa de Calcuta. Hi ha moltes
maneres de contribuir a fer que el món millori, però
les ciutats hi poden contribuir arreglant-se i demos¬
trant que les altres necessitats també es poden re¬
soldre i això comença en els carrers concrets, en els
barris.

Segueixo demanant: la solitud extrema, la indigèn¬
cia, la demència senil i, en general, les malalties
mentals només s'eradicaran si les ciutats són pro¬
gressives i les nacions es deixen de grans luxes de¬
fensius i ornamentals i inverteixen en les estructures
d'acollida idònies que són els barris de la ciutat pro¬
gressiva. Gràcia, per exemple, és un barri on això pot
succeir per l'empenta d'uns i altres, particularment del
sector privat i dels serveis de Benestar Social de la
Generalitat i nostres, del Districte. Seguiu endavant
per aquest camí i el món us mirarà amb més interès
encara.

Vaig arribant al final. Me'n vaig, ja ho veieu, molt
tranquil, tranquil·líssim per la feina feta i pels que la
seguiran fent, sobretot per aquests: hi confio del tot.
Barcelona no pararà: aprovareu la Carta, fareu el
Segon Congrés Municipalista pendent des de fa sei¬
xanta anys, impulsareu des de Barcelona la regiona-
lització de Catalunya. Us ho demano, tot això. Acon¬
seguiu que aprovin la Carta que hem aprovat aquí
d'una forma exemplar i que això no trigui massa.
Tracteu de fer el Segon Congrés Municipalista, per¬
què canviarà Catalunya. Impulseu des de Barcelona
la regionalització de Catalunya, cosa que vol dir que
impulseu l'Ebre i el Pirineu, no només la Regió metro¬
politana, sinó també l'Ebre i el Pirineu, que s'ho me¬
reixen. Expliqueu, poseu en pràctica el Pacte indus¬
trial, que tothom pugui veure que hi ha implicats
trenta-cinc municipis, tres universitats, tres organitza¬
cions empresarials, les dues grans centrals sindicals
que, a més a més de tractar sobre el salari, les cau¬
ses d'acomiadament més o menys car, segons això
que els diaris en diuen la flexibilitat, la mobilitat i la
competitivitat, estan discutint sobre una altra manera
de crear més ocupació, que és abocar bona informa¬
ció en el lloc adequat i en el moment oportú i fer-ho
sobre la base d'una tercera variable que permet mol¬
tes equacions i que és el salari indirecte, el salari so¬
cial, els equipaments, el temps de treball i el temps i
cost del transport. És molt diferent lluitar per un salari
digne en condicions de rigidesa en els serveis pú¬
blics, locals o metropolitans o de transport, per exem¬
ple, fer-ho en una situació en la qual un obrer sense
canviar de sou pot anar de casa seva a la feina, que
està a l'altra punta, en un altre municipi, en vint mi¬
nuts menys de temps. A aquest obrer se'l pot convèn¬
cer fàcilment que faci algun sacrifici en algun altre
sentit, però si a la taula només hi ha sous i acomiada¬
ments, malament, és molt difícil. Bé doncs, tireu en¬
davant el Pacte industrial que presideix un gran per¬
sonatge, Joan Major, elegit l'altre dia, i que ens fa
molt forts, ja que som tota la Regió metropolitana a
donar exemple. Us asseguro que a Europa s'ha vis¬
cut des del punt de vista teòric i acadèmic -ara jo hi

vaig, justament, a aquests terrenys- el model de
Prato i del professor Becattini, que va dissenyar un
concepte bàsic, acadèmicament parlant, que és el del
districte industrial, adoptat pels americans en les se¬
ves anàlisis d'economia espaial. Doncs bé, ara allò
que la gent està mirant no és Prato, ara la gent està
mirant Barcelona i, concretament, les àrees metropo¬
litanes i la seva capacitat de generar creixement.
Igual com des del punt de vista federal i des del punt
de vista de la devolució la gent està mirant Catalunya
i així ho fan a la Llombardia, Escòcia i arreu del món.
Us dic que, des del punt de vista del desenvolupa¬
ment en el territori i de la creació d'ocupació, la gent
està mirant experiències com la de Barcelona, encara
que no sigui l'única, i espera molt del Pacte industrial.
Tireu-lo endavant. Expliqueu als catalans com es fa
un pla estratègic: aquí l'hem fet. Contribuïu des de
Barcelona al nou Pacte cultural que s'anuncia, que
s'albira, que es veu venir i està a punt d'arribar. Tireu
la fibra òptica per tot i feu de Barcelona una ciutat no
només amb metro, sinó també amb fibra òptica, que
són les dues condicions d'un territori ric i capaç de
créixer.
Bé, demà a les dotze seré al Campidoglio per a la

presentació de la meravellosa plaça de Michelangelo
que hi ha al costat de l'Ajuntament, penjada en diago¬
nal sobre Roma, neta i polida després d'una colla
d'anys de treballs: hi vaig com a president del Comitè
de les Regions, cosa que seguiré essent fins a finals
d'any. Tractaré d'oblidar una mica Barcelona, però en
algun lloc del meu cor hi haurà un xip connectat amb
la meva ciutat i amb vosaltres per sempre més."
Els aplaudiments rubriquen les paraules de l'Excm.

Sr. Pasqual Maragall i Mira.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, la pre¬

sidència aixeca la sessió a les dotze hores i vint mi¬
nuts.

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia
26 de setembre de 1997 i aprovada el dia 24 d'oc¬
tubre de 1997.

Al saló de Cent de la casa de la ciutat de
Barcelona, el dia vint-i-sis de setembre de mil nou-
cents noranta-set, es reuneix el Consell Plenari, en
sessió extraordinària, sota la presidència de la Ima.
Sra. Eulàlia Vintró i Castells, segona tinent d'alcalde,
en funcions d'alcaldessa accidental. Hi concorren

Pirn. Sr. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Joan Clos
i Matheu, Maravillas Rojo i Torrecilla, i Pilar Rahola i
Martínez, i les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regidors,
Pasqual Maragall i Mira, Joaquim de Nadal i Caparà,
Teresa Sandoval i Roig, M. Carmen San Miguel i
Ruibal, Antoni Santiburcio i Moreno, Francesc Xavier
Casas i Masjoan, Enric Truñó i Lagares, Inmaculada
Moraleda i Pérez, Albert Batlle i Bastardes, Josep M.
Vegara i Carrió, Francisco Narváez i Pazos, Pere
Alcober i Solanas, Ernest Maragall i Mira, Joan Fuster
i Sobrepere, Miquel Roca i Junyent, Francesc Homs i
Ferret, Josep M. Samaranch i Kirner, Carme Servitje
i Mauri, Joan Puigdollers i Fargas, Vicenç Gavaldà i
Casat, Antoni Marcet i Rocabert, Daniel Fabregat i
Llorente, Anna Paredes i Rodríguez, Jaume Ciurana
i Llevadot, Miquel Llongueras i Campahà, Antoni Mi-
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quel i Cerveró, Joana M. Ortega i Alemany, Antonio
Ainoza i Cirera, José Alberto Fernández i Díaz, Emilio
Álvarez i Pérez, Marta Vila i Florensa, Jordi Cornet i
Serra, José Ramón Tobía i Galilea, Daniel Sirera
i Bellés, Eugeni Forradellas i Bombardé, Josep Puig i
Boix i Agustí Soler i Regàs, assistits pel secretari ge¬
neral, Sr. Romà Miró i Miró, que certifica.

Hi és present l'interventor municipal, Sr. Lluís Mata
i Remolins.
Constatada l'existència de quòrum legal, la presi¬

dència, a les tretze hores, obre la sessió, que té com
a punts del seu ordre del dia.

1 r. L'elecció del nou alcalde de Barcelona.
2n. La presa de coneixement de la renúncia de

l'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira com a regidor
d'aquest Ajuntament.
Entrant, doncs, en el primer punt de l'ordre del

dia, la presidenta pregunta si hi ha cap renúncia a la
presentació de candidatures a l'elecció d'alcalde.

El Sr. Soler, portaveu del Grup Municipal Indepen¬
dentista, i el Sr. Forradellas, portaveu del Grup Muni¬
cipal d'Iniciativa per Catalunya, contesten que llurs
respectives llistes renuncien a presentar-hi candidats.

El Sr. Álvarez, portaveu del Grup Popular manifes¬
ta que la seva llista manté la candidatura a l'Alcaldia
del Sr. José Alberto Fernández i Díaz.

El Sr. Puigdollers, portaveu del Grup de Conver¬
gència i Unió, manifesta que la seva llista manté la
candidatura a l'Alcaldia de l'Im. Sr. Miquel Roca i Ju-
nyent.

El Sr. Batlle, portaveu del Grup Socialista, manifes¬
ta que la seva llista presenta la candidatura al càrrec
d'alcalde de l'Im. Sr. Joan Clos i Matheu.
Consegüentment la presidència proclama candi¬

dats a l'Alcaldia de Barcelona els Ims. Srs. Joan Clos
i Matheu, Miquel Roca i Junyent i José Alberto Fer¬
nández i Díaz i indica que l'elecció es farà mitjançant
votació secreta per papereta en la qual s'escriurà el
nom del candidat a elegir i que, un cop introduïda en
el sobre corresponent els regidors, quan siguin cri¬
dats, dipositaran a l'urna disposada a tal efecte.

El secretari general crida d'un en un i per ordre al¬
fabètic tots els membres de la Corporació, els quals
s'atansen a l'estrada i dipositen la seva papereta a
l'urna col·locada damunt la taula presidencial, i en
darrer lloc ho fa la presidenta.
Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels

vots emesos, llegint el secretari general cadascuna
de les paperetes, i es fa el recompte de vots, que
dóna els resultats següents, els quals lliura a la Presi¬
dència juntament amb les paperetes:
Joan Clos i Matheu 21 vots

Miquel Roca i Junyent 13 vots
José Alberto Fernández i Díaz 7 vots
En virtut d'aquests resultats i de conformitat amb

l'article 196 b) de la Llei del règim electoral general, la
Presidència proclama alcalde electe de Barcelona
l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, que ha obtingut la
majoria absoluta dels vots dels regidors.
Tot seguit la presidenta pregunta a l'alcalde electe

si accepta el càrrec.
L'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu hi respon afirmati¬

vament, s'atansa a la taula, damunt la qual hi ha un
exemplar de la Constitució i un altre de l'Estatut d'Au¬
tonomia, i amb la mà sobre ells manifesta:
"Prometo per la meva consciència i honor complir

fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Bar¬

celona amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia".
Seguidament el Sr. Clos rep, entre els aplaudi¬

ments dels presents, la vara i el faixí d'alcalde de
mans del Sr. Maragall, pren possessió del càrrec d'al¬
calde de Barcelona i passa a ocupar la presidència
del Consell Plenari.
A continuació el Sr. Alcalde obre un torn d'explica¬

ció de vot dels diferents Grups, que intervenen per
ordre de menor a major.

Fa ús de la paraula en primer lloc la Ima. Sra. Pilar
Rahola i Martínez, presidenta del Grup Independen¬
tista, la qual pronuncia el parlament següent:
"Perdoneu la manera insòlita de començar, però

voldria fer un agraïment públic al company del Partit
per la Independència i regidor d'aquest Consistori,
Agustí Soler perquè, tot i la mort tràgica i inesperada,
aquesta matinada, de la seva germana, Mercè Soler,
treballadora, a més, d'aquest Ajuntament que presta¬
va els seus serveis a la Casa de l'Ardiaca, és avui
aquí, malgrat el seu dolor, complint amb el seu deure.
Gràcies i rep el nostre respecte i el nostre condol.
A partir de 1979, entre tots, vam saber fer una

transformació que va situar Barcelona en el mapa i
que, alhora, va permetre que la ciutat renovada fos
també, finalment la Ciutat que es retrobava a ella ma¬
teixa.
Il·lustríssimes regidores i Il·lustríssims regidors,

autoritats, Sres. i Srs.
Amb les seves pròpies paraules, les que Pasqual

Maragall va dir en la presentació del projecte cultural
2001, inicio el meu personal i humil homenatge al po¬
lític que avui s'acomiada i a l'home que ha dedicat in¬
tensament la seva vida a servir Barcelona. La ciutat
renovada i la ciutat retrobada li han d'agrair, t'han
d'agrair Pasqual, no només les energies, la multiplici¬
tat d'idees, la capacitat de risc i de reg de la intuïció
per esgarrapar l'ànima interior d'aquesta ciutat de
prodigis, sinó també, i sobretot, el tros de pell que hi
han deixat els teus i que hi has deixat.
Avui, que és el temps del comiat, no queda temps

per als balanços exhaustius ni per fer el llistat dels
èxits, que són molts, o dels fracassos, que són al¬
guns, dels reptes brillantment assolits o dels errors
per assolir-ne alguns de bàsics. Però encara queda
temps per recordar que, quinze anys després, la Ciu¬
tat acomiada Pasqual Maragall amb una llei especial
que la prepara per al segle que ve, amb una planifica¬
ció urbanística que ha estat capaç, alhora, de refer
els seus barris antics i de reinventar els barris nous

sorgits del caos del franquisme. No hem assolit l'ideal
d'Ildefons Cerdà, aquell revolucionari que deia
"ruralitzeu l'urbà i urbanitzeu el rural" i que el 1859 va
canviar l'estructura interior de Barcelona; però hem
pensat i hem refet la ciutat sota el doble paràmetre de
modernitat i memòria, de servei al col·lectiu i respecte
a l'individual. Ciutat de mirada interior, quinze anys
després ha aconseguit situar-se sense complexos a
l'exterior i opinar i incidir en el debat de les ciutats,
que és un dels grans debats del món.

En fi, gràcies, Pasqual, per haver tret Barcelona de
la seva autocontemplació i haver-li fet recuperar l'or¬
gull. Gràcies per haver arriscat, per haver cregut en el
tremp adormit d'aquesta Ciutat, per haver-li remogut
les entranyes, per haver-li resolt les pitjors vergonyes.
A principis de segle, Joan Maragall va definir Bar¬

celona com la gran encisera. A la fi del segle, des-
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prés dels anys de la foscor, Pasqual Maragall ens l'ha
tornada fascinant, seductora, i novament encisera.
Que la memòria sigui justa, doncs, amb l'etapa deci¬
siva que avui tanquem i amb qui l'ha feta possible: el
ciutadà Pasqual Maragall, un senyor de Barcelona.
Tanquem però obrim etapa, atès que la ciutat no

s'atura; i novament, com ara fa dos anys, la doble
sensibilitat que representem en aquest Consistori
Agustí Soler i jo mateixa, l'independentisme, progres¬
sista i republicà, dóna suport a un executiu d'esquer¬
res i a un pacte sòlid i plural que ha quallat en un pro¬
jecte compartit de govern. No podia ésser altrament,
perquè el pacte, tot i la tensió intel·ligent a què el sot¬
metem des de les legítimes divergències, ha funcio¬
nat globalment i ha treballat en la línia de les nostres
prioritats: una millora en la racionalització i l'empenta
comercial; un aprofundiment en la cultura dels drets
democràtics, dels drets civils; un major compromís en
la catalanitat de Barcelona; i una assumpció progres¬
siva de la capitalitat positiva, de la centralitat, que no
centralisme, de la capital catalana. Més ecològica
amb aquest pacte, més comercial; més justa, més ca¬
talana, Barcelona té el govern que va escollir i per
això nosaltres, atenent el mandat de la ciutat el fem
possible, un govern d'esquerres, però plural, sorgit no
de l'aclaparament d'un sol partit, sinó de la suma de
les tres sensibilitats que conformen l'esquerra de Ca¬
talunya. Ara que tant s'especula en àmbits de sàvia
opinió mediática sobre fronts diversos, potser no cal
sinó mirar la lliçó que ens donen els ciutadans de
Barcelona: ens escullen diversos però ens volen
junts; diversifiquen les ànimes de l'esquerra, però ens
demanen que no les fragmentem. Ens demanen,
doncs, que assumim el repte i la responsabilitat d'en-
tendre's, d'elaborar un paisatge comú que defineixi
l'esquerra de la nova modernitat.

En aquest paisatge comú, la gent del Partit per la
Independència -i, per cert, he de dir-te Pasqual que
les sumes, després d'una fragmentació no poden ser
sumes si tots dos no volen i la fragmentació és per
totes dues bandes- aportem al debat la nostra lluita
pels drets individuals, inserits i garantits en els drets
col·lectius, la nostra sensibilitat republicana que con¬
forma ei gran pacte republicà de la laïcitat, la igualtat i
la solidaritat i que no passa, òbviament, per acceptar
mai segons quins vassallatges borbònics, i hi apor¬
tem l'independentisme, que no és sinó el vell concep¬
te i la vella lluita per la igualtat.

El Partit per la Independència, doncs, com a refe¬
rent progressista, republicà i independentista renova
avui el pacte de progrés de Barcelona. És cert que no
tot ens agrada i avui no amargarem el comiat de Pas¬
qual Maragall tot recordant, per exemple, velles bre¬
gues per la bandera. És cert que lluitarem per apro¬
fundir els compromisos de catalanitat, millora de
l'economia productiva i lluita contra la discriminació,
que nosaltres prioritzem. Però també ho és que con¬
siderem aquest el millor govern possible en l'actuali¬
tat, perquè sorgeix de l'únic pacte possible: el que
han volgut i han definit els ciutadans de Barcelona.

Hi ha, però, quatre grans reptes en aquesta nova
etapa hereva de l'anterior i, alhora, necessàriament
diferent:
Primer la reflexió sobre què és i què vol ser

Barcelona, plantejada en els termes en què ho feia
no fa gaire Josep M. Espinàs, quan deia "Barcelona
té un moment físic que difícilment és superable, i ha

fet una gran feina d'autorealització en l'acció, ara falta
reflexionar sobre què és Barcelona, la consciència
cultural de comunitat és el tema bàsic del que s'ha de
fer". Benvolgut, estimat, Joan Clos, nou alcalde de
Barcelona, caldrà parlar d'aquesta consciència cultu¬
ral, de com i de quina manera la Ciutat la redefineix,
redefineix els seus paràmetres culturals, enforteix la
seva consciència crítica, potser massa adormits,
massa somorts, massa acomodats els nostres in¬
tel·lectuals, i assoleix un nivell cultural que potser en¬
cara pot créixer.
Segon, allò que Oriol Bohigas havia anomenat el

repte de la perifèria: aconseguir que la perifèria sigui
un sector urbà real amb poder i autoritat política i al¬
hora amb capacitat d'aglutinar i respectar les dife¬
rents identitats urbanes, allò que en diuen, doncs, el
repte metropolità. Ja sé que aquí ens posen perma¬
nentment pals a la roda des del Govern de la Genera¬
litat, tan retòricament català i molt sovint tan menys-
preatiu amb els interessos de la capital catalana; però
tot i així, o guanyem l'autoritat metropolitana en una
nova etapa d'enfortiment i redefinició o no reeixirem
en els grans projectes estratègics, tots ells vinculats a
aquesta realitat.
Tercer, en boca d'Eduard Moreno, sense una so¬

cietat civil vertebrada i amb cohesió social, no es pot
esperar altra cosa que un despotisme il·lustrat. Més
cultura de la interrelació amb el món civil i menys cul¬
tura de la subvenció. Més risc i més valentia davant
de la necessària protesta ciutadana -ja ho fem des
d'aquest Ajuntament; que ho facin també totes les
Administracions- i menys cultura de l'intervencionis¬
me des del poder. Donem una lliçó des d'aquesta Ad¬
ministració, de com ens podem interrelacionar sense
fer que ningú sigui dependent via subvenció. I sobre¬
tot, una lluita permanent contra la discriminació eco¬
nòmica i cultural, base de la fractura de la cohesió
social.

I finalment, els grans projectes de ciutat. Avui, en
què per vocació lloable del nou alcalde de Barcelona,
recuperem el segle XIX, i personalment ja he gosat
citar Ildefons Cerdà, recordem també el que deien les
memòries d'un menestral de Barcelona, en Josep
Coroleu: que el mes d'octubre de 1848 era un dels
més notables de la història de Barcelona. Per què?
perquè es referia a la inauguració del tren de Barce-
lona-Mataró; es referia a la inauguració, per tant, d'un
eix viari, ferroviari en aquest cas, absolutament bàsic
perquè la ciutat es projectés cap al futur. Un segle i
mig després tenim la mateixa prioritat: aconseguir el
tren de gran velocitat amb una urgència ja escandalo¬
sa -aquí el partit que governa l'Estat i i els seus aliats
han d'explicar per què no està ben quallat, per què no
està pressupostat-; ampliar i enfortir l'aeroport i el
port de Barcelona; aconseguir el sanejament, planifi¬
cació i recuperació per a la Ciutat del doble nervi flu¬
vial, el Besòs i el Llobregat; i tot això fer-ho amb i grà¬
cies al clima de la Ciutat, aquell que aconsegueix,
davant dels grans projectes estratègics, la suma i
complicitat de tots els agents socials econòmics i, no
cal dir-ho, polítics, l'esperit institucional de la Ciutat,
l'esperit exportable, envejable de Barcelona.
Acabo aquí refermant el doble compromís amb un

pacte polític que auguro sovint tens i dialèctic, sotmès
a una tensió intel·ligent -estem junts, però som diver¬
sos- una tensió, per tant, positiva però, tanmateix,
sòlida; i amb el servei a la Ciutat des de les idees que
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represento. Roca i Farreras, per cloure aquest home¬
natge indirecte al pensament del segle XIX, va dir el
1873: "Sóc de Catalunya, de la republicana, demo¬
cràtica avançada i independent". Aquest ha estat
sempre el meu lema. Més d'un segle després, l'he¬
rència segueix intacta. Segueix intacte el compromís i
segueix intacta la lluita per aconseguir-ho. Moltes
gràcies."
Intervé, a continuació, la Ima. Sra. Eulàlia Vintró i

Castells, la qual pronuncia el parlament següent:
"Sr. Alcalde, digníssimes autoritats, Sres. Regido¬

res i Srs. Regidors.
Em correspon, en nom del Grup Municipal d'Inicia¬

tiva per Catalunya-Els Verds, el torn d'explicació de
vot, un vot d'altra banda ben conegut i que no hem
dissimulat ni posat en qüestió al llarg dels mesos
transcorreguts des de l'anunci de l'alcalde Maragall
de renunciar a l'Alcaldia.

Hem votat Joan Clos com a alcalde per coherèn¬
cia, per rigor polític i per convenciment. Coherència
amb el contracte signat amb l'electorat i la Ciutat fa
quatre anys, amb el Pacte de govern tripartit signat
l'any 1995, amb el Programa d'actuació municipal
aprovat pel Consell Plenari aquell mateix any i amb el
Pla quadrianual d'inversions en avançat estat d'exe¬
cució. Rigor polític. Conceptes que tal vegada hom
podria considerar incompatibles, però que per a no¬
saltres tenen ple sentit des d'una concepció ètica de
la política, que totes les forces haurien de tenir el mà¬
xim interès i dedicació a prestigiar.

El nostre Grup des de 1979, com a PSUC, fins avui
ha actuat sempre de la mateixa manera i amb el ma¬
teix objectiu: garantir que la voluntat expressada per
la ciutadania en les eleccions fou respectada, i donar
o no suport a l'elecció de l'alcalde en funció dels
acords programàtics que estiguessin disposats a as¬
sumir. Narcís Serra, el 1979 i Pasqual Maragall el
1982 i el 1983 tingueren el nostre vot. En les tres dar¬
reres votacions el 1987, el 1991 i el 1995 no el votà¬
rem, si bé tampoc hi presentàrem candidatura i dei¬
xàrem les portes obertes, mitjançant l'abstenció, a
uns acords de govern que en tots els casos es mate¬
rialitzaren i que han permès que la Ciutat, la nostra
Ciutat, compti amb un govern plural de l'esquerra des
de l'inici de la democràcia municipal.

El servei a la ciutadania que tots els Grups afirmem
com a principi requereix quelcom més que paraules i
pronunciaments emfàtics. Per a nosaltres vol dir tra¬
duir en acció de govern els compromisos electorals,
fixar prioritats des del diàleg i el màxim consens pos¬
sible, treballar sense defallença, informar i escoltar el
riquíssim teixit associatiu de la Ciutat i generar totes
les complicitats possibles per tal de complir i, si és
possible, superar els objectius fixats. Aquest rigor,
aquesta ètica política no estan renyits, ans al contrari,
ni amb el pacte ni amb el manteniment del propi per¬
fil. La corresponsabilitat en el Pacte de govern és
total i en els seus explícits apartats. La defensa de
posicions pròpies en qüestions puntuals o la discre¬
pància en temes no inclosos en el Pacte de govern
és legítima, enriquidora i clarificadora de la pluralitat
d'opcions i opinions polítiques, també dins de l'es¬
querra.
Per tot això, avui hem votat el candidat proposat

pel Grup Socialista, perquè tenim un pacte signat,
perquè fa dos anys que l'estem executant i perquè
estem compromesos a culminar-lo, tot posant l'èmfa¬

si en aquesta segona etapa del mandat en uns punts
que requereixen un xic més d'atenció; i per convenci¬
ment també, fruit de l'experiència, del coneixement,
de les il·lusions individuals i col·lectives. La tasca de

l'Ajuntament, no és ni pot ser, ni cap alcalde demo¬
cràtic ho ha pretès, obra d'una sola persona; tampoc
de l'equip polític que governa o de les persones elec¬
tes: cal la implicació activa de totes les persones que
hi treballen i l'aportació generosa de la ciutadania des
de la crítica, la reivindicació, la reflexió, el suggeri¬
ment, l'acció, el consell, la festa, la solidaritat. Aquest
és el grandíssim actiu de Barcelona i si Pasqual
Maragall ha sabut ser-ne un incansable animador, no
tinc cap motiu per creure que Joan Clos no sabrà
despertar -tothom diu que els anestesistes fan ador¬
mir la gent; però el més important i el més difícil que
fan és despertar-la- i donar noves energies dins i fora
de la ciutat.
Hem votat, doncs, el nou alcalde per coherència,

per rigor i per convenciment.
Aquí podríem acabar l'acte d'avui, però aquest acte

té també un altre vessant i una significació política i
personal: el comiat del ja exalcalde Maragall, amb qui
he compartit catorze anys de govern municipal. Si és¬
ser regidora de Barcelona és un immens honor, ser-
ho al llarg d'aquests anys de transformació, de passió
col·lectiva i d'afirmació democràtica és un privilegi per
a mi i, n'estic segura, per a totes les regidores i regi¬
dors i, ho ha dit més d'una vegada, per a l'alcalde
Maragall. Segur que en l'alcalde, en el moment en
què ens trobem de gairebé imparable personificació
entre la institució i la persona, aquesta sensació en¬
cara és més viva. Ara i aquí, però, el sentiment que jo
voldria trametre a ell i a totes les persones que ens
acompanyen és una barreja indestriable de respecte i
estimació. Respecte per les seves conviccions, per la
seva capacitat de treball, per les seves il·lusions, fins
i tot per les seves dèries no sempre compartides, per
la seva obertura intel·lectual. Estimació pel seu tremp
humà, sensible, acollidor, fidel a l'amistat i amatent a
les causes nobles. No ha estat sempre fàcil i planer
treballar al seu costat: hem discrepat més d'una ve¬
gada i, fins i tot, ens hem disgustat, sentiment que
només és possible quan hi ha estimació. Respectem
també la seva decisió i deixem per a la història el ba¬
lanç de les seves innegables aportacions a la Ciutat i
a la política municipal. El que no farem és dir-li adéu;
li diem fins aviat, tot envejant una mica la disponibili¬
tat que tindrà per a pensar, escriure i donar classes
tot sabent que també enyorarà la imparable i vertigi¬
nosa vida municipal.
Unes paraules, per acabar, adreçades a la Ciutat,

a totes les persones que hi viuen i hi treballen, a les
companyes i companys de l'equip de govern i de
l'oposició i a Joan Clos, el nostre alcalde. Les idees
polítiques, l'acció de govern que des de 1979 ha
transformat la Ciutat i l'ha millorat segueixen vives i
potents. Barcelona és una ciutat plena de vida, d'am¬
bició, de projectes, d'energies, de projecció i de capa¬
citat d'integració. No accepta que descuidem la cohe¬
sió social i interior, però tampoc es resigna davant les
tan sovint evitables barbàries exteriors. La ciutat de
l'urbanisme, el disseny, els serveis avançats i les
noves tecnologies és també, i cada vegada més, la
ciutat de la solidaritat, els serveis a les persones i
la sostenibilitat. Des d'Iniciativa per Catalunya-Els
Verds seguirem insistint en els grans eixos de la nos-
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tra opció política i aportant propostes i esforços per a
dur-les a terme. Voldria destacar-ne tres: ciutat i medi
ambient, ciutat i habitatge assequible, ciutat i solidari¬
tat interna i externa; i dos instruments cabdals per a
desenvolupar-los: educació i participació.
Avui hi ha un relleu en la persona de l'alcalde, no hi

ha cap canvi en la política municipal ni en l'equip de
govern ni en les idees que l'inspiren: seguirem,
doncs, treballant per la Ciutat, amb cohesió, amb for¬
ça i amb empenta. L'alcalde Clos, a qui felicito cor¬
dialment des del nostre Grup, sap que pot comptar
amb nosaltres tant en les amplíssimes franges de co¬
incidència com en les puntes de discrepància que ex¬
pressarem, com sempre, amb responsabilitat institu¬
cional i respecte personal. Barcelona, model de
convivència política i ciutadana és un bon exemple
per a tot Catalunya d'aquella forma de fer política que
voldríem veure aplicada en tots els àmbits. Iniciativa
per Catalunya-Els Verds no estalviarà esforços per
avançar en aquest camí. Moltes gràcies."
Parla, després, l'Im. Sr. José Alberto Fernández i

Díaz, que pronuncia el parlament següent:
"Sr. Alcalde, Sres. i Srs. Regidors.
En primer Hoc, en nom del Grup Popular, he d'ex-

pressar el nostre condol al Sr. Agustí Soler per les di¬
fícils circumstàncies en què ha de seguir aquesta
sessió, i felicitar el nou alcalde tot desitjant-li els mi¬
llors èxits en la seva gestió, que seran també sens
dubte els de Barcelona. També vull agrair al seu an¬
tecessor, Pasqual Maragall, els anys de servei a la
Ciutat, la seva estima i dedicació a la nostra Barce¬
lona, el tracte personal i polític que ha dispensat al
nostre Grup Municipal i expressar-li la meva sincera
convicció que el temps, al marge de la conjuntura po¬
lítica, el situarà en obligat punt de referència política
en la història contemporània de la nostra Ciutat: ha
estat alcalde en una sèrie de mandats marcats per
l'epicentre olímpic, que és objecte de valoracions
contradictòries per les seves etapes de llums i om¬
bres que el temps, al marge de conjuntures, permetrà
valorar.
També vull recollir, Pasqual, les reflexions que

m'has adreçat en la teva darrera intervenció com a
alcalde de la Ciutat, reflexions de partit i reflexions de
societat; i m'agradaria, en aquesta intervenció com a
president del Grup Popular poder-te traslladar, per al
teu particular Aventí romà, una reflexió de partit, so¬
bre la necessitat que la força política que representes
afronti una veritable renovació, i una reflexió de so¬
cietat perquè és important que tots, absolutament
tots, contribuïm a aprofundir una societat i una
Catalunya oberta, plural i convivencial, una Catalunya
que reflecteixi com és i com són els catalans, una
Catalunya que reflecteixi la nostra veritable essència i
no aquella que alguns pretendrien que fos.
Però avui no es fa una sessió d'investidura com les

altres. Avui aquest marc del Saló de Cent és solem¬
ne, com sempre, i la sessió té caràcter extraordinari
com en altres ocasions, tanmateix no s'hi percep l'ini¬
ci d'una nova singladura municipal, sinó l'últim graó
d'un cicle històric de la Ciutat. La sessió d'avui, a di¬
ferència de la de 17 de juny de 1995, dóna continuïtat
a un mandat ja iniciat, i té també altres trets i ele¬
ments diferents d'aquella en què començà l'actual
mandat consistorial. En a penes dos anys, la situació
política de la Ciutat és notablement diferent de la de
llavors: en primer lloc, es configura una oposició que

també és govern dels interessos de la Ciutat, donat
que els dos Grups que la formen tenen responsabili¬
tats polítiques en l'Administració de l'Estat i en la de
Generalitat de Catalunya; en segon lloc, es constata
un consens polític que ha estat una realitat en les
grans qüestions de ciutat, com no podia ésser d'altra
manera; en tercer lloc, s'evidencien ja els incompli¬
ments i les deficiències d'una acció de govern que ha
passat l'equador del mandat; i per últim, es corrobora
una majoria municipal tan fragmentada com fràgil.
Deia que es configura una oposició que també és

govern perquè, paradoxalment, és govern o cogovern
de la Ciutat en qüestions fonamentals per a nosaltres:
l'habitatge, el transport públic, les infraestructures, la
cultura, el benestar social, etc., exigeixen la coordina¬
ció i la col·laboració de totes les Administracions.

Deia també que es constata un consens en les
grans qüestions de ciutat perquè el consens ha fet
possible la Carta municipal i el Fòrum de les Cultures
del 2004; tanmateix aquest consens s'ha de continuar
desenvolupant sense riscs ni intents personalistes
que vulguin capitalitzar-lo.
Deia igualment que s'evidencia una acció de go¬

vern incompleta amb projectes tantes vegades anun¬
ciats com pendents d'execució definitiva: ¿quantes
avingudes Diagonal o Fronts marítims tindria la Ciutat
a jutjar pels anuncis que se n'han fet els darrers
anys? ¿Quants projectes de barri han estat relegats
unes vegades en ares de la Barcelona de façana o
d'aparador, i altres en ares d'una gran transformació
urbanística que prima sobre la solució dels problemes
del dia a dia com la circulació, el soroll, l'enllumenat o
la neteja? ¿Quan s'acabaran de perfilar propostes sa¬
tisfactòries per al comerç o l'habitatge? ¿Quan s'ulti¬
marà la descentralització municipal? ¿Què puc dir
d'uns dels temes centrals de la sessió d'investidura
de 1995? ¿Qui se'n recorda de la Capitalitat Cultural
del 2001? Per tot això, cal defugir un Ajuntament
excessivament preocupat de promocionar la seva
imatge i ocupat permanentment en maquillatges pu¬
blicitaris. Cal defugir l'autocomplaença en àmbits de
govern, com la transparència de la gestió municipal o
les polítiques transformadores del territori, ja que epi¬
sodis com el de Movilma o els recents esdeveniments
produïts a Ciutat Vella demostren que, a pesar d'ha¬
ver-se avançat molt, resta encara camí per recórrer.
Cal defugir un Ajuntament més pendent de dissenyar
futurs perfectes que no pas d'afrontar el dia a dia
d'una Barcelona que, malgrat la seva transformació,
continua imperfecta. És cert que a la Ciutat les inver¬
sions avancen gràcies a l'impuls municipal. Però tam¬
bé ho és que això es fa a costa dels barcelonins, que
suporten la major pressió fiscal d'Espanya i el major
endeutament; que els darrers mesos ens hem vist
obligats a vendre una part significativa del patrimoni
municipal; i que la Ciutat ha invertit de manera pro¬
porcionalment menor als recursos que els ciutadans
han posat a la seva disposició.

Deia, també, abans que és corroborava una majo¬
ria de govern tan fragmentada com a fràgil, que lluny
de preocupar-se dels problemes de la Ciutat es con¬
centra cada vegada més i de manera obsessiva en
els seus equilibris interns, en les quotes de protago-
nisme personal i no pas en actuacions coordinades.
Per tot això, Sr. Alcalde, té ara la responsabilitat i
l'oportunitat de confeccionar un cartipàs ajustat a les
necessitats de la Ciutat i no pas als interessos de
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partit dels seus socis de l'equip de govern, un carti¬
pàs més simplificat i, amb això, més auster, més efi¬
caç i més coordinat. Té ara la responsabilitat i l'opor¬
tunitat de determinar basant-se en criteris de ciutat i
d'acostar-se a la centralitat ciutadana i social allu-
nyant-se de dogmes i de radicalismes.
Vostè Sr. Alcalde, ha aconseguit avui vint-i-un

vots, però la unitat de l'equip de govern no s'havia
de demostrar en aquesta sessió: s'ha de demostrar
al llarg de tot un mandat. L'elecció de l'alcalde esta¬
va avui assegurada des del moment que l'oposició
havia decidit de donar suport a les respectives alter¬
natives. L'oposició rivalitzarà amb vostè en la pre¬
sentació de propostes de ciutat, però rivalitzarà tam¬
bé paradoxalment amb l'equip de govern en les
crítiques a la gestió. En el compte enrere cap a les
eleccions municipals i traspassat ja l'equador del
mandat consistorial, Barcelona té un govern fràgil,
un govern sotmès a les inquietuds d'uns partits que
viuen intenses crítiques, un govern en què els per¬
sonalismes podem acabar convertint la Casa Gran
en un mosaic fragmentat, sense un impuls unitari i
incapaç de donar a la Ciutat l'empenta política que
necessita.
Avui comença a tancar-se un cicle en la història de

la nostra Ciutat que reflecteix la convicció que el
lideratge polític s'està escapant de les mans de l'ac¬
tual majoria i el temps corre en contra seu.

Per totes aquestes consideracions i pels nostres
propis plantejaments, el Grup Popular ha votat en
aquesta sessió plenària pel seu candidat, com ja va
fer en la sessió de fa dos anys. Creiem que Bar¬
celona necessita un govern que sigui capaç d'assu¬
mir una perspectiva realista dels seus problemes, de
les seves responsabilitats i de les seves solucions.
Barcelona necessita un govern que sigui capaç
d'abordar amb visió oberta les seves responsabilitats,
que sigui capaç de dialogar amb les altres Adminis¬
tracions i que sigui capaç d'escoltar sense complexos
allò que els ciutadans li demanen. Barcelona necessi¬
ta un canvi de formes, un canvi de visions, d'estils de
govern; necessita fer un salt endavant. El nostre vot
d'avui no és en contra de ningú ni de res, sinó a favor
de la nostra pròpia proposta.
Des del Grup Popular, i ho sap vostè, Sr. Alcalde, i

ho sap el Sr. Pasqual Maragall, hem aplicat sempre
la màxima "que allò que és bo per a Barcelona, és bo
per a nosaltres", independentment de qui ho presenti:
no tingui, doncs, el més mínim dubte que els set regi¬
dors del Grup Popular continuarem treballant des del
consens polític en les grans qüestions de Ciutat i par¬
ticipant, com partit de govern i com, si cal, com a in¬
terlocutors, en aquells assumptes la solució dels
quals exigeix la resposta i la sensibilitat d'altres Admi¬
nistracions: acords sobre el transport, acords sobre la
subsidiarietat, acords sobre la Barcelona d'extramurs
i del nou segle són i han d'ésser exemple d'un estil de
fer ciutat que govern i oposició hem practicat, d'una
forma de treballar que ha sorprès, en ocasions, a pro¬
pis i estranys, com ho van ser en el seu dia tots els
acords vinculats als Jocs Olímpics o, com han estat,
recentment, els acords que han fet possible l'aprova¬
ció de la Carta Municipal o l'impuls del Fòrum 2004
que, a més de ser el Fòrum de les Cultures, ha de ser
l'excusa per afrontar les inversions que necesita la
Ciutat i fer justícia a aquells barris que van quedar al
marge de les inversions olímpiques.

Aquest esperit de Barcelona és el que primará en
les relacions entre govern i oposició, perquè rivalit¬
zem, no en polèmiques, sinó en el major encert d'uns
i d'altres; perquè rivalitzem en la formulació de pro¬
postes des de les diferents responsabilitats; totes
amb el comú denominador de servei a la Ciutat. Per
tot això, felicitats Sr. Alcalde, moltes gràcies a tots i
major sort per a vostè."
Seguidament, hi intervé l'Im. Sr. Miquel Roca i Ju-

nyent, president del Grup de Convergència i Unió,
que pronuncia el parlament següent:

"Sr. Alcalde, moltes felicitats.
Per al nostre Grup Municipal i per a mi mateix,

aquest no és un acte fàcil. Per a molts dels que hi
participen com a regidors o dels que hi assisteixen
com a públic, aquest és un acte en el qual les emo¬
cions i els sentiments predominen per damunt de
qualsevol altra consideració. No obstant això, aquest
és i ha de ser un acte de gran transcendència política
i institucional i és des d'aquesta vessant que em sen¬
to obligat a conduir la meva intervenció, fins i tot amb
el risc de distanciar-me del sentit d'adhesió o d'home¬

natge que molts assistents desitjarien donar a aquest
acte i que comprenc i respecto. Però estic convençut,
també, que la sensibilitat democràtica de tots vostès
sabrà comprendre que la meva intervenció no ha de
sentir-se limitada o condicionada per aquesta cir¬
cumstància i agrairan, per tant, que parli des de la lli¬
bertat, fidel al caràcter polític i institucional que l'elec¬
ció d'un nou alcalde té per a la Ciutat.

Dit això, permetin que, abans d'introduir-me en el
tema propi d'aquest Ple, destaqui que la Ciutat no sa¬
bria entendre que les meves primeres paraules no
anessin adreçades al Sr. Maragall en reconeixement
per la seva tasca al servei de Barcelona. Aquest re¬
coneixement és més valuós en la mesura en què es
fa des de la discrepància, també el podria fer des de
l'amistat i, fins i tot, donar consells, però avui no toca.

Si jo sóc aquí, és perquè represento una forma
d'entendre els problemes de la Ciutat diferent d'aque¬
lla altra que ha defensat el Sr. Maragall. Hem repre¬
sentat tots dos, des de la mateixa estimació que com¬
partim per Barcelona, models alternatius, diagnòstics
diferents sobre els seus problemes, propostes discre¬
pants pel que fa a la seva solució, o una visió no
idèntica sobre el seu futur. Però, si durant la campa¬
nya electoral de 1995 mai no vaig deixar de reconèi¬
xer l'espectacular transformació de Barcelona en els
darrers quinze anys, no em consta gens fer-ho també
en aquest moment. Amb totes les seves mancances,
falles i dèficits -dels quals després parlaré- és evi¬
dent que, gràcies a l'esforç de tots i a la col·laboració
bàsica de tots els ciutadans, Barcelona ha viscut en
els darrers quinze anys, com deia, una espectacular
transformació i que a Pasqual Maragall ha correspost
l'honor i el privilegi de conduir des de l'Ajuntament
aquesta transformació. Vull deixar, doncs, constància
pública, en nom propi i del meu Grup, del reconeixe¬
ment per la seva tasca al servei de la Ciutat i de la
dedicació i entusiasme que ha desplegat en aquesta
funció. De ben segur que la memòria agraïda de la
Ciutat sabrà recordar i valorar aquesta tasca com ho
fem ara nosaltres aquí.
Entrant en el tema propi del Ple que estem cele¬

brant, la intervenció dels diferents Grups municipals
té el sentit d'explicació del seu vot en aquest acte.
Com s'ha vist, el Grup municipal de Convergència i
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Unió m'ha votat, jo també ho he fet, com a candidat a
l'Alcaldia. Ara fa dos anys i escaig, en ocasió de la
constitució d'aquest Ajuntament el nostre Grup va vo¬
tar en blanc, en aquesta ocasió m'ha votat a mi. Qui¬
na és la raó d'aquest canvi, d'aquest vot diferent, en
una i altra ocasió? Ara fa dos anys, la Ciutat havia
parlat, havia marcat amb els seus vots unes preferèn¬
cies que a mi no em semblava legítim desconèixer.
En unes eleccions molt personalitzades, els ciuta¬
dans de Barcelona havien atorgat més vots al Sr.
Maragall que a mi mateix i no em semblava legítim
menystenir aquesta voluntat de la Ciutat. Però ara,
dos anys després, la Ciutat no ha parlat. El relleu a
l'Alcaldia, legítim i democràtic, es fa en el marc

d'aquest Consistori, però la Ciutat no ha parlat de
nou. I la darrera vegada que ho va fer, en unes elec¬
cions que, com he dit van estar fortament personalit¬
zades -fins a tal punt que en la propaganda del Partit
Socialista s'arribava a dir literalment que no es votés
a un partit sinó a una persona- el Sr. Maragall va re¬
bre una preferent confiança dels electors, però
aquests van marcar una clara segona preferència a
favor de mi mateix. És aquesta voluntat de la Ciutat la
que el vot del nostre Grup ha volgut respectar avui.
No treiem ni una mínima engruna de legitimitat demo¬
cràtica a la seva elecció, Sr. Clos, però el nostre vot
respon a l'exercici de la nostra responsabilitat. Fa
temps que tots sabíem el resultat de la votació d'avui:
per tant, el nostre vot no ha estat tant per participar
en una carrera que sabíem perduda com per assumir,
davant dels nostres electors i de la Ciutat sencera, la
nostra disposició per a governar Barcelona d'acord
amb la seva preferència.
D'altra banda ens veiem especialment obligats a

actuar com ho hem fet, si tenim en compte algunes
de les singulars circumstàncies del relleu del dia
d'avui. Fa dos anys, en les eleccions del 1995, ob¬
viant la crítica del passat, crèiem que seria bo per a la
Ciutat un canvi en el seu govern. Però els socialistes
van saber convèncer els seus electors de tot el con¬
trari, i no únicament van demanar continuar quatre
anys més, sinó que també van destacar els riscs del
canvi. Doncs bé, dos anys després el canvi es fa
quan la Ciutat no pot decidir en quina direcció. Fins i
tot han estat diversos els comentaristes que s'han in¬
terrogat sobre quines conseqüències electorals hau¬
rien pogut produir-se de saber-se pels electors que el
Sr. Maragall deixaria l'Alcaldia a mig mandat. Tot això
són especulacions i no hi entro; però avalen que en la
darrera ocasió que la Ciutat va parlar va marcar la
segona preferència, que justifica el nostre vot. No dis¬
cutim, ho repeteixo un cop més, ni la legitimitat ni el
caràcter democràtic de la seva elecció, Sr. Alcalde;
però teníem un compromís amb la Ciutat que volíem
complir per correspondre així a la seva confiança.

Però el vot d'avui no té només aquest sentit; lògi¬
cament comporta també una visió de la problemàtica
actual de la Ciutat i una valoració sobre quin pot ser
el futur de l'acció del nou govern municipal. Durant la
darrera campanya electoral, tot destacant la transfor¬
mació positiva viscuda per la Ciutat en els darrers
anys, volíem alertar també sobre alguns problemes
que amenaçaven el futur de Barcelona. Se'ns va dir
catastrofistes perquè assenyalàvem que la nostra
Ciutat perdia any darrera any població i que això te¬
nia aspectes preocupants de cara a la vida de la Ciu¬
tat. Se'ns va qualificar, fins i tot, de mentiders. Ara ja

tothom accepta aquest fet, fins i tot també els que
més el negaven. Lògicament, però, els problemes de¬
rivats d'aquesta circumstància apareixen ara de cop,
sobtadament, amb un notable retard pel que fa a la
preparació dels mecanismes que han de corregir o
servir per a corregir els efectes negatius d'aquest pro¬
cés de pèrdua de població. Dèiem en la campanya
electoral que un cert cofoisme ens podia fer perdre
activitat econòmica i que això afectaria o podia afec¬
tar negativament la nostra ambició de ser i mantenir-
nos com una gran capital del món. I també en aquell
moment es van torturar els números i les estadísti¬
ques per demostrar el que era impossible. Ara, de la
seva pròpia boca, Sr. Clos, cosa que li agraeixo, vam
sentir fa poc la denúncia més crua sobre la magnitud
d'aquest problema. Però un cop més, l'entossudiment
anterior ha retardat molt de temps l'adopció de les
mesures pertinents. Dèiem durant la darrera cam¬
panya que aquella meravellosa transformació de
Barcelona era compatible i convivia amb uns dèficits
de cohesió social verdaderament alarmants; que ha¬
víem d'impregnar l'acció municipal d'una recuperada
sensibilitat social; que al costat de les grans obres, vi¬
vien persones que no notaven en la seva vida, l'ona¬
da de progrés que envaïa la Ciutat; que havíem d'en¬
trar més a fons en les bosses de marginació urbana.
Se'ns va negar l'evidència fins que la realitat, molt
tossuda, ens ha flagel·lat descobrint-nos les cares
més fosques de la nostra Ciutat. I aquí també, l'eufò¬
ria dels moments superats ens ha fet perdre temps
per a rellegir i redifinir les prioritats de la Ciutat.
Aquest és també el panorama que vostè hereta,

Sr. Clos. Certament hi ha molta força a Barcelona,
però no li sobrarà ni una engruna d'aquesta força,
perquè la necessitarà. Afortunadament, Barcelona és
una ciutat il·lusionada, però que haurà d'aprendre a
mirar tot allò que no il·lusiona tant. Barcelona és una
ciutat que confia en si mateixa, en la seva capacitat
de superar els grans reptes, però precisament per
això no ha d'ignorar ni li hem d'amagar la magnitud
real d'aquests reptes.

En quines condicions afrontarà el nou Ajuntament
aquesta nova etapa? Si hem de partir de l'experiència
d'aquests dos anys precedents, hauríem de conclou¬
re que no estem en les millors condicions. A vostè,
Sr. Alcalde, l'ha elegit la mateixa majoria que ha vin¬
gut governant la Ciutat des de les darreres eleccions.
I la Ciutat sap que aquesta majoria no ha estat sufi¬
cient a vegades per a fer front a grans decisions.
Molts temes han quedat damunt de la taula per man¬
ca d'acord entre la majoria de govern, o d'altres han
estat aprovats gràcies al concurs de l'oposició, suplint
la detecció d'alguna de les forces integrants de la co¬
alició de govern. De fet, vostè ho sap, Sr. Alcalde,
l'oposició ha jugat un paper decisiu en l'adopció dels
grans acords que defineixen aquesta meitat d'etapa.
No només pel fet dels vots, sinó per l'especial força
que el consens dóna a les grans decisions. La Carta
Municipal o el Fòrum 2004 en són dos bons exem¬
ples. Sense el consens de l'oposició, ni l'una ni l'altra
tindrien avui la capacitat engrescadora que represen¬
ten. Per tant, si malgrat aquest comportament de
l'oposició, es coincideix generalment, no des del sub-
jectivisme d'aquest Grup, sinó generalment a denun¬
ciar una vida municipal al ralenti sense definició de
grans projectes que tinguin relació directa amb els
problemes reals i prioritaris de la Ciutat, i la sovinteja-
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da evidència, i ho lamento, de discrepàncies i contra¬
diccions en l'equip de govern, a vegades més sensi¬
ble a les picabaralles periodístiques que a la tasca de
sintonitzar amb les ambicions de la ciutat, el panora¬
ma no és afalagador.
Coneix massa bé vostè, Sr. Alcalde, i jo crec que la

Ciutat també, l'estil del nostre Grup i, si em permet, el
meu propi, per comprendre que el que li estic dient no
m'agrada ni em satisfà. Mai cap sectarisme partidista
no em permetria satisfer-me dels problemes de la
Ciutat, del seu Ajuntament, o del seu alcalde, però no
ho té fàcil, Sr. Clos. La fórmula que li ha de permetre
governar a partir d'avui ja està experimentada i el seu
resultat no ha estat del tot satisfactori. I a partir d'ara,
algunes coses seran diferents. Serà diferent la urgèn¬
cia amb què les solucions es reclamen. Durant dos
anys s'ha pogut parlar del que es faria, ara ens toca
veure els fets i comprovar-ne l'eficàcia. Serà diferent
l'escenari institucional en què Barcelona s'haurà de
moure. Hem viscut les dificultats d'un cert aïllament,
per manca d'un diàleg institucional establert, sobre
les noves realitats de la política de l'Estat. Aquest
aïllament s'ha mal dissimulat en un mar d'inèrcies i
d'iniciatives anteriors, però ara s'haurà d'afrontar una
nova etapa sabent que problemes molt importants de
la Ciutat depenen de decisions que escapen d'aquest
Consistori. Serà diferent el to del diàleg necessari,
dintre i fora d'aquesta Casa, amb els partits de la
coalició de govern i amb els de l'oposició, amb les
institucions catalanes i amb les de l'Estat. Serà dife¬
rent el comportament de l'oposició. L'escenari del
consens es complica, perquè hi ha una diferència òb¬
via entre recolzar les iniciatives d'un alcalde que tenia
electoralment guanyada la confiança majoritària de la
Ciutat, o recolzar les iniciatives d'un alcalde que legí¬
timament pretén guanyar, potser amb la força del
consens, una futura confiança electoral. Quan la ciu¬
tat parla, obliga. Quan la Ciutat no ha parlat, tot és
més problemàtic.

No voldria, Sr. Alcalde, que veiés en les meves pa¬
raules cap anunci especial. Seguirem sent un grup
d'oposició sensible als interessos i a la voluntat de la
Ciutat. No li mancarà mai la nostra disposició a bus¬
car punts d'entesa, si aquesta és possible. No hem
pogut ser un bon govern, però ens sentim obligats a
ser una bona oposició: aquest Consistori n'ha estat
testimoni.

Però he volgut apuntar les dificultats que sorgiran
en la seva acció de govern. Vulguem o no vulguem,
la forma d'aquest relleu marca un cert període d'inte¬
rinitat fins a les noves eleccions locals i això no és bo

per a la Ciutat. Barcelona necessita decisions, iniciati¬
ves, programar el futur més enllà dels interessos
electorals de qui sigui. Ens agradaria ajudar a fer que
aquest esperit s'imposi, però la principal responsabili¬
tat per tal de fer-ho possible li correspon a vostè, Sr.
Alcalde.

Per damunt de tot, Barcelona serà una passió com¬
partida; és això el que diem sempre Barcelona té fu¬
tur, el té com a capital de Catalunya, el té com a capi¬
tal de la Mediterrània, el té com a gran capital
europea. El Fòrum 2004 és una aposta de Barcelona
per ser coneguda al món com a capital de la pau, de
la convivència i de la tolerància. Volem posar el nos¬
tre progrés al servei de la causa del respecte de les
persones i els pobles. L'altre dia, per la Mercè, quan
des de la basílica fins a l'Ajuntament, desfilàvem tota

la Corporació enmig d'uns ciutadans que estaven al
nostre tocar i que ens feien arribar la seva amistat,
em sentia més orgullós que mai de la meva Ciutat,
exemple de convivència, de respecte i de concòrdia,
precisament els valors que marquen el gran dèficit de
la humanitat en aquest moment històric. Aquest espe¬
rit de Barcelona ens obliga molt a tots. No dubti, Sr.
Alcalde, que serem sensibles a aquest aspecte, que
no faltarà mai la nostra voluntat per fer una Barcelona
millor. Fins i tot en una etapa difícil, amb problemes
importants, amb escletxes per on entra la inquietud,
no faltarà mai la nostra voluntat per servir l'ambició
de la Ciutat. Que la sort ens acompanyi a tots."
Finalment el Sr. Alcalde pronuncia el parlament se¬

güent:
"Bona tarda a tothom. Sres. Tinentes d'Alcalde,

Sres. i Srs. Regidors, Molt Honorable Sr. President
del Parlament, Sr. Fiscal, Sr. Síndic de Greuges, Sra.
Delegada del Govern, Sr. President de l'Audiència,
Sr. President de la Diputació, Sres. i Srs., amics.

La decisió presa per Pasqual Maragall fa uns me¬
sos i duta a terme ara, m'ha brindat l'oportunitat d'es¬
devenir alcalde de Barcelona. És aquesta una situa¬
ció que no m'ha agafat pas per sorpresa. Ja fa temps
que aquesta possibilitat era contemplada com a tal i,
de fet, he d'agrair a Pasqual Maragall aquests mesos
tan intensos i interessants que avui acaben, durant
els quals he tingut l'ocasió i l'oportunitat d'anar-me fa¬
miliaritzant amb el càrrec, al qual, a partir d'avui, pen¬
so dedicar totes les meves il·lusions, capacitats i for¬
ces. No en va ser l'alcalde de la teva Ciutat és de les
més grans responsabilitats que pots assumir mante¬
nint, a la vegada, la màxima proximitat amb tots i ca¬
dascun dels ciutadans i ciutadanes de la teva Ciutat.

Aquests mesos de rodatge, Pasqual Maragall no els
va poder tenir. En això, com també en l'experiència
que tants anys al seu costat m'han donat, puc consi¬
derar que he estat molt afortunat.

Hi ha, però, una colla de sentiments que, tot i els
mesos precedents de preparació, prenen una forma
més viva a l'hora de rebre formalment l'encàrrec i la

responsabilitat de regir la singladura d'aquesta nau
que és Barcelona. Més enllà de l'emoció de l'instant
precís, m'agradaria poder expressar i explicar alguns
d'aquests sentiments.

En primer lloc, haig d'esmentar de nou l'admiració
profunda per una persona, Pasqual Maragall, alcalde
que passarà a l'història d'aquesta Ciutat com l'home
que va dirigir la transformació més profunda i intensa
de tot el segle XX; però sobretot, l'admiració per l'ho¬
me que ha tingut la lucidesa i, fins i tot, la gosadia de
fer quelcom tan poc freqüent entre la nostra classe
política com és deixar el càrrec quan tan fàcil i còmo¬
de hauria estat anar fent. De fer-ho lliurement: amb el
convenciment i amb la satisfacció d'haver dedicat a

aquesta Ciutat els millors anys de la seva vida, d'ha¬
ver conduït Barcelona al lloc privilegiat on avui es tro¬
ba; amb el convenciment que els càrrecs públics no
són per perpetuar-s'hi. A la nostra democràcia li calen
gestos com aquest, que la sacsegin, que demostrin
que hi ha vida alternativa i creativitat i no només inèr¬
cia; i als nostres partits polítics també els convenen
aquests gestos.
També vull expressar la meva admiració per l'alcal¬

de Serra. Va ser el primer alcalde democràtic que di¬
rigí aquell difícil període d'inici de la democràcia. Va
posar les peces des d'on començar a bastir l'edifici
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que Pasqual Maragall ha coronat brillantment i que jo,
modestament, espero continuar.

Un altre dels sentiments que m'envaeix, com és fà¬
cil de comprendre, és el de sentir-me afortunat de po¬
der assumir el càrrec d'alcalde de Barcelona en un

moment excel·lent de la nostra Ciutat. La ciutat de
1997 pot mirar el futur més immediat amb molta bona
dosi d'optimisme, amb orgull. Hem demostrat que
s'equivocaven els que deien que l'endemà dels Jocs
la Ciutat es deprimiria; que s'equivocaven els que ens
pronosticaven un ofec irresistible per causa de l'en¬
deutament; que s'equivocaven els que deien que
Barcelona s'havia quedat sense idees, sense projec¬
tes concrets i sense projecte global. Ara ja, als cinc
anys dels Jocs, podem enfrontar-nos als reptes del
2000, i més enllà, amb plena força.
Efectivament, avui podem encarar el canvi de mil-

lenni amb un optimisme que ens hem guanyat a pols,
des d'una posició que altres ciutats, després d'un
gran esdeveniment, no han pogut assolir. En síntesi,
Barcelona encara el seu futur amb lucidesa, confian¬
ça i optimisme. Més endavant em referiré a alguns
dels riscos i reptes que hem de tenir ben presents,
perquè també n'hi ha, prova evident de la vitalitat de
la nostra Ciutat. Però els superarem, com tantes al¬
tres vegades, si treballem amb confiança en nosaltres
mateixos i en les nostres capacitats col·lectives. Crec
en la força i capacitat de Barcelona feta de l'empenta,
l'ambició i l'afany de coneixement. Igualment crec en
la funció de l'Ajuntament, la seva bona gestió, l'efi¬
ciència, la diligència, les quals, juntament amb la qua¬
litat, són el motor de la Ciutat. Confio en la capacitat
del Consistori per afrontar, cadascun en el seu paper,
els reptes de Barcelona, les seves ambicions, les se¬
ves alegries i també, amic Soler, les seves penes.
Gràcies Pasqual perquè el llistó, com em diu molta
gent aquests dies pel carrer, està molt amunt. Això
m'obliga a mi i a tots a donar el millor de nosaltres
mateixos, si podem per millorar-ho i, per tant, és una
de les teves últimes lliçons al capdavant de l'Alcaldia
de Barcelona.
Barcelona ha assolit un bon nivell, tant en els as¬

pectes de creixement econòmic com en els aspectes
de benestar i de cohesió social. Lluny, com deia, dels
riscos d'una depressió postolímpica, la Ciutat ha
mostrat la capacitat magnífica de superar-se. Ha su¬
perat diverses crisis durant aquests anys. Inicialment,
al final dels anys setanta, va suportar i després supe¬
rar una crisi industrial profunda que ara oblidem, una
crisi que ha deixat moltes mostres físiques a la nos¬
tra Ciutat convertides, afortunadament avui, moltes
d'elles, en places: la Pegaso, l'Espanya Industrial, la
Maquinista i moltes altres. És una ciutat que va saber
o ha estat capaç de superar també la integració euro¬
pea, fet fonamental que, barrejat dintre de la prepara¬
ció dels Jocs Olímpics, no ens hem adonat de la
transcendència que ha tingut per a la nostra Ciutat.
També ha estat capaç d'afrontar la més recent ober¬
tura econòmica que s'ha produït en els darrers cinc
anys, quasi tota ella posterior al 1992.
Per tant, ha sabut durant aquests anys, amb l'ajut

dels Jocs Olímpics, però també amb l'ajut de l'esforç
de tothom, saltar reiteradament tanques que se'ns
posaven davant del nostre camí, i de fer-ho amb il·lu¬
sió. Hi ha molt poques ciutats a Europa i al món que
avui puguin mostrar aquesta cartilla de compliment
dels seus deures. Però la vida segueix. La ciutat,

afortunadament, és creativitat; és també conflicte. La
ciutat és el territori d'expressió del diàleg social, tam¬
bé del conflicte social, que sempre voldríem pacífic,
però a vegades no ho pot ser. Jo, com recordava en
Pasqual, provine del camp, i la ciutat és el lloc on es
pot cridar, on es pot aixecar la veu i on es pot recla¬
mar millors condicions de vida per als ciutadans. En
el camp, el crit es perd en la natura. En la ciutat, la
creació humana ha fet que el crit se senti, que el crit
es pugui escoltar i que tots plegats puguem aprendre
d'aquesta situació, millorar i canviar les condicions de
la nostra vida.
Em voldria referir a alguns d'aquests reptes, d'a¬

questes mancances, d'aquests problemes que hem
d'afrontar en aquesta nova etapa d'una forma decidi¬
da si volem tornar a saltar la següent tanca que esta¬
rà en el nostre camí, perquè, ara en ve una i d'aquí
uns anys en vindrà una altra, i, més enllà en vindrà
una altra. Voldria parlar de dues mancances de la
nostra Ciutat, entre altres en voldria mencionar aquí
avui dues: l'aeroport i la xarxa ferroviària.
A l'aeroport tenim un problema seriós i no és sola¬

ment el de la tercera pista. Crec que a Catalunya i a
Barcelona, tots plegats hem de fer un esforç per defi¬
nir una política per al nostre aeroport. Catalunya i
Barcelona van tenir un pes importantíssim en la in¬
dústria aeronàutica fins a la nostra Guerra Civil. El

testimoniatge de la Casa Elizalde, a l'Eixample, n'és
un exemple i, el podrien seguir molts altres, des de la
Hispano Suiza, la Hispano Aviación i altres activitats
vinculades a la indústria aeronàutica. Nosaltres tenim
en aquests moments, després dels Jocs Olímpics, un
aeroport magnífic que està creixent i té ja 13.000.000
de passatgers a l'any, però que en canvi només ocu¬
pa 5.000 persones. Un índex que s'utilitza habitual¬
ment als Estats Units per als aeroports més actius,
diu que la proporció de treballadors per viatger hauria
d'estar a l'entorn de 1.000 treballadors per milió de
viatgers. És a dir, que aquí podríem estar a l'entorn
de 15.000 treballadors. On són aquests 10.000 treba¬
lladors que manquen en el nostre aeroport? Quasi les
dimensions d'una indústria com la Seat, la indústria
més important de Catalunya. Crec, sincerament, que
al nostre aeroport li manca una estratègia territorial,
li manca una visió que estigui arrelada en la seva
funció sobre el territori. Per tant, m'ofereixo des de
l'Ajuntament a parlar amb la Generalitat i les insti¬
tucions que calgui, per trobar una fórmula de gestió
de l'aeroport de Barcelona que apropi aquesta ges¬
tió a les necessitats reals del nostre territori a fi que
l'aeroport pugui recuperar la seva transcendència
plena i que, amb ell, la història de Catalunya, la in¬
dústria de Catalunya, recuperi el pes que va tenir en
l'aviació.

Un altre tema que voldria mencionar molt espe¬
cíficament és la xarxa ferroviària. Si les rondes han
estat el canvi dels Jocs Olímpics, ens manquen les
rondes ferroviàries. És una ronda menys visible,
menys tangible, però és una ronda tant o més neces¬
sària. La nostra estructura de ferrocarril ha esdevin¬
gut petita. És una estructura que, per causa de l'ex¬
pansió de la població per la Regió metropolitana, ara
l'hem d'utilitzar per al trànsit de rodalies i, en canvi,
ha quedat molt seriosament limitada i incapacitada
per donar sortida a totes les necessitats vinculades al
ferrocarril. El que vam fer en el 1992 per al trànsit ro¬
dat amb les rondes, hem de fer-ho, ara i en els pro-
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pers anys, per al ferrocarril amb unes noves rondes
ferroviàries de Barcelona.

He parlat exclusivament d'aquestes dues mancan¬
ces i ara voldria parlar de dos camins inacabats, de
dues assignatures pendents, de dues feines a mig
fer, que crec que hem d'acabar i millorar.

Una és l'estructuració del territori metropolità o, si
volen, la solució dels problemes de la Regió metropo¬
litana de Barcelona. A vegades no ens n'adonen sufi¬
cientment, però som la cinquena o sisena Regió me¬
tropolitana europea, i, en canvi, tenim una mancança
de planejament, una mancança de visió, una man¬
cança d'estratègia per a aquesta Regió metropolita¬
na, tan important en termes europeus. Hem de supe¬
rar els conflictes polítics que ens antecedeixen, hem
de trobar una solució per a aquesta Regió metropoli¬
tana de Barcelona. Teòricament tenim el camí: la Co¬
missió per a la redacció del Pla territorial metropolità,
una comissió paritària entre l'Administració autonòmi¬
ca i l'Administració local, però lamentablement porta
molts anys sense fer el salt de presentar una propos¬
ta realista i assumible. Catalunya, amigues i amics,
no es pot permetre tenir la cinquena o sisena Regió
metropolitana d'Europa i tenir-la sense el planteja¬
ment adequat. I a més, ho puc dir aquí amb orgull,
davant d'en Miquel Roca, d'en Narcís Serra i d'en
Pasqual Maragall; i estic segur que, si m'escoltessin,
Joan Anton Solans o Albert Serratosa estarien total¬
ment d'acord amb mi, perquè ells van ser els que fa
uns anys van tirar endavant el Pla Metropolità, que és
un antecedent del que hauria de ser realment la solu¬
ció d'una assignatura pendent, d'un tema inacabat.

En la mateixa línia, vull parlar del segon tema ina¬
cabat, del segon conflicte, de la segona assignatura
pendent que ens ha quedat per al setembre i té pot¬
ser el mateix àmbit territorial: és el transport públic
metropolità. No pot ser, amigues i amics, ciutadans i
ciutadanes, companys del Consistori, que tinguem
una població metropolitana de 3.000.000 d'habitants
-segons com ho comptem, 4.000.000-, la mateixa
que Madrid, i que tinguem un transport públic que és
en tots els aspectes la meitat del de Madrid. La meitat
en viatges -1.200 milions a Madrid, 600 aquí-, la
meitat en subvenció pública -80.000 milions l'any a
Madrid, 40.000 milions aquí-, la meitat en inversió per
al futur -22.000 milions a Madrid, 9.900 a Barcelona.

Si realment volem canviar les característiques, la
qualitat de vida, la possibilitat del nostre país, de
Catalunya, de la població de la Regió metropolitana i
de la de Barcelona per poder assumir tots els reptes
que tenim, hem de dotar-nos d'un sistema de trans¬
port metropolità molt més ambiciós del que tenim en
aquests moments.
Voldria parlar de dues tensions permanents que hi

ha a la nostra Ciutat, que s'expressen constantment i
quotidianament i que formen part de l'essència vital i
dels problemes quotidians de Barcelona. Un és el
trànsit i l'altre és l'habitatge.

El trànsit, que molts, sobretot visitants de fora de
Barcelona, consideren un sistema relativament mo¬

dèlic, és un flux que està sotmès a moltíssimes
tensions i està sotmès permanentment a un nou con¬
sens quotidià entre vianants, transport públic i trans¬
port privat. Afortunadament, a Barcelona tenim una
estructura de mobilitat que moltes ciutats ens podrien
envejar: un 50% de la nostra mobilitat és a peu, un
25%, aproximadament és en transport públic i un

25% és en transport privat. La visió de Cerdà de fer
els carrers de l'Eixample de vint metres, dels quals
deu són per a la calçada central, cinc i cinc són per a
les voreres de cada cantó -ara nosaltres li hem afegit
el carril bus i a sota el metro- després de cent cin¬
quanta anys ha produït aquesta estructura de mobili¬
tat. Pensin, en canvi, que a la Regió metropolitana, el
nombre de viatges que es poden fer a peu baixa sen¬
siblement, a l'entorn del 30%, i la utilització del cotxe
privat puja fins al 50%. Hem de fer permanentment a
Barcelona un pacte per a la mobilitat i fer-ho amb les
associacions que representen l'automobilisme, fer-ho
amb els interessos dels ciutadans que volen utilitzar
les voreres per poder caminar, i fer-ho també amb les
noves fórmules que aniran sortint, com ara la bicicleta
i altres que segurament se'ns acudiran. Per cert,
Barcelona té 200.000 motocicletes matriculades con¬

tra 800.000 cotxes; és també, en això, excepcional.
L'altre és l'habitatge, que aquests dies està essent

notícia per molts motius, també a vegades perquè
cau algun tros de façana. L'habitatge de Barcelona, si
ara necessita un lema, una definició amb una parau¬
la, aquesta és la rehabilitació. Hem de centrar els
nostres esforços en la rehabilitació. No podem pensar
a incrementar el sòl disponible, perquè no n'hi ha a
Barcelona. El que està succeint, Sr. Roca i amics del
Consistori, no és que Barcelona perdi població, és
que la població de Barcelona s'estén d'una forma lò¬
gica i raonable, com han fet totes les ciutats del món,
buscant més espai, més aire, per un territori més am¬
ple. El fet que les fronteres municipals no segueixin la
població, no és un element que se'ns pugui criticar:
les realitats són com són i no pretenc modificar cap
frontera municipal, no se'm mal interpreti. L'habitatge
necessita un suport nou que, quan, afortunadament,
els tipus d'interès i, per tant, l'accessibilitat de les per¬
sones a aquest habitatge és molt millor, sens dubte
s'hauria de dirigir a facilitar l'accés de totes les perso¬
nes que requereixin aquesta habitabilitat. Per això
crec que els recursos que abans s'utilitzaven per a la
subvenció del tipus d'interès, en aquests moments,
crec que s'han d'utilitzar, com s'està proposant en les
administracions central i autonòmica, per afavorir
l'abaratiment del preu del sòl.
Voldria parlar també de dues noves sensibilitats en

les quals crec que a Barcelona hem de fer èmfasi.
Una és la de la consciència ambiental, allò que

de vegades d'una manera excessivament críptica
en diem, des de la ciència o des de la política, la
sostenibilitat. És cert que a Barcelona, que ha fet
molts passos endavant, li'n queda un, que l'ha iniciat
però que s'ha de dotar de més recursos i de més es¬
forços: en el centre i sud d'Europa estem encara
lluny de tenir la consciència social que la conscièn¬
cia ambiental requereix. No em refereixo exclusiva¬
ment a la producció de menys escombraries, a fer-
ne una recollida selectiva, sinó que, en un sentit
més ampli, crec que Barcelona ha de liderar un pro¬
cés de convicció i de reflexió sobre la utilització més
eficient de l'energia.
Una altra sensibilitat que crec que hem de fer res¬

saltar en els anys que vénen és la preservació del
nostre patrimoni natural i cultural. Això, si ho ha¬
guéssim explicat fa vint anys, potser hauria caigut
en la més absoluta de les incomprensions: ara és
més fàcil entendre què volem dir quan parlem d'a¬
questes coses.
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Sobretot quan preguntem als nostres visitants
d'Estats Units quina és la primera raó que els porta a
Barcelona, i contesten que el Romànic. O quan par¬
lem amb els japonesos i els preguntem quin és el pri¬
mer motiu que justifica la seva visita a Barcelona, i
parlen del Modernisme. I si passem de l'art o de la
tradició, de la història de la Ciutat, a la preservació de
la nostra capital o de la nostra riquesa natural, quan
tenim unes platges excel·lents. Barcelona és l'única
ciutat d'Europa que pot ensenyar aquest estol de
platges i aquest front marítim que hem d'acabar
de desenvolupar. Quan tenim un parc de Collsero-
la de 8.000 hectàrees. La Barcelona urbanitzada en

té 9.000. El parc de Collserola té, doncs, quasi la ma¬
teixa extensió que Barcelona i a més, el podem con¬
nectar amb la serralada del Litoral, amb el Garraf i
podem rehabilitar, com és el nostre propòsit, els dos
rius que voregen Montjuïc i el Tibidabo, és a dir, el
Llobregat i el Besòs.
Hem d'assolir també dues fites més. Una nova

apreciació del coneixement. Si, com diu el professor
Jordi Nadal -que fa uns dies ens donà aquí una mag¬
nífica conferència sobre la Barcelona dels Bonapla-
ta-, Barcelona en el segle XIII va participar en la re¬
volució comercial -ens en queda com a prova el
Gòtic, i aquest Saló de Cent, del 1373-, si va ser la
Ciutat que, a més, va participar en la segona gran re¬
volució, la industrial del segle XIX, i n'ha quedat
moltíssimes coses: la indústria que abans comenta¬
va, el Modernisme, l'higienisme, el Pla Cerdà i moltes
altres virtuts que ara estem vivint; si Barcelona ha es¬
tat capaç d'estar en aquests moments crucials de la
seva història, ho a d'estar també en la revolució del
coneixement, la revolució que ara està en plena efer¬
vescència, en ple procés de definició. Hem de poder
connectar amb aquesta nova realitat i hem de fer-ho
des de tots els àmbits des de la indústria, des de les
institucions, des de la Ciutat. És un dels reptes potser
més importants que té Barcelona, no adormir-se en la
seva història del passat gòtic ni del passat modernis¬
ta i entroncar amb el que serà l'inici del segle XXI: la
revolució del coneixement, la revolució de la informa¬
ció, la revolució de la biotecnología, tots ells aspectes
molt vinculats, evidentment, a la ciència i al coneixe¬
ment. Barcelona, al segle passat, ho va saber fer: va
tenir persones com Cerdà, com Pere Felip Monlau,
que en un moment determinat va cridar "abajo las
murallas", com el doctor Ferran o el doctor Turró, o
com uns alcaldes magnífics, Rius i Taulet i més enda¬
vant el doctor Robert, que van saber plasmar en la
geografia de la Ciutat les aspiracions de millora de
Barcelona. A més, el doctor Robert ho va fer pocs
anys després de la data en què Barcelona començà a
estendre's pel pla i les viles, de les quals ara cele¬
brem l'agregació, en un procés que, sis mesos des¬
prés que Barcelona, seguia també el municipi de
Nova York en estendre's per Long Island, Brooklyn, el
Bronx, etc., una coincidència que va més enllà del
Pla Cerdà, aquí, i de la urbanització de Manhattan, i
que fou la culminació urbana i plàstica de les aspira¬
cions del segle XIX. Doncs bé, ara ja gairebé en el
XXI, hem d'estar en la revolució del coneixement, te¬
nim bons elements per fer-ho. Tenim una població
universitària de 165.000 alumnes, segons com ho
comptin, mal comptat un pèl més del 10%, de la po¬
blació de Barcelona, encara que això inclou estu¬
diants metropolitans que vénen a estudiar a les uni¬

versitats de Barcelona, però és igual, ja m'entenen.
Tenim uns 9.000 investigadors entre professors uni¬
versitaris i persones que es dediquen a la recerca.
Tenim, per tant, una bona base per fer un salt aquí,
però estem lluny d'on hauríem d'estar. Espanya no¬
més dedica a la recerca un 1% del seu producte inte¬
rior brut quan la mitjana d'Europa és del 2%: estem,
doncs, a la meitat, i Barcelona, si volem apropar-nos,
amb possibilitats, a aquestes noves demandes, ha de
fer aquí un salt important al qual espero que l'Ajunta¬
ment pugui contribuir d'una forma decisiva.
Finalment, els he de parlar d'un repte. Crec que

Barcelona té un repte molt important que pertoca no
tant a la Ciutat com al Consistori i a l'Ajuntament. I
aquest repte és defensar l'orgull i la legitimitat del go¬
vern local. Hem d'aixecar la bandera del govern local
i permetin que hi afegeixi: hem d'aixecar la bandera
del govern municipal. Crec que aquesta és una de les
assignatures que hem d'aprovar més ràpidament i
més brillantment. La tradició històrica de la nostra
Ciutat i del nostre Ajuntament ha estat una tradició en
què en molts moments de la nostra història, aquest
Ajuntament, en mancar de la Generalitat, ha fet més
d'allò que li pertocava. El segle passat ho féu en mul¬
titud d'ocasions i en aquest segle, lamentablement,
ho ha hagut de fer diverses ocasions, d'una de les
quals, personalment, sóc partícip, ja que vaig estudiar
a la Universitat Autònoma, que va promoure un tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona al qual vaig
conèixer i que va morir jove, Vicenç Villar i Palasí, el
qual impulsà la fundació també de l'Orquestra Ciutat
de Barcelona. Imaginin-se l'Ajuntament de Barcelona
fent una universitat i fent una orquestra i tantes altres
coses com hem anat fent amb el temps.
Bé, crec que, recuperada la Generalitat, la funció

de l'Ajuntament no és fer de Generalitat; però sí que
he de dir i puc dir que la situació actual dels governs
municipals i de l'Ajuntament de Barcelona no està a
l'alçada a què creiem que hauria d'estar. Creiem
que el reconeixement del govern municipal hauria
d'ésser més explícit, hauria d'ésser més convençut,
hauria d'ésser més generós, hauria d'ésser més
ferm. L'Administració local, els Ajuntaments i, dintre
d'aquests, el de Barcelona, representen la gestió del
comú, la gestió de les coses de casa, de les coses
nostres, i a finals del segle XX i a començament del
segle XXI la nostra capacitat de fer em sembla que
està suficientment provada. Adaptem-nos al que és
la nostra realitat institucional. No fem el que no ens
toca fer; però fem molt més del que ens toca fer, ja
que crec que els Ajuntaments i el de Barcelona hau¬
rien de poder fer més. He de dir que, en aquesta lí¬
nia, la Carta municipal de Barcelona és un pas
excel·lent que espero que culmini aquestes aspira¬
cions. Però hem d'anar de pressa: som lluny del que
voldríem. En aquests moments sabem que en els
darrers anys l'Administració local continua represen¬
tant, segons com es compti, entre el 13 i el 15 per
100 de la despesa pública i quan en una democràcia
moderna, en una democràcia descentralitzada, en
una ciutat com aquesta, que ha fet aquest saló i té la
història que té, no té massa sentit que se'ns disputi
el dret a gestionar aquelles coses que, per interès
de tots, sabem que es poden gestionar més a la
vora dels ciutadans. A Miquel Roca, que ha comen¬
tat que els ciutadans varen votar una persona, tam¬
bé li he de dir, amb cordialitat, que també van votar
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una postura política convençuda del municipalisme.
Una postura política, la nostra, la socialista, que
creu que realment es pot descentralitzar més poder
públic en l'Administració local i que la gent és capaç
d'organitzar-se i governar les seves coses com fou
capaç de fer-ho en el segle XIII: aquesta força políti¬
ca és la que em dóna suport, de la qual cosa em
sento orgullós. Per tant, crec que aquest és un repte
que hem d'assumir el més ràpidament possible, ja
sigui per enaltir la memòria del doctor Aiguadé, de
Carles Pi i Sunyer, de Narcís Serra, de Pasqual
Maragall i de tots aquells alcaldes que han treballat
perquè Barcelona sigui gran i perquè Barcelona tin¬
gui tota la capacitat, que es mereix, de governar-se.
També he de dir, dirigint-me un moment als funcio¬

naris i treballadors municipals, alguns dels quals són
presents aquí, cosa que agraeixo, que el lema de la
nostra Ciutat, el lema del nostre govern, el lema de la
nostra administració ha d'ésser la qualitat, ha d'ésser
posar el ciutadà per davant de tot, ha d'ésser conti¬
nuar en la línia d'eficàcia, continuar en la defensa del
sector públic. Des d'aquesta defensa reclamem l'efi¬
càcia. No la reclamem des de l'abstracció; la recla¬
mem des de la defensa d'un sector públic que ha
complert a la nostra Ciutat una missió molt important i
que n'ha de complir encara més en el futur. No es
podria entendre la Barcelona dels Jocs Olímpics sen¬
se els centres cívics. No es podria entendre la
Barcelona dels Jocs Olímpics sense l'associacionis¬
me esportiu i la delegació de la gestió dels equipa¬
ments esportius a les entitats i clubs de la nostra Ciu¬
tat. No es podria entendre l'èxit del 1992 sense els
serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, sense
la col·laboració amb el petit comerç de la nostra Ciu¬
tat, sense tot un seguit de coses que s'han anat fent
des d'aquesta Casa amb ambició i amb contundència
i que voldríem veure continuar.

Per acabar, ara sí, us ho prometo, he de dir que
crec que tenim les peces necessàries per a tirar en¬
davant.

En primer lloc, tenim el coneixement i la manera de
fer. Barcelona es va inventar el Pla estratègic, que
després ens han copiat moltes ciutats del món i altres
institucions, i m'alegro que ens segueixin per aquesta
via en la qual es van cridar dues-centes entitats
inicialment, ara són moltes més, a participar a pensar
la Ciutat d'una forma oberta, cooperativa i col·la¬
boradora. Sabem, per tant, la manera de parlar amb
la gent a la nostra Ciutat.
Tenim l'ambició d'un objectiu elevat; abans he co¬

mentat alguna d'aquestes ambicions, però n'hi ha
d'altres que anirem explicant en el futur.
Tenim el que és més important: les barcelonines i

els barcelonins, la gent. Una gent que participa en la
Ciutat, no des d'ara, des del segle passat i des
d'abans, amb formes com els cors de Clavé, els ca¬
sals obrers, amb aquelles més recents com el
voluntariat olímpic o altres més secretes i íntimes
com els voluntariats que durant anys i anys han es¬
tat treballat pels barris més marginats de Barcelona,
o les persones que estan treballant de forma anòni¬
ma a través de les organitzacions no governamen¬
tals. Aquesta capacitat de Barcelona de moure's en
el sentit anglès de la paraula, d'emocionar-se pels
altres, ens ha portat a fer el paper que, tot i les cir¬
cumstàncies, hem pogut fer a Bòsnia, a Sarajevo,
als Grans llacs d'Àfrica, al Sàhara- i aquí vull recor¬

dar un mestre meu que no sé si ha pogut venir, al
qual envio una abraçada, el doctor Soler Sabarís.
Sí, que és aquí. Gràcies, Felip. I moltes altres coses
que aquesta Ciutat, la gent d'aquesta Ciutat, ha sa¬
but fer. Per tant, la gent forma l'essència de Bar¬
celona.
Tenim encara més coses: a més de la gent tenim el

model. Tenim el model de Barcelona, que és la com¬
plicitat positiva, és la complicitat creativa, és la com¬
plicitat per fer ei bé, no per fer el mal. Una complicitat
que ha sabut casar el públic amb el privat, que ha sa¬
but moure en el mateix sentit les institucions pú¬
bliques, les entitats i les associacions, que ha sabut
crear una complicitat entre universitat, empresa i ciu¬
tat. Necessitem aquesta complicitat com el pa que
mengem: no som capital d'Estat, som una ciutat que
es fa de la cohesió social, es fa del treball de tots i es
fa d'aquesta complicitat, i espero poder col·laborar i
ser un més, en el meu paper d'alcalde, a contribuir a
aquesta complicitat.
Crec sincerament que Barcelona té la capacitat i

la força suficient per apuntar-se als reptes que tenim
al davant. També estic convençut del govern de la
ciutat que avui m'ha donat suport amb vint-i-un vots,
que agraeixo a Iniciativa per Catalunya i al Partit per
la Independència: a Iniciativa per Catalunya pels
anys i per la constància; i al Partit per la Indepen¬
dència, amb qui en els darrers dos anys hem esta¬
blert una forma de col·laborar que a hores d'ara ja
es pot qualificar, a més, d'amistat. Agraeixo aquests
vint-i-un vots d'avui: marquen una diferència i també
m'obliguen. Sé que m'obliguen, i accepto el truc que
hi ha en els vots. L'accepto amb orgull i honor. Tam¬
bé he de dir que espero que en els temes més de
Ciutat podrem assolir acords amplis amb l'oposició,
n'estic convençut, i agraeixo enormement les pa¬
raules dels dos caps dels Grups de l'oposició.
Barcelona s'ho mereix. Crec que vostès, en diverses
circumstàncies, han sabut estar a l'alçada de la nos¬
tra Ciutat. M'agafo a la part darrera dels discurs de
Miquel Roca i tinc la seguretat que la voluntat i
l'ànim de cooperar pesarà més que la legítima ex¬
pressió dels posicionaments de partit. Estic segur
que en els temes importants trobarem el camí de la
coincidència. De la meva part faré tot el que sigui
possible perquè així sigui. f
Vull pensar que Barcelona tindrà el suport i la com¬

prensió institucional. N'estic convençut. Tant del Go¬
vern de la Generalitat, com del Govern espanyol.
Igualment els he de dir, n'estic també convençut que,
com sempre que se'ns ha fet confiança, Barcelona ?
estarà a l'alçada de la seva funció de capital de
Catalunya. Facin-nos confiança, que sabrem defen¬
sar l'interès general.

La meva prioritat és continuar treballant de valent
com hem fet fins ara, amb la dedicació que Barce¬
lona mereix i amb la voluntat, com a alcalde, de
compartir amb tots els ciutadans aquest repte i tam¬
bé aquest moment, aquest moment que avui visc
amb tanta il·lusió.
Moltes gràcies, Pasqual Maragall. Moltes gràcies

amigues i amics. Som-hi".
Els aplaudiments dels assistents rubriquen les pa¬

raules del Sr. Alcalde.
Finalment, dins el segon i darrer punt de l'ordre

del dia de la present sessió, el Consell Plenari,
acorda:

!



NÚM. 30 20-XI-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1415

1 r. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec
de regidor d'aquest Ajuntament presentada per
l'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira.
2n. Trametre certificació d'aquest acord a la Junta

Electoral Central a l'efecte d'atribució de l'esmentada

vacant al candidat següent de la llista electoral del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

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

quanta minuts.

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 24 d'octubre
de 1997

Aprovació de les actes de les quatre sessions cele¬
brades els dies 16, 22 de juliol, 26 de setembre de
1997.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de la credencial expedida per

la Junta Electoral Central expressiva de la designació
de la Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà com
a regidora d'aquest Ajuntament, en substitució de
l'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira.
Quedar assabentat de l'escrit, de 22 d'octubre de

1997, del Grup Municipal Socialista, que comunica la
designació de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu i de
l'Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas com a president i
portaveu respectivament de l'esmentat Grup.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 9

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3536), que designa
representants de l'Ajuntament de Barcelona a la Co¬
missió mixta establerta a la disposició transitòria pri¬
mera 2. de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya els Ims. Srs. Ernest Maragall i Mira, Mi¬
quel Roca i Junyent i José Alberto Fernández i Díaz
i les Imes. Sres. Eulàlia Vintró i Castells i Pilar
Rahola i Martínez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 26

de setembre de 1997, que manté vigents les designa¬
cions actuals d'alts càrrecs directius i funcionaris

d'ocupació.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 30

de setembre de 1997 (S1/D/1997 3508), que designa
primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona,
l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Ratificar el primer apartat del decret de l'Alcaldia,

d'1 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3509), que modifi¬
ca les Comissions del Plenari creant la d'Urbanisme i
Infraestructures, la d'Hisenda i Funció Pública i la de
Ciutat Amiga i Qualitat, en substitució de les d'Equi¬
libri Territorial i Planejament Urbà, d'Hisenda i In¬
fraestructures i de Ciutat Amiga i Joventut; i quedar
assabentat del segon apartat del mateix decret, que
designa presidents de les noves Comissions creades
els Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan, Ernest Maragall
i Mira i Teresa Sandoval i Roig, respectivament.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 22

i 24 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3734, 3735), que
nomenen membre de la Comissió: d'Hisenda i Funció

Pública, l'Im. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà; i la Ima.
Sra. Teresa Sandoval i Roig; i de la de Medi Ambient
i Serveis Urbans, l'esmentada regidora Teresa San¬
doval i Roig; de la Comerç i Consum, la Ima. Sra.
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà; i de la de Po¬
lítica Cultural i Presidència, l'esmentada regidora,
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3736), que nomena re-
gidor-portaveu del Govern Municipal l'Im. Sr. Xavier
Casas i Masjoan.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1997 (S1/D/1997), que designen l'Im. Sr.
Albert Batlle i Bastardas, regidor ponent de Relacions
Institucionals i Esports, i la Ima. Sra. Catalina Carre¬
ras-Moysi i Carles-Tolrà, regidora ponent de Rela¬
cions Ciutadanes i Culturals.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 22

i 24 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3733 i 3749), que
nomena la Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
membre de la Comissió de Govern; i la Ima. Sra.
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà observadora a
la mateixa Comissió.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3739), que delega la
presidència de la Junta de Portaveus en l'Im. Sr.
Ernest Maragall i Mira.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3745), que delega la
presidència del Comitè Executiu en la Ima. Sra.
Maravillas Rojo i Torrecilla, la qual en cas d'absència
serà substituïda per l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 8

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3535), que delega de¬
terminades facultats en el president de la Comissió
d'Hisenda i Funció Pública, desconcentra en ell la fa¬
cultat d'imposar sancions per infraccions tributàries
no consistents en multes percentuals i manté la dele¬
gació en el director adjunt a la Gerència de Serveis
Generals i delegat d'Hisenda.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3725), que descon¬
centra determinades funcions en matèria de mercats
en la Ima. Sra. Pilar Rahola i Martínez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3723), que delega en
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira el nomenament de
càrrecs de comandament compresos entre els nivells
de destinació 16 i 26 i l'assignació de complements
específics.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2920), que designa
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membres del Plenari del Consell Municipal de Convi¬
vència, Defensa i Protecció dels Animals: en repre¬
sentació de les associacions i entitats que han impul¬
sat la creació del Consell i són presents a la ciutat,
les Sres. i els Srs. Manuel Cases i Puig (ADDA),
Josep Manuel Rey i Castro (Depana), Carmen
Méndez i López (Fedan), Núria Alié i Macià (Federa¬
ció Catalana de Societats Protectores dels Animals i
les Plantes), Frederic Planas i Farigola (Lliga per a la
Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona), i Alícia
Ballesté i Palaus (Reial Societat Canina de Cata¬
lunya); en representació de la SPM Parc Zoològic de
Barcelona, el Sr. Esteve Tomàs i Torrens; en re¬
presentació del Col·legi Oficial de Veterinaris, el Sr.
Jaume Balagué i Estrems; en representació del
Col·legi Oficial de Biologia, el Sr. Francesc Xavier
Mayor i Farguell; en representació del Museu de Zoo¬
logia, la Sra. Anna Omedes i Regàs; com a experts
de reconegut prestigi, el Sr. Jordi Bigas i Balcells, i la
Sra. Montserrat Ubach i Tarrés; i en representació de
la FAV, la Sra. Roser Argemí i d'Abadal.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2749), que designa els
membres del Jurat del Premi del Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de Comunicació 1997.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2921), pel qual es cons¬
titueix la Comissió Ciutadana contra el Racisme amb
la finalitat de dotar la ciutat d'un espai d'estudi, com¬
promís i actuació en comú que faciliti l'expressió de
les diverses ètnies i que faci possible el diàleg I les
accions necessàries en la lluita contra la xenofòbia;
s'estableixen les seves funcions i es designen els
membres que la integren.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1997 (S1/D/1997), que designa el Sr.
Borja Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, membre de la
Comissió Tècnica Assessora de Publicitat, de la qual
assumirà la presidència en substitució de l'Im. Sr.
Xavier Casas i Masjoan.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1997 (S1/D/1997), que designa la Ima.
Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, membre
del Ple del Fòrum Ciutat i Comerç.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcal¬

dia, de 22 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3722 i
3721), pels quals es deixa sense efecte el nomena¬
ment del Sr. Josep Subiros i Puig com a cap del Ga¬
binet de l'Alcaldia, i es nomena per a tal càrrec la Sra.
Assumpta Escarp i Gibert.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3740), que designa la
Ima. Sra. Joana M. Ortega i Alemany, regidora del
Districte de l'Eixample, en substitució de l'Im. Sr.
Antoni Marcet i Rocabert.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3748), que nomena re¬
gidora adscrita als Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i
de Gràcia, la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i
Carles-Tolrà.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 29

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2728), que deixa sense
efecte el nomenament del Sr. Francisco Salvador i

López com a membre del Consell Municipal del Dis¬
tricte de Ciutat Vella.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 2 i

16 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3519 i 3576), que

nomena membre del Consell Municipal del Districte:
de Sant Martí, el Sr. Joan Fontanillas i Tapiol, en
substitució del Sr. Emili Moya i Argemí; i de Gràcia, el
Sr. Josep García i Güell, en substitució del Sr. Max
Arias i Blàzquez.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

22 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3738, 3741-3743),
que nomena membre del Consell Municipal del Dis¬
tricte: de l'Eixample, el Sr. Daniel Salvago i Méndez,
en substitució del Sr. Ramon Moncusí i Giménez;
de Sarrià-Sant Gervasi, els Srs. Victor Martí i de
Villasante i Miquel Arredonda i Palacio-Valdés, en
substitució de la Sra. Coral Rubio i del Pino i del
Sr. Carlos Tomàs i Gómez; d'Horta-Guinardó, el Sr.
Josep Soler i García, en substitució del Sr. Lluís
Ponce i Vila; de Sant Andreu, el Sr. Luis Rueda i Co-
lavida, en substitució de la Sra. Ana Torrijos i
Hernández.
Quedar assabentat ôeIs decrets de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3746, 3747), que no¬
mena gerent del Districte: de les Corts, el Sr. Jordi
Hereu i Boher, en substitució del Sr. Josep M.
Lucchetti i Piu; i de Nou Barris, el Sr. Daniel Cando i
Cando, en substitució de la Sra. Pilar Figueras i de
Diego.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de setembre de 1997 (S1/D/1997 3299), que designa
la Sra. Àngels García i Roca, comissionada per al Pla
de Difusió del Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004, durant el període comprès entre el
15 de setembre i el 15 de novembre de 1997.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3737), que designa co¬
missionat per a la Promoció Integral del Nord de
Barcelona, per als barris de Canyelles, les Roquetes,
Torre Baró i Vallbona, el Sr. Àlex Montes i Flotats, en
substitució del Sr. Daniel Cando i Cando.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1997 (S1/D/1997), que designen l'Im. Sr.
Albert Batlle i Bastardas, comissionat de l'Ajuntament
per a l'impuls i coordinació política del XXXIV Con¬
grés Mundial de la Unió Internacional d'Autoritats Lo¬
cals; i l'Im. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, comissio¬
nat de l'Ajuntament per a l'impuls i seguiment de la
Comissió Interdepartamental Barcelona Ciutat Edu¬
cadora, de la qual assumirà la presidència en substi¬
tució de l'Im. Sr. Enric Truñó i Lagares.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 29

d'agost de 1997 (S1/D/1997 3023), que: 1) nomena
membres de la Junta de Govern de l'Institut Municipal
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida les Imes Sres.
i els Ims. Srs.: Xavier Casas i Masjoan, Joan Fuster i
Sobrepere, Ernest Maragall i Mira, Joaquim de Nadal
i Caparà, Francesc Narváez i Pazos, Josep Puig i
Boix, Teresa Sandoval i Roig i Carme San Miguel
i Ruibal, Enric Truñó i Lagares, Josep M. Vegara i
Carrió, Emili Álvarez i Pérez; i la Sra. i els Srs.: Pilar
Ordas i Gordo, Xavier Agustí i Gueto i Josep Emili
Hernández i Cros; 2) en designa presidenta la Ima.
Sra. Teresa Sandoval i Roig i vicepresident l'Im. Sr.
Xavier Casas i Masjoan; i 3) nomena gerent de l'Insti¬
tut el Sr. Ferran Ferrer i Viana; i ratificar el nomena¬
ment de membres de la Junta i de gerent.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1997 (S1/D/1997), que designa l'Im. Sr.
Ernest Maragall i Mira, vicepresident de l'Institut Mu¬
nicipal d'Educació de Barcelona.
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Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'1 de
setembre de 1997 (S1/D/1997 2922), que designa
conseller delegat de l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona, el Sr. Cèsar Coll i Salvador.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 2

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3518), que nomena el
Sr. Miguel Martínez i Martín membre del Consell
d'Administració de l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona, en substitució del Sr. César Coll i Sal¬
vador.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3731), que designa la
Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig membre de la Junta
de Govern de l'Institut Municipal d'Urbanisme; i no¬
mena els Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan i Antoni
Santiburcio i Moreno i l'esmentada regidora Sra.
Teresa Sandoval i Roig, president, vicepresident pri¬
mer i vicepresidenta segona de tal Institut.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3732), que designa
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president del Consell
d'Administració de l'Institut Municipal d'Hisenda, en
substitució de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu; i l'Im.
Sr. Francisco Narváez i Pazos membre del Consell
esmentat.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 3
d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3523), que designa el
Sr. Ginés Martínez i Serrano, membre del Consell
d'Administració del Patronat Municipal de l'Habitatge,
en substitució del Sr. Francesc Sancho i González.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

de setembre de 1997 (S1/D/1997 3300), que designa
representants de l'Ajuntament al Consell General de
l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolita¬
na de Barcelona, l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, la
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla i l'Im. Eugeni
Forradellas i Bombardó.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

de setembre de 1997 (S1/D/1997 3359), que designa
la Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla, vocal del
Consell General del Consorci Universitat Internacio¬
nal Menéndez Pelayo Barcelona i proposa al Consell
General de l'esmentat Consorci el nomenament del
Sr. Manuel Blasco i Legaz, representant d'aquest
Ajuntament en el seu Comitè Executiu.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 22

i 24 d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3726, 3728, 3730 i
3750), que designen representants de l'Ajuntament al
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de
l'Àmbit Metropolità de Barcelona, l'Im. Sr. Ernest
Maragall i Mira; al Consell d'Administració de Merca¬
dos de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabar-
na), la Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla; al Con¬
sell General del Consorci de Comunicació Local, l'Im.
Sr. Xavier Casas i Masjoan, en substitució de l'Excm.
Sr. Joan Clos i Matheu; i al Consell General de la Fira
Internacional de Barcelona, la Ima. Sra. Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3729), que designa la
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla, vicepresidenta
segona del Consell General de la Fira Internacional
de Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1 /D/1997 3727), que delega la
vicepresidència primera del Consell d'Administració
de l'Autoritat del Transport Metropolità en l'Im. Sr.

Xavier Casas i Masjoan, en substitució de l'Excm.
Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 6

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3525), que nomena el
Sr. Jaume Galofré i Crespi, representant d'aquest
Ajuntament a la Comissió Sala-Administracions Públi¬
ques que es constituirà en la Sala Contenciosa Admi¬
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata¬
lunya.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3577), que delega en
el Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-Tolrà la repre¬
sentació d'aquest Ajuntament a la Comissió Provin¬
cial d'Urbanisme de Barcelona, en substitució de l'Im.
Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

24 d'octubre de 1997 (S1/D/1997), que designen
l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, representant
d'aquest Ajuntament a la Comissió d'Ordenació Ter¬
ritorial Metropolitana de Barcelona; la Ima. Sra.
Carme San Miguel i Ruibal, representant d'aquest
Ajuntament a la Comissió de seguiment del Contrac-
te-programa del Transport, en substitució de l'Excm.
Sr. Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 25

de juliol i de 18 i 25 de setembre de 1997 (S1/D/1997
2752-2754, 3398-3401), que aproven modificacions
de crèdit del Pressupost de 1997 (generació de
crèdit per ingressos), per un import d'1.800.000,
349.939.158, 10.999.000, 250.000.000, 100.000.000,
100.188.000 i 7.207.025 pessetes, respectivament.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcaldia,

de 28 i 31 de juliol, 4 i 22 d'agost de 1997 (S1/D/1997
2718-2727, 2693, 2762, 2776, 2779, 2780, 2857-
2859 i 2861-2864), pels quals, respectivament, s'a¬
proven els Projectes d'obres següents i els plecs de
condicions, s'autoritza la despesa i es convoquen
concursos oberts per a adjudicar els contractes se¬
güents:

a) núm. 97003280, relatiu a obres de rehabilitació
de façanes i cobertes al CEIP Brasil per un import de
17.999.602 pessetes, de les quals 6.000.000 de pes¬
setes s'apliquen al Pressupost de 1997 i la resta al de
1998.

b) núm. 97003354, relatiu a obres de millora del
CEIP Lavínia per un import de 29.989.577 pessetes,
de les quals 9.000.000 de pessetes s'apliquen al
Pressupost de 1997, i la resta al de 1998.

c) núm. 97003351, relatiu a obres de millora del
CEIP Timbaler del Bruc, per un import de 29.999.698
pessetes, de les quals 9.000.000 de pessetes s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998.

d) núm. 97003352, relatiu a obres de millora del
CEIP Josep Maria de Sagarra per un import de
19.984.284 pessetes, de les quals 6.000.000 de pes¬
setes s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta al
de 1998.

e) núm. 97003275, relatiu a obres de rehabilitació
estructural i cobertes del CEIP Baró de Viver per un
import de 20.000.000 de pessetes, de les quals
6.000.000 de pessetes s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998.
f) núm. 97003278, relatiu a obres de rehabilitació

al CEIP Lope de Vega (2a fase) per un import
de 39.998.766 pessetes, de les quals 12.000.000 de
pessetes s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta
al de 1998.
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g) núm. 97003170, relatiu a obres de reforma del
Museu Frederic Marés per un import de 151.291.840
pessetes, de les quals 20.000.000 de pessetes s'apli¬
quen a càrrec del Pressupost de 1997, 100.000.000
de pessetes, al de 1998, i 31.291.840 pessetes al de
1999.

h) núm. 97002909, relatiu a obres de tancament
exterior del CEIP Els Horts (2a fase) per un import de
12.999.998 pessetes, de les quals 5.000.000 de pes¬
setes s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta al
de 1998.

i) núm. 97002921, relatiu a obres de rehabilitació
de cobertes del CEIP Pau Casals per un import de
33.998.730 pessetes, de les quals 10.000.000 de
pessetes s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta
al de 1998.

j) núm. 97003274, relatiu a obres de reforma al
CEIP Pere Vila (2a fase) per un import de 51.999.999
pessetes, de les quals 16.000.000 de pessetes s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998.

k) núm. 97002999, relatiu a obres de rehabilitació
del pavelló poliesportiu Barceloneta, per un import de
139.084.999 pessetes, de les quals 24.084.999
s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta al de
1998.

I) núm. 97002624, relatiu a obres de construcció
de la biblioteca Horta-Guinardó i entorns (2a fase)
per un import de 216.295.499 pessetes, de les quals
30.000.000 de pessetes s'apliquen a càrrec del
Pressupost de 1997, 126.917.026 pessetes, al de
1998, i 59.378.473 pessetes al de 1999.
m) núm. 97003474, relatiu a obres de reforma i re¬

habilitació de les plantes tercera i quarta de l'edifici
Vapor Vell per a la biblioteca del Districte Sants-
Montjuïc per un import de 299.981.525 pessetes, de
les quals 35.000.000 de pessetes s'apliquen a càrrec
del Pressupost de 1997, 115.000.000 de pessetes, al
de 1998, i 149.981.525 pessetes al de 1999.

n) núm. 97003473, relatiu a obres de rehabilitació
estructural i cobertes del CEIP Puríssima Concepció
per un import de 60.000.000 de pessetes, de les
quals 14.500.000 de pessetes s'apliquen al Pressu¬
post de 1997, i la resta al de 1998.

o) núm. 97003472, relatiu a obres d'ampliació i re¬
habilitació a FEMES Serrat i Bonastre per un import
de 214.994.674 pessetes, de les quals 64.500.000
pessetes s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta
al de 1998.

p) núm. 97002974, relatiu a obres de cobriment del
poliesportiu Arístides Maillol, per un import de
129.639.859 de pessetes, de les quals 26.564.949
s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta al de
1998.

q) núm. 97003005 relatiu a la urbanització dels es¬
pais del Districte d'Horta-Guinardó (grup A: Carmel-
Sant Genís-Guinardó), per un import de 140.198.778
pessetes, de les quals 19.000.000 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, 29.000.000 al de 1998 i 92.198.778
al de 1999.

r) núm. 97003245, relatiu a l'obertura del carrer de
Lisboa, entre la rambla del Carmel i la plaça de Clota,
per un import de 280.631.174 pessetes, de les quals
44.278.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
85.000.000 al de 1998 i 151.353.174 al de 1999.

s) núm. 97002426, relatiu a la construcció de la
nova unitat territorial de la Guàrdia Urbana al Districte
d'Horta-Guinardó, per un import de 297.668.108 pes¬

setes, de les quals 24.668.108 s'apliquen al Pressu¬
post de 1997, 200.000.000 al de 1998 i 73.000.000 al
de 1999.

t) núm. 97002996, relatiu a l'adequació i renovació
de l'enllumenat públic dels carrers del Districte d'Hor¬
ta-Guinardó, per un import de 76.666.219 pessetes,
de les quals 9.666.219 s'apliquen al Pressupost de
1997, 20.000.000 al de 1998 i 47.000.000 al de 1999.

u) núm. 97002493, relatiu a obres d'urbanització i
superfície d'aparcament del carrer de Jorge Man¬
rique, per un import de 64.772.397 pessetes, de les
quals 26.380.000 s'apliquen al Pressupost de 1997, i
la resta al de 1998.

v) núm. 97003291, relatiu a la urbanització dels
espais del Districte d'Horta-Guinardó (grup B: Hor-
ta-Taxonera-Carmel-Montbau), per un import de
139.966.040 pessetes, de les quals 24.714.640
s'apliquen al Pressupost de 1997, 25.000.000 al de
1998 i 90.251.400 al de 1999.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcal¬

dia, de 28 de juliol de 1997 (S1/D/1997 2697, 2698 i
2699), pels quals, respectivament, s'autoritza la cor¬
responent despesa i s'aproven els projectes i plecs
de clàusules administratives particulars que han de
regir els contractes següents a adjudicar mitjançant
concurs:

a) núm. 97003204 relatiu a obres de pavimentació i
clavegueram de Les Planes-Mas Sauró, per un import
de 40.797.000 pessetes, de les quals 15.000.000
s'apliquen al Pressupost de 1997 i la resta al de 1998.

b) núm. 97003206 relatiu a obres de pavimentació i
clavegueram de Les Planes-Rectoret, per un import
de 31.726.000 pessetes, de les quals 15.000.000
s'apliquen al Pressupost de 1997 i la resta al de
1998.

c) núm. 97003208 relatiu a obres de pavimentació i
clavegueram de Les Planes-Mas Guimbau, per un
import de 49.345.000 pessetes, de les quals
19.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997 i la res¬
ta al de 1998.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 20
d'agost i 16, 25 i 26 de setembre de 1997, (S1 /D/1997
2841, 3241, 3385 i 3356), pels quals:

a) S'aprova el plec de clàusules administratives i
d'altra documentació complementària del contracte
d'obres de construcció del Parc de Bombers del
Nord, durant els anys 1997 i 1998, se n'autoritza la
despesa de 288.500.000 pessetes de les quals
70.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997 i la res¬
ta al de 1998; i es convoca concurs per a adjudicar el
contracte.

b) S'aprova el plec de clàusules administratives i
d'altra documentació del contracte de subministra¬
ment de dues ambulàncies tipus UCI-Mòbil per al
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, se n'auto¬
ritza la despesa de 20.000.000 de pessetes de les
quals 10.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997 i
la resta al de 1998; i es convoca concurs per a adjudi¬
car el contracte.

c) S'aproven el projecte i plecs de condicions admi¬
nistratives particulars i tècniques particulars del con¬
tracte núm. 97003486 que té per objecte obres d'ur¬
banització i escales del passatge del Dipòsit per un
import de 64.434.144 pessetes de les quals
19.848.040 s'apliquen al Pressupost de 1997 i la res¬
ta al de 1998, i es convoca concurs públic per proce¬
diment obert per a adjudicar el contracte.
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d) S'aproven el projecte i plecs de condicions ad¬
ministratives particulars i tècniques particulars del
contracte núm. 97003661 que té per objecte la
remodelació del poliesportiu municipal de l'Estació
del Nord (2a fase: sector Club, piscina, gimnàs, ser¬
veis abonats) per un import de 258.728.800 pesse¬
tes de les quals 100.671.000 s'apliquen al Pressu¬
post de 1997, 92.157.000 al de 1998, i 65.900.800 al
de 1999, i es convoca concurs públic per procedi¬
ment obert i tramitació d'urgència per a adjudicar el
contracte.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 31

de juliol de 1997 (S1/D/1997 2781 i 2782), pels quals,
respectivament, s'aprova el plec de condicions, s'au¬
toritza la despesa i es convoca concurs obert per a
l'adjudicació dels contractes de:

a) núm. 97003301 relatiu a la direcció tècnica, per
part d'un arquitecte tècnic/aparellador, de les obres
d'ampliació i de remodelació del Museu Picasso de
Barcelona, per un import de 10.073.715 pessetes,
de les quals 1.500.000 s'apliquen al Pressupost de
1997, 5.000.000 al de 1998 i 3.573.715 al de 1999.

b) núm. 97003300 relatiu a la direcció, per part
d'un arquitecte, de les obres d'ampliació i de remo¬
delació del Museu Picasso de Barcelona, per un im¬
port de 9.052.915 pessetes, de les quals 500.000
s'apliquen al Pressupost de 1997, 5.000.000 al de
1998 i 3.552.915 al de 1999.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 29

i 31 de juliol i de 16, 25 i 26 de setembre, i 16 d'octu¬
bre de 1997, (S1/D/1997 2747, 2766, 3352, 3353,
3367 i 3441-3443, 3578, 3580, 3582, 3584, 3586,
3588, 3590, 3591, 3597, 3619 i 3675) pels quals s'ad¬
judiquen:

a) a Constraula Enginyeria i Obres, SA, el contrac¬
te núm. 97001959, que té per objecte obres d'arranja¬
ment de les illetes de l'avinguda de la Diagonal, cruï¬
lla dels carrers del Rosselló i de Roger de Llúria
(casa de les Punxes), pel preu de 13.258.937 pesse¬
tes de les quals 6.864.765 s'apliquen al Pressupost
de 1997 i la resta al de 1998.

b) a Obres i Contractes Penta, SA, el contracte
núm. 97002761, que té per objecte l'execució de les
obres d'ampliació i de rehabilitació del CEIP-ESO
Bosc de Montjuïc, pel preu de 96.994.715 pessetes,
de les quals 38.799.653 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998.
c) a Ginés Navarro Construcciones, SA, el contrac¬

te núm. 97002412, que té per objecte l'arranjament
dels carrers de Tres Senyores, del Congost i del Tor¬
rent Vidalet, pel preu de 82.660.757 pessetes, de les
quals 41.655.203 s'apliquen al Pressupost de 1997,
12.399.114 al de 1998 i 28.606.440 al de 1999.
d) a FCC Construcción, SA, el contracte núm.

97002414, que té per objecte l'arranjament dels
carrers de Ramon y Cajal, J. Blanques i Bruni-
quer, pel preu de 84.025.290 pessetes, de les
quals 48.312.614 s'apliquen al Pressupost de 1997,
16.806.986 al de 1998 i 18.905.690 al de 1999.

e) a Aplicación de Pinturas API, SA, el contracte
núm. 97002955, que té per objecte la pintura interior i
restauració de façanes del col·legi públic Lepant pel
preu de 22.457.962 pessetes de les quals 250.000
s'apliquen al Pressupost de 1997, 12.250.000 al de
1998 i la resta al de 1999.

f) a Corviam, SA, Empresa Constructora el con¬
tracte núm. 97.003204 que té per objecte obres de

pavimentació i clavegueram a les Planes-Mas Sauró
pel preu de 39.740.977 pessetes, de les quals
15.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997 i la res¬
ta al de 1998.

g) a Corviam, SA, Empresa Constructora el con¬
tracte núm. 97.003206 que té per objecte obres de
pavimentació i clavegueram a les Planes-Rectoret
pel preu de 30.834.968 pessetes, de les quals
15.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997 i la res¬
ta al de 1998.

h) a Corviam, SA, Empresa Constructora el con¬
tracte núm. 97.003208 que té per objecte obres de
pavimentació i clavegueram a les Planes-Mas Guim-
bau pel preu de 39.728.208 pessetes, de les quals
19.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997 i la res¬
ta al de 1998.

i) a Construcciones Bosch Pascual, SA, el contrac¬
te núm. 97002921 que té per objecte obres de rehabi¬
litació de cobertes del CEIP Pau Casals, pel preu de
29.696.000 pessetes, de les quals 10.000.0000
s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta al de
1998.

j) a Teyco, SL, el contracte núm. 97003274 que
té per objecte obres de reforma del CEIP Pere Vila,
pel preu de 47.132.799 pessetes, de les quals
16.000.0000 s'apliquen al Pressupost de 1997, i la
resta al de 1998.

k) a Constraula, Enginyeria i Obres, SA, el contrac¬
te núm. 97001842 que té per objecte obres de mante¬
niment i reparació de les instal·lacions esportives mu¬
nicipals, pel preu de 16.790.570 pessetes, de les
quals 4.897.250 s'apliquen al Pressupost de 1997,
8.395.285 al de 1988 i 3.498.035 al de 1999.

I) a Incofamo, SA, el contracte núm. 97003275 que
té per objecte obres de rehabilitació estructural i
cobertes del CEIP Baró de Viver, pel preu de
18.000.000 pessetes, de les quals 6.000.0000 s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998.

m) a SA, Proyectos de Ingeniería y Construcciones
el contracte núm. 97003278 que té per objecte obres
de rehabilitació del CEIP Lope de Vega, pel preu de
36.658.869 pessetes, de les quals 12.000.000 s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998.

n) a Obras y Contratas Penta, SA, el contracte
núm. 97003351 que té per objecte obres de millora
del CEIP Timbaler del Bruc, pel preu de 27.899.000
pessetes, de les quals 9.000.000 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, i la resta al de 1998.

o) a SA, Proyectos de Ingeniería y Construc¬
ciones el contracte núm. 97003473 que té per objec¬
te obres de rehabilitació del CEIP Puríssima Con¬
cepció, pel preu de 51.810.000 pessetes, de les
quals 14.500.000 s'apliquen al Pressupost de 1997, i
la resta al de 1998.

p) a Teyco, SL, el contracte núm. 97003472 que té
per objecte obres d'ampliació i rehabilitació de
l'EMES Serrat i Bonastre, pel preu de 199.837.549
pessetes, de les quals 59.966.719 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, i la resta al de 1998.

q) a Incofamo, SA, el contracte núm. 97003352
que té per objecte obres de millora del CEIP Josep
M. de Segarra, pel preu de 17.750.000 pessetes, de
les quals 6.000.0000 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998.

r) a Corviam, SA, Empresa Constructora el con¬
tracte núm. 97002979 que té per objecte obres de
pavimentació del carrer Nou de la Rambla (2a fase)
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pel preu de 39.743.055 pessetes, de les quals
5.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
32.774.000 al de 1998 i 1.969.055 al de 1999.

s) a Construcciones Curtó, SA, el contracte núm.
97002909 que té per objecte el tancament exterior
del CEIP els Horts, pel preu de 12.016.804 pessetes,
de les quals 5.000.000 s'apliquen al Pressupost de
1997 i la resta al de 1998.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 12 de setembre de 1997, pel qual es
disposa 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, de les quais 70.000.000
de pessetes s'apliquen al Pressupost de 1997,
92.000.000 al Pressupost de 1998 i 134.509.150 al
de 1999, i s'adjudica el contracte, en virtut de con¬
curs, a FCC Construcción, SA.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

de juliol de 1997, (S1/D/1997 2696), que deroga els
decrets de dates 12 de juny, 8 de juliol, 4 de setem¬
bre, 1 d'octubre i 25 d'octubre de 1996 pels quals
s'establia la suspensió preventiva de l'activitat ordinà¬
ria relacionada amb la descàrrega de fava de soja al
port de Barcelona i s'autoritzava l'activitat extraordi¬
nària sota unes condicions determinades, atès que
s'han atorgat les corresponents llicències d'activitat a
les empreses afectades.
Quedar assabentat de la resolució del regidor del

Districte de l'Eixample que imposa a Bal 51, SA, titu¬
lar de l'activitat de discoteca ubicada al carrer de Bal-

mes, núm. 51, la sanció d'1.000.000 de pessetes i
tancament provisional de l'establiment per un període
d'un mes com a responsable de la infracció consis¬
tent en l'incompliment reiterat d'horaris d'obertura i
tancament dels establiments públics en els dies que
es concreten, tipificada com a falta greu a l'article 24
I) de la Llei 10/1990, de 15 de juny.
Quedar assabentat de l'operació de permuta finan¬

cera realitzada l'1 d'octubre de 1997 amb Deutsche
Bank, sobre l'operació de 40 DEM formalitzada el 4
de juny de 1993, en les condicions que s'adjunten.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 22 d'octubre de

1997 (S1/D/1997 3724), que faculta l'Im. Sr. Presi¬
dent de la Comissió d'Hisenda i Funció Pública per¬
què pugui atorgar la documentació per a la formalit¬
zació i execució dels acords en matèria financera
anteriorment encomanats a l'Excm. Sr. Joan Clos i

Matheu, per la seva condició de president de la Co¬
missió d'Hisenda i Infraestructures.
Ratificar l'acord, de 25 de juny de 1997, de la Junta

de Govern de l'Institut de Cultura de Barcelona que
suplementa diverses partides de l'estat de despeses
del Pressupost de tal Institut fent aplicació del roma¬
nent de tresoreria a 31 de desembre de 1996.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 5 de setembre

de 1997 (S1/D/1997 3075), que fixa com a festes lo¬
cals a celebrar durant 1998, en el terme municipal de
Barcelona: l'1 de juny (dilluns de Pasqua Granada) i
el 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).
Designar representant de l'Ajuntament de Barce¬

lona a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro¬
politana de Barcelona, l'Im. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot, en substitució de l'Im. Sr. Daniel Fabregat i
Llorente.

Designar l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan represen¬
tant de l'Ajuntament al Consorci de la Zona Franca.

Designar l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan repre¬
sentant de l'Ajuntament de Barcelona: a l'Entitat Me¬
tropolitana del Transport i a l'Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, en subs¬
titució de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu; i a la Man¬
comunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, en substitució de l'Excm. Sr. Pasqual
Maragall i Mira.
Adoptar en l'exercici de les competències reserva¬

des a l'Ajuntament com a soci únic d'Informació i Co¬
municació de Barcelona, SA, els acords següents:

1r. Designar membre del Consell d'Administració
de la Societat la Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig, en
substitució de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.

2n. Designar president de l'esmentat Consell l'Im.
Sr. Ernest Maragall i Mira.

3r. Establir que el termini de designació de la con¬
sellera que es nomena serà per dos anys i, en tot
cas, haurà de coincidir amb el mandat consistorial.
4t. Facultar indistintament el president i el secre¬

tari del Consell d'Administració per comparèixer da¬
vant notari i elevar a escriptura pública els nomena¬
ments anteriors, com també per complir els tràmits
necessaris per a la seva inscripció en el Registre
mercantil i també la correcció d'errors materials, en
cas necessari.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Modificar per a l'exercici de 1998 i següents les Or¬
denances fiscals següents: Ordenança fiscal general;
núm. 1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica;
núm. 1.3 Impost sobre l'increment de valor dels ter¬
renys de naturalesa urbana; núm. 2.1 Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1 Taxes
per serveis generals; núm. 3.2 Taxes per serveis de
bombers; núm. 3.3 Taxes de cementiris; núm. 3.4 Ta¬
xes per serveis urbanístics; núm. 3.5 Taxa de recolli¬
da d'escombraries; núm. 3.6 Taxa de clavegueram;
núm. 3.7 Taxes de mercats; núm. 3.8 Taxes per ser¬
veis d'inspecció i prevenció sanitària; núm. 3.9 Pres¬
tacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials;
i núm. 4 Contribucions especials.
Modificar per a l'exercici de 1998 i següents les Or¬

denances reguladores dels preus públics: núm. 5.1
Per la utilització privativa del domini públic municipal;
i núm. 5.3 Per l'estacionament de vehicles.
Estimar l'al·legació formulada pel Grup Municipal

de Convergència i Unió referida a l'àmbit territorial del
sector d'actuació del Consorci del Besòs; desestimar
la resta d'al·legacions formulades per aquest Grup i
pel Grup Municipal Popular en el tràmit d'informació
pública dels Estatuts del Consorci del Besòs; i apro¬
var definitivament els esmentats Estatuts amb la re¬

dacció i plànol annexos.
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 d'11.125.897 pessetes. Aprovar
modificacions de crèdit del Pressupost de 1997, cor¬
responents als reconeixements de crèdit del present
expedient de conformitat amb la documentació que
s'adjunta.
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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 4.664.119 pessetes. Aprovar
modificacions de crèdit del Pressupost de 1997, cor¬
responents als reconeixements de crèdit del present
expedient, de conformitat amb la documentació que
s'adjunta.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta, per un import de 39.029.961 pessetes (dos an¬
nexos).
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta, per un import de 98.543.824 pessetes (dos
annexos). Aprovar la consideració d'ampliable de la
partida d'ingressos 450.49-611.14-99.01, amb un
import inicial de 1.000 pessetes vinculada amb les
partides de despeses del capítol 4 del Pressupost
municipal.
Aprovar les obligacions que l'Ajuntament de Bar¬

celona adquireix en virtut del contracte de préstec nú¬
mero 6045940 entre Procivesa i el Banco de Crédito
Local per un import de 10.000 milions de pessetes; i
autoritzar l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president de
la Comissió d'Hisenda i Funció Pública, a atorgar tota
la documentació necessària per a dur a terme la sig¬
natura de l'operació.
Estimar parcialment les al·legacions primera, se¬

gona i tercera de les formulades pel Grup Municipal
de Convergència i Unió, que fan referència als apar¬
tats a), b) i c) de la clàusula setena del plec de con¬
dicions regulador del dret de superfície sobre la
parcel·la delimitada pels carrers de Neopàtria,
núms. 50-54, i de les Monges i l'avinguda Meridiana
per a la construcció del Centre de les Arts de Sant
Andreu, els quals queden redactats en la forma que
especifica el document annex, i desestimar les al·le¬
gacions quarta, cinquena i sisena per les raons
apuntades en l'informe annex de la Gerència del
Districte de Sant Andreu, de 7 d'octubre de 1997.
Aprovar definitivament el plec de condicions i convo¬
car concurs públic per a l'adjudicació del contracte
mitjançant procediment obert.
Constituir un dret real de superfície durant un ter¬

mini de cinquanta anys respecte d'una porció,
d'11.293 m2, de la finca municipal coneguda com Ca
l'Aranyó, grafiada en el plànol adjunt, a favor de la
Fundació de la Història de la Moto, per a la creació
d'una Casa Museu de la Moto de Barcelona, d'acord
amb la iniciativa ciutadana adoptada per la Comissió
de Govern; i formalitzar-lo en escriptura pública ajus¬
tada a les clàusules reguladores del document annex,
que s'aproven, amb pràctica de les operacions
registráis d'agrupació, segregació, o altres necessà¬
ries per a identificar com a finca independent la que
serà objecte del dret de superfície.
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.
Acceptar la transmissió al Municipi, lliures de càr¬

regues, 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-hi un dret
real de superfície, durant un termini de setanta-cinc
anys, a favor de la societat Cia. Gestora de Resi¬
dències d'Estudiants de Barcelona, SL, per a la
construcció i funcionament d'una residència d'estu¬
diants, tot això a fi d'executar les determinacions del
Pla especial d'ordenació de l'equipament situat en el
carrer dels Esports, núms. 1-3, entre les instal·la¬
cions esportives municipals i el carrer Major de Can
Caralleu, aprovat provisionalment per aquest Con¬
sell Plenari el 22 de juliol de 1997, a l'aprovació defi¬
nitiva del qual es condiciona l'efectivitat dels prece¬
dents acords; i formalitzar-los en escriptura pública,
amb la pràctica de les operacions registráis de se¬
gregació, agrupació o altres encaminades a la iden¬
tificació com a finca independent de la que serà
objecte del dret de superfície, la regulació del qual
s'ajustarà a les clàusules contractuals annexes, que
s'aproven.
Atorgar la concessió demanial de part de l'edifici

conegut com a Convent dels Àngels, situat a la plaça
dels Angels, núms. 5-6, grafiat en els plànols anne¬
xos, a l'Associació Foment de les Arts Decoratives
(FAD), per un termini de trenta-cinc anys, d'acord
amb les condicions reguladores que s'adjunten; sot-
metre-les a informació pública durant el termini de
trenta dies i, si no s'hi formulen al·legacions, donar¬
ies per aprovades definitivament.
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
1 del Pressupost per a 1998.
Sol·licitar l'adhesió a la Fundació per a la Motivació

dels Recursos Humans, els estatuts de la qual, que
s'adjunten al present dictamen com a annex, s'accep¬
ten, i lliurar la quantitat de 500.000 pessetes com a
aportació al capital fundacional.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Estimar parcialment les al·legacions presentades,
durant el termini d'informació pública, per la Unió
General de Treballadors de Catalunya a les Normes
reguladores del Consell Municipal d'Estrangeria,
aprovades inicialment per acord del Consell Plenari
de 22 de juliol de 1997, en els termes que s'especifi¬
quen 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 l'apartat 7 de
l'article 7 de les esmentades Normes; canviar la de¬
nominació del Consell Municipal d'Estrangeria que
passa a dir-se Consell Municipal d'Immigració de
Barcelona; i aprovar definitivament les esmentades
Normes.
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PONÈNCIA D'ESPORTS

Autoritzar la cessió d'ús a favor de l'Associació Es¬
portiva Les Corts-Sant Ramon-Zona Universitària-Es-
querra de l'Eixample, de les finques núms. 5, 9, 10 i
11, descrites en l'acord tercer del document que s'ad¬
junta com a annex 1 al present acord i que pertanyen
al conjunt de les instal·lacions que integren la conces¬
sió del Complex esportiu les Corts, per a la seva gestió
i explotació en els termes i amb les limitacions esta¬
blertes al plec de condicions regulador de la concessió
i pel termini de durada de l'esmentada concessió.

Districte de Sant Martí

Estimar parcialment les al·legacions formulades al
plec de condicions que ha de regir el contracte de
concessió del poliesportiu municipal Bac de Roda, pel
Sr. Joan Puigdollers i Fargas, en la seva qualitat de
portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió,
en data 24 de juliol de 1997, pel Sr. Enric Piquet i Mi¬
quel, en la seva qualitat de president de la Federació
Catalana de Bàsquet, en data 18 de juliol de 1997 i
pel Sr. Manuel Martínez i Martínez, en la seva qualitat
de president de l'Associació de Veïns de Sant Martí
de Provençals, en data 17 de juliol de 1997, d'acord
amb l'informe de data 29 de setembre de 1997; apro¬
var definitivament el plec de condicions en els termes
que s'especifiquen en l'informe esmentat; i convocar
novament concurs amb tramitació d'urgència d'acord
amb el que s'estableix en l'article 72 de la Llei de con¬
tractes d'Administracions públiques.
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 de 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 D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Cedir, d'acord amb la iniciativa ciutadana aprovada
per la Comissió de Govern el 10 de juliol de 1997, al
Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de Bar¬
celona l'ús d'una part de l'edifici municipal conegut
com a Caserna de Sant Agustí, grafiada en el plànol
annex, situat al carrer del Comerç, núm. 36, per a la
creació de l'Escola de l'esmentat Gremi i d'un Museu
de la Xocolata de Barcelona, d'acord amb les condi¬
cions del document annex, que s'aproven.

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
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'Or¬
denança reguladora dels serveis funeraris en els ter¬
mes 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
desembre de 1996 i el 7 de febrer de 1997, la trans¬
formació de la societat Serveis Funeraris de Bar¬

celona, SA, que gestiona els serveis de cementiris,
incineració, 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 so¬
cietat d'economia mixta i, en conseqüència, aprovar
definitivament l'alienació, pel sistema de concurs pú¬
blic i procediment obert, de 245 accions d'aquesta
Societat, núms. 256 a 500, ambdues incloses, re¬

presentatives del 49% del seu capital social i les
condicions de prestació dels esmentats serveis; 2n)
aprovar definitivament el plec de clàusules parti¬
culars que ha de regir la venda de les esmentades
accions de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, mit¬
jançant la convocatòria d'un concurs públic i proce¬
diment obert per a la selecció dels adquirents; 3r)
convocar el concurs públic per procediment obert
per a la selecció dels adquirents de 245 accions,
núms. 256 a 500, ambdues incloses, representatives
del 49% del capital social de Serveis Funeraris de
Barcelona, SA.
Aprovar inicialment les Bases del Premi "Barce¬

lona, la millor botiga del món"; sotmetre-les a informa¬
ció pública per un termini de vint dies perquè puguin
formular-s'hi al·legacions o suggeriments, i per al cas f
que no se n'hi formulin, tenir-les per aprovades defini¬
tivament.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SERVEIS

URBANS

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; i 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 in¬
clòs i amb un termini de pagament a dos mesos),
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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 mitjana 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·la¬
cions; declarar la improcedència de la revisió de
preus d'acord amb allò establert 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 pesse¬
tes amb càrrec a la consignació pressupostària
621.35-442.20-03.01 del Pressupost municipal de
1997 a l'empresa adjudicatària amb la prèvia pre¬
sentació de les certificacions cursades pel tràmit
reglamentari i, quant a la resta de 378.302.677 pes¬
setes 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
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
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 pri¬
mari del sanejament de Barcelona: telecontrol del di¬
pòsit 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 comple¬
menta amb la Fase 1A, objecte d'altre contracte que
inclou, per la seva especificitat, l'obra civil i les
instal·lacions; declarar la improcedència de la revisió
de preus d'acord amb allò establert 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 17.697.677
pessetes amb càrrec a la consignació pressupostà¬
ria 621.35-442.20-03.01 del Pressupost municipal
de 1997 a l'empresa adjudicatària amb la prèvia pre¬
sentació de les certificacions cursades pel tràmit re¬
glamentari i, quant a la resta de 31.802.323 pesse¬
tes, 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.
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.

COMISSIO DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

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

COMISSIO DE MOBILITAT I SEGURETAT

Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬
culars i tècniques que han de regir el contracte núm.
97004009 de manteniment, reparació i adaptació de
les instal·lacions semafòriques, sistemes de regular
ció, control i vigilància del trànsit i ajuda a l'explotació
dels sistemes dinàmics (lot funcional núm. 1), durant
un període de dos anys a comptar des del dia se¬
güent al de la formalització del contracte, i per un im¬
port màxim de 788.139.232 pessetes, l'impost del va¬
lor afegit inclòs; autoritzar l'esmentada despesa amb
càrrec dels Pressupostos generals dels períodes
1998, 1999 i 2000 de la qual correspon per a l'any
1998 la quantitat de 290.003.400 pessetes, per a
1999 corresponen 401.468.032 pessetes i per a l'any
2000 96.667.800 pessetes; i convocar concurs per a
l'adjudicació del contracte esmentat, sotmetent l'adju¬
dicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els Pressupostos municipals.
Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬

culars i tècniques que han de regir el contracte núm.
97004010 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 funcional núm. 2), durant
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un període de dos anys a comptar des del dia se¬
güent al de la formalització del contracte, i per un im¬
port màxim de 378.752.000 pessetes, l'impost del va¬
lor afegit inclòs; autoritzar l'esmentada despesa a
càrrec als Pressupostos generals dels períodes 1998,
1999 i 2000 de la qual correspon per a l'any 1998 la
quantitat de 139.531.702 pessetes, per a 1999 cor¬
responen 192.709.730 pessetes i per a l'any 2000
46.510.568 pessetes; i convocar concurs per a l'adju¬
dicació del contracte esmentat, sotmetent l'adjudica¬
ció a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els Pressupostos municipals.

COMISSIO D'URBANISME I INFRAESTRUCTURES

Aprovar inicialment la Modificació del Pla General
Metropolità, en relació a la modificació dels usos de
les zones qualificades com a clau 14-b, zones de
remodelació privada, pel Pla General Metropolità al
terme municipal de Barcelona, els criteris objectius i
solucions generals de planejament de la qual han es¬
tat exposats al públic en compliment de la resolució
del president de la Comissió d'Equilibri Territorial i
Planejament Urbà, de 13 de juny de 1997, havent es¬
tat analitzats els suggeriments presentats pel Sr.
Jordi Bachs i Ferrer, en qualitat de gerent de l'Asso¬
ciació de Promotors Constructors d'Edificis de Bar¬
celona, i pel Sr. Oriol Domingo i Calvo i altres sotasig¬
nats, conforme al contingut de l'informe de la Direcció
de Serveis de Planejament annex; exposar-la al pú¬
blic pel termini d'un mes; i per al cas que no s'hi for¬
mulin al·legacions o informes desfavorables que facin
palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació provisional i trametre l'expedient al
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació
definitiva.

Aprovar provisionalment la Modificació de les Or¬
denances metropolitanes d'edificació segons el docu¬
ment que s'adjunta al present acord, de conformitat
amb la valoració de les al·legacions formulades pel
Grup Municipal de Convergència i Unió, pel Grup Mu¬
nicipal Popular, per l'Associació de Promotors i Cons¬
tructors d'Edificis de Barcelona i pel Col·legi d'Arqui¬
tectes de Catalunya, que es conté a l'informe annex; i
sotmetre-la a la Comissió d'Urbanisme de la Genera¬
litat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva tal
i com estableix l'article 67 del Text refós de la legisla¬
ció urbanística vigent a Catalunya, en relació amb el
seu article 59.

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament la Modificació de l'Estudi de
detall de l'àrea central del Pla especial de reforma in¬
terior del sector oriental del Centre històric de Bar¬
celona, aprovat definitivament el 10 de març de 1995,
d'iniciativa municipal, amb les modificacions no subs¬
tancials introduïdes en relació al document aprovat
inicialment; estimar parcialment l'al·legació presenta¬
da pel Sr. Daniel Fabregat i Llorente, en qualitat de
regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió,
especialment pel que fa a la millora de les condicions
d'habitabilitat dels habitatges de nova construcció i

del respecte a les promocions d'habitatge en gestió
avançada; estimar parcialment l'al·legació presentada
pel Sr. Ramon Roger i Casamada, com a director ge¬
neral d'Actuacions Concertades d'Habitatge de la Ge¬
neralitat de Catalunya, en el sentit d'ajustar les volu-
metries previstes en el document aprovat inicialment
per a l'adequat desenvolupament de les tipologies a
la promoció de l'habitatge públic, especialment en els
edificis dels carrers de Fonollar i de Jaume Giralt;
prendre en consideració les formulacions presenta¬
des pel Grup Municipal de Convergència i Unió i les
presentades pels Srs. Ramon M. García i Juan
Galimany quant a les propostes sobre l'espai lliure
central, i desestimar les restants al·legacions; preci¬
sar que la valoració de les al·legacions presentades
es conté en l'informe de la Direcció de Serveis de
Planejament, de 22 de setembre de 1997 annex a

aquest acord, 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 establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció volumètrica a la parcel·la del carrer de Rull, núm.
7, carrer d'Obradors, núm. 10, promogut per Proci-
vesa (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 el Conveni entre l'Ajuntament de Bar¬
celona, Mapire Inmuebles, SA, i ProEixample, SA,
per a la recuperació de l'espai verd interior d'illa del
carrer de la Marina cantonada amb la Gran Via de
les Corts Catalanes, en els termes del document
que s'adjunta; i delegar la facultat de formalitzar-lo
en el primer tinent d'alcalde, l'Im. Sr. Xavier Casas i
Masjoan.
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 de Sepúlveda, núm. 179,
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 Monte Altai, SA; i tra¬
metre 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
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la

parcel·la situada al carrer de la Marina, núm. 167, i
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 778, als efec¬
tes de l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i
altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues
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plantes, promogut per Mapire Inmuebles, SA; i tra¬
metre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Co¬
missió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
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 tra¬
metre 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'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 del
carrer del Comandant Benítez, núm. 6, d'iniciativa
municipal; i trametre l'expedient a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona per al tràmit de la seva aprovació
definitiva.

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, i 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.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la

parcel·la situada al carrer d'Homer, núm. 42, als efec¬
tes de l'ordenació de la ubicació en la planta baixa i
altell de l'ús d'habitatge vinculat entre ambdues plan¬
tes, promogut per Heren, 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.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció de volums per l'edificació de quatre habitatges

unifamiliars, a la parcel·la situada al carrer d'Eli¬
senda de Pinós, núms. 1 al 15, promogut pel Sr.
Carles Ferrater i Lambarri; i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la

parcel·la situada al carrer de Ballester, núm. 28, 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 Putxet Verd, SA; i tra¬
metre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Co¬
missió d'Urbanisme de Barcelona als efectes
establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del De¬
cret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la

parcel·la situada al carrer de Portolà, núm. 20, 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 Promocions d'Arquitectura
Dromos, 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.
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 de Gràcia

Aprovar definitivament la Modificació de l'Estudi de
detall per a l'emplaçament d'una benzinera al Nus de
Collserola, aprovat definitivament pel Consell Plenari
el 25 d'octubre de 1996, promogut per Repsol, Co¬
mercial de Productos Petrolíferos, SA, amb els ajus¬
taments no substancials introduïts en relació a la
versió aprovada inicialment que es relacionen en
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament
annex; desestimar l'al·legació presentada pel Sr.
Manuel Amado i Lancho, en representació de l'Asso¬
ciació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona,
de conformitat amb el contingut de l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament annex i que es
dóna per reproduït a efectes de motivació; i trametre
un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comis¬
sió d'Urbanisme de Barcelona als efectes establerts
a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció de volums a la parcel·la situada al carrer de Santa
Perpètua, núm. 4, promogut per Consisa, 13, SA; i
trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret le¬
gislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar provisionalment el Pla especial de l'equi¬
pament Centre Especial Carrilet, al carrer de Carn-
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poamor, núm. 5, promogut per Centre Especial Carri¬
let, SCCL; i trametre l'expedient a la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona per al tràmit de la seva apro¬
vació definitiva.

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.
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 definitivament l'Estudi de detall de la

parcel·la situada al carrer de Polònia, núm. 25, 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 Arbol 4, SCP; i trametre
un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona als efectes establerts a

l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de preci¬

sió del gàlib de l'aparcament del recinte de l'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, promogut per la Molt
Il·lustre Administració de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, 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 Sant Andreu

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer de Jordi de Sant Jordi,
núms. 8-10, als efectes de l'ordenació de la ubicació
en la planta baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat
entre ambdues plantes, promogut per Nebine-2, SL; 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
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la par¬

cel·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 plan¬
tes, promogut per Promociones Inmobiliarias Calicar,
SA; 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.

Districte de Sant Martí

la seva aprovació inicial, i per Alfons i Montserrat Go¬
dall, SL, quant a la seva aprovació definitiva, atès el
canvi de titularitat de les finques, segons consta en
escriptura de 4 d'agost de 1997, que figura a l'expe¬
dient; i trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall
a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes
establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció de volums a la parcel·la situada al carrer d'Es-
pronceda, núms. 25 al 29, promogut pels Srs.
Josep, Jordi i Gabriel Piqué; i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona als efectes establerts a l'article 64.1 e)
en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.
Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬

ció del sector comprès entre els carrers de Cristóbal
de Mourà, de Sant Ramon de Penyafort, de Perpinyà
i de Lluís Borrassà, promogut per Immobiliària Besòs
Dret, SL; precisar que la tramitació del present instru¬
ment 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 Govern de la Generalitat, de
conformitat amb el tràmit que determina l'article 76
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall per a la de¬

finició de l'edificació a les parcel·les 1 i 2 de l'illa 7 de
la unitat d'actuació 1 del Pla especial de reforma inte¬
rior del Front marítim, promogut per Habitatge Entorn,
SCCL, i Llar Unió Olímpic, SCCL, amb la valoració de
les al·legacions presentades per Habitatge Entorn,
SCCL i Llar Unió Olímpic, SCCL, que es troba contin¬
guda en l'informe, de 9 d'octubre de 1997, de la Di¬
recció de Serveis de Planejament annex a aquest
acord i que es dóna per reproduït a efectes de moti¬
vació; requerir Habitatge Entorn, SCCL, la presenta¬
ció d'un Text refós del present Estudi de detall quant
a l'àmbit de la parcel·la 1, en el qual haurà d'optar per
alguna de les alternatives que es proposen en l'infor¬
me de la Direcció de Serveis de Planejament ante¬
riorment citat; facultar el primer tinent d'alcalde als
efectes d'atorgar la conformitat al Text refós de l'es¬
mentat àmbit, i precisar que, atès que l'àmbit de la
parcel·la 2 no queda condicionada per la presentació
del Text refós, aquest acord serà executiu un cop pu¬
blicat en la forma que detemina la legislació urbanísti¬
ca; i publicar la resolució del primer tinent d'alcalde,
sobre la conformitat al referit Text refós de l'àmbit de
la parcel·la 1, als efectes de la seva executivitat en el
referit àmbit, i trametre un exemplar d'aquest Estudi
de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona als
efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació al 66
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬
ció de volums de la unitat d'actuació 2 "Guipúscoa",
de la Modificació del Pla General Metropolità al sec¬
tor de Sant Andreu-la Sagrera, promogut pels Srs.
Josep Comas i Delgado, Pilar Delgado i Ferrer, Maria
Pilar Comas i Delgado i Jaume Comas i Delgado, en

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de l'Eixample

Estimar les al·legacions formulades per la Sra.
Magdalena Bergós i Vilumara i pel Sr. Jordi Ribera i

f
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Bergós, que es detallen en l'informe dels Serveis
Tècnics del Districte de 4 d'agost de 1997; modificar
la relació de béns i drets afectats, d'acord amb
aquest mateix informe; aprovar definitivament la rela¬
ció de béns i drets afectats i referits a la finca núms.
281-283, del carrer de Lepant, objecte de la present
expropiació, amb les modificacions introduïdes; ini¬
ciar, d'acord amb l'article 24 de la Llei d'expropiació
forçosa el tràmit d'avinença amb la part interessada i,
cas de no arribar a un acord, iniciar la peça separada
d'apreuament de conformitat amb l'article 29 i se¬

güents de la Llei d'expropiació forçosa; publicar
l'acord present al Butlletí Oficial de la Província, en
un diari dels de més circulació de la província i al tau¬
ler d'anuncis; i notificar-lo individualment als seus
afectats.
Estimar les sol·licituds formulades pel Sr. Alfredo

Pau i Morales, per la Sra. Ana Maria Matos i Bar-
rachina i pel Sr. José Manuel Díaz i Nicolás, que es
detallen a l'informe dels Serveis Tècnics del Districte
de 4 d'agost de 1997; modificar la relació de béns i
drets afectats, d'acord amb aquest mateix informe;
aprovar definitivament la relació de béns i drets afec¬
tats i referits a les finques núms. 62 i 66 del carrer de
Ribes, objecte de la present expropiació, amb les
modificacions introduïdes; iniciar, d'acord amb l'arti¬
cle 24 de la Llei d'expropiació forçosa el tràmit d'avi¬
nença amb la part interessada i, cas de no arribar a
un acord, iniciar la peça separada d'apreuament de
conformitat amb l'article 29 i següents de la Llei d'ex¬
propiació forçosa; publicar l'acord present al Butlletí
Oficial de la Província, en un diari dels de més circu¬
lació de la província i al tauler d'anuncis; i notificar-lo
individualment als seus afectats

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, 82 i 86 de la tra¬
vessera de les Corts, i per l'expropiació de la propie¬
tat del núm. 86 de la travessera de les Corts. Decla¬
rar 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 la Llei d'expro¬
piació forçosa, publicar l'acord present al Butlletí Ofi¬
cial de la Província, en un diari dels de més circulació
de la província i en el tauler d'anuncis; i notificar-lo in¬
dividualment 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, 2B del carrer de
Portolà, i 78-84 del carrer de la Costa; declarar inicia¬
da 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 l'article 29 i següents de l'esmentada norma; pu¬
blicar el present acord al Butlletí Oficial de la Provín¬
cia, en el tauler d'anuncis i en un diari d'àmbit nacio¬
nal; i notificar individualment aquest acord als seus
titulars.

Districte de Nou Barris

Acceptar la proposta presentada pel Sr. Andrés
Meroño i Ruiz i la Sra. 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 la Pineda, de la
seva propietat, atesa la fase de tramitació en què es
troba aquest expedient i que l'esmentada expropiació
no figura entre les prioritats municipals; i en aquest
sentit, deixar sense efecte, pel que respecta a aques¬
ta finca, l'acord de la Comissió de Govern, de 17 de
febrer de 1995, pel qual es va iniciar l'expedient d'ex¬
propiació de referència, com també les posteriors re¬
solucions 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; reintegrara 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
ais 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, en el tauler d'anuncis i en un diari d'àmbit nacio¬
nal; 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
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no hi hagi mutu acord, Iniciar ia peça separada d'a-
preuament de conformitat amb l'article 29 i següents
de l'esmentada norma; publicar el present acord al
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis i
en un diari d'àmbit nacional; i notificar-lo individual¬
ment 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 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, en el tauler d'anuncis i en un diari d'àm¬
bit 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
del 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 del Montsant, de Travau i d'Aneto i la perpendi¬
cular traçada des de la intersecció dels eixos dels
carrers del Cadí i d'Aneto fins trobar-se amb línia de

façana de la finca núm. 47 del carrer del Cadí. Atri¬
buir a 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 el 16 de juliol de

1997 i que es tenen per reproduïts; i, en conseqüèn¬
cia, aprovar definitivament el referenciat Projecte de
delimitació. Notificar aquest acord individualment als
propietaris 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.
Desestimar la petició d'expropiació formulada per

la Sra. Ramona José i Duran, relativa a les finques
núms. 331, 333, 335-337 i 339 de la carretera Alta de
les Roquetes, de 1.114 m2, 440,32 m2, 1.578,50 m2 i
870,39 m2 de superfície respectivament, qualificades,
quant a 3.043,21 m2, de parc forestal i, quant als res¬
tants 920 m2, de vial (5) pel Pla especial de reforma
interior de Torre Baró, aprovat el 2 de maig de 1985,
pels motius següents: 1 r) Perquè de conformitat amb
l'article 3 de les Normes urbanístiques del Pla espe¬
cial de reforma interior de Torre Baró i el punt 4.2.4
de la Memòria del mateix Pla, en relació amb l'article
206 de les Normes urbanístiques del Pla General Me¬
tropolità, no existeix l'obligatorietat d'expropiar els ter¬
renys afectats de parc forestal, ja que aquests no re¬
quereixen necessàriament la titularitat pública, de
manera que l'expropiació es preveu com una possibi¬
litat de la qual disposa l'Administració, però no com
una obligació; 2n) Perquè l'expropiació d'aquestes
finques no es troba inclosa dins el Programa d'inver¬
sions i estudi econòmic financer del Pla especial de
reforma interior de Torre Baró ni dins del vigent Pro¬
grama d'actuacions per expropiacions a la ciutat de
Barcelona; i 3r) Perquè els terrenys afectats de parc
forestal no es troben inclosos dins els supòsits previs¬
tos a l'article 103 de la Refosa de Textos legals vi¬
gents a Catalunya en matèria urbanística, ja que te¬
nen aprofitaments susceptibles d'apropiació per part
dels particulars, d'acord amb l'article 210 de les Nor¬
mes urbanístiques del Pla General Metropolità, apro¬
fitaments als quals cal afegir el benefici que suposa
l'exempció tributària prevista a l'article 64, lletra c) de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

Districte de Sant Martí

1r. Estimar parcialment les al·legacions formula¬
des pels Srs. Manuel Martínez i Calderón 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 projectes d'Es¬
tatuts 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 Diagonal-
Poblenou de conformitat amb el contingut de l'informe
jurídic emès per la Direcció de Gestió Urbanística i
que es té per reproduït. 2n. Aprovar definitivament els
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. 3r. Refondre en un
text únic els Estatuts i Bases d'actuació de conformi¬
tat amb el resultat de la informació pública i les cor¬
reccions introduïdes d'ofici, amb publicació íntegra
del seu text en el Butlletí Oficial de la Província. 4t.

Designar representant d'aquesta Administració en
l'òrgan rector de la Junta de compensació la directora
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de Gestió Urbanística. 5è. Requerir, de conformitat
amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 1/1990, de re¬
fosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, els propietaris afectats que no hagin
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 Pro¬
víncia, en un diari dels de més circulació de la provín¬
cia i notificar-lo individualment a cadascun dels inte¬
ressats en l'expedient. 7è. Requerir els interessats
perquè, transcorregut el termini referit en el punt cin¬
què, constitueixin la Junta de compensació mitjan¬
çant escriptura pública, en la qual designaran els càr¬
recs de l'òrgan rector, que hauran de recaure
necessàriament en persones físiques. 8è. Traslladar
a la Direcció General d'Urbanisme els documents
enumerats en l'article 13.2 de l'Ordre del Departa¬
ment de Política Territorial i Obres Públiques de 6
d'agost de 1982, una vegada presentada l'anterior
escriptura, per a la inscripció de la Junta de Compen¬
sació al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·labo¬
radores.

Mocions

Dels Srs. Vegara, Ciurana i Llongueras:

Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬
culars i el plec de clàusules tècniques generals, me¬
mòria i plànols del contracte d'obres de la Fase 2A
dels dipòsits de regulació i tractament primari del sa¬
nejament de Barcelona: obra civil i instal·lacions del
dipòsit de la Zona Universitària que constitueix un tot
unitari i es complementa amb la Fase 2B, objecte
d'altre contracte que contempla, per la seva especifi-
citat, el telecontrol de les instal·lacions; sotmetre'l a
informació pública pel termini de quinze dies a l'em¬
para de l'article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya; convocar
concurs per a la seva adjudicació; autoritzar la quanti¬
tat de 2.274.223.023 pessetes (l'impost del valor afe¬
git inclòs); i aplicar la despesa de 1.137.111.512 pes¬
setes amb càrrec a la partida 621.36-442.20-03.01
del Pressupost municipal de 1998, condicionant
aquesta autorització a l'aprovació de l'esmentat Pres¬
supost d'acord amb l'article 70.4 de la Llei de contrac¬
tes de les Administracions públiques, i la resta de
1.137.111.511 pessetes, amb càrrec a la consignació
pressupostària que, quan s'escaigui, es determini per
a l'any 1999.
Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬

culars i el plec de clàusules tècniques generals, me¬
mòria i plànols del contracte d'obres de la Fase 2B
dels dipòsits de regulació i tractament primari del sa¬
nejament de Barcelona: telecontrol del dipòsit de la
Zona Universitària que constitueix un tot unitari i es
complementa amb la Fase 2A, objecte d'un altre con¬
tracte que inclou, per la seva especificitat, l'obra civil i
les instal·lacions; sotmetre'l a informació pública pel
termini de quinze dies a l'empara de l'article 270.1 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya; convocar concurs per a la seva adjudi¬
cació; autoritzar la quantitat de 76.571.383 pessetes

(l'impost del valor afegit inclòs); i aplicar la despesa
de 38.285.692 pessetes amb càrrec a la partida
621.36-442.20-03.01 del Pressupost municipal de
1998, condicionant aquesta autorització a l'aprovació
de l'esmentat Pressupost d'acord amb l'article 70.4
de la Llei de contractes de les Administracions públi¬
ques, i la resta de 38.285.691 pessetes, amb càrrec a
la consignació pressupostària que, quan s'escaigui,
es determini per a l'any 1999.
Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬

culars i el plec de clàusules tècniques generals, me¬
mòria i plànols del contracte d'obres de la Fase 3A
dels dipòsits de regulació i tractament primari del sa¬
nejament de Barcelona: obra civil i instal·lacions del
dipòsit del carrer de Bori i Fontestà, que constitueix
un tot unitari i es complementa amb la Fase 3B, ob¬
jecte d'altre contracte que contempla, per la seva es¬
pecificitat, el telecontrol de les instal·lacions; sotme¬
tre'l a informació pública pel termini de quinze dies a
l'empara de l'article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; con¬
vocar concurs per a la seva adjudicació; autoritzar la
quantitat de 1.707.934.802 pessetes (l'impost del va¬
lor afegit inclòs); i aplicar la despesa de 853.967.401
pessetes amb càrrec a la partida 621.37-442.20-
03.01 del Pressupost municipal de 1998, condicio¬
nant aquesta autorització a l'aprovació de l'esmentat
Pressupost d'acord amb l'article 70.4 de la Llei de
contractes de les Administracions públiques, i la resta
de 853.967.401 pessetes, amb càrrec a la consigna¬
ció pressupostària que, quan s'escaigui, es determini
per a l'any 1999.
Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬

culars i el plec de clàusules tècniques generals, me¬
mòria i plànols del contracte d'obres de la Fase 3B
dels dipòsits de regulació i tractament primari del sa¬
nejament de Barcelona: telecontrol del dipòsit del car¬
rer de Bori i Fontestà, que constitueix un tot unitari i
es complementa amb la Fase 3A, objecte d'un altre
contracte que inclou, per la seva especificitat, l'obra
civil i les instal·lacions; sotmetre'l a informació pública
pel termini de quinze dies a l'empara de l'article 270.1
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya; convocar concurs per a la seva
adjudicació; autoritzaria quantitat de 61.668.273 pes¬
setes (l'impost del valor afegit inclòs); i aplicar la des¬
pesa de 30.834.137 pessetes amb càrrec a la partida
621.37-442.20-03.01 del Pressupost municipal de
1998, condicionant aquesta autorització a l'aprovació
de l'esmentat pressupost d'acord amb l'article 70.4 de
la Llei de contractes de les Administracions públi¬
ques, i la resta de 30.834.136 pessetes, amb càrrec a
la consignació pressupostària que, quan s'escaigui,
es determini per a l'any 1999.

Dels Srs. Casas, Maragall i Alcober:
Deixar sense efecte l'acord del Consell Plenari de

15 de juliol de 1993, relatiu a la constitució d'un dret
de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya
per a la construcció d'un equipament per a gent gran
en el solar els núms. 187-201 del carrer Nou de la
Rambla, i substituir-lo, de conformitat amb les previ¬
sions del planejament urbanístic, per la constitució
d'un dret de superfície a favor del Consorci Sanitari
de Barcelona respecte de la finca assenyalada amb
els núms. 169-181 del mateix carrer Nou de la Ram¬
bla, xamfrà al passeig de Montjuïc, d'extensió superfi¬
cial 1.450 m2, grafiada en el plànol annex, per un ter-
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mini de cinquanta anys, a fi de destinar-lo a la cons¬
trucció d'un centre d'atenció primària; practicar les
operacions de segregació, agrupació i/o altres neces¬
sàries per a identificar com a finca independent la
que serà objecte del dret de superfície; formalitzar-lo
en escriptura pública ajustat a les condicions del do¬
cument annex, que s'aproven; Inscriure'l en el Regis¬
tre de la Propietat; i condicionar suspensivament
l'efectivitat de la dita constitució del dret de superfície
a l'aprovació definitiva de la modificació puntual del
Pla especial Poble-sec-Montjuïc, que justifica urba¬
nísticament la reubicació de l'equipament.

Del Sr. Alcalde:
Desestimar les al·legacions presentades per Aiser-

Pacsa, SA, dins del tràmit d'audiència atorgat en l'ex¬
pedient relatiu a la resolució del contracte per a la
construcció i subsegüent explotació de l'aparcament
públic situat a la ronda del Mig (entre avinguda
Madrid i la travessera de les Corts), adjudicat a l'es¬
mentada Societat per acord del Consell Plenari de 6
d'octubre de 1995, ja que les despeses originades

deriven de la presentació al concurs d'adjudicació i
de la pròpia campanya de comercialització prèvia a
què es va comprometre el concessionari, sense que
sigui imputable a aquest Ajuntament el fet de no ha¬
ver assolit el 50 per cent de reserves de places
d'aparcament, i per altra banda no s'ha produït la in-
defensió al·legada en haver-se formulat escrit d'al·le¬
gacions en temps i forma; declarar la resolució del
contracte esmentat, atès que no s'ha assolit el tant
per cent esmentat de reserves i no ha manifestat l'ad¬
judicatària la seva voluntat de continuar amb dita con¬
cessió, en aplicació d'allò que determina l'article 32.3
del plec de condicions; determinar que no procedeix
iniciar cap tràmit per a fixar les responsabilitats i in¬
demnitzacions que corresponguin, donat que no s'ha
iniciat cap tipus d'obres; i cancel·lar i retornar la ga¬
rantia provisional d'1.000.000 de pessetes constituïda
amb els dipòsits núms. 44.097 i 44.106, de 22 i 23 de
març de 1995, una vegada quedi plenament justifica¬
da la devolució de la totalitat de les quantitats rebu¬
des en concepte de reserva de plaça d'aparcament.
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CARTIPÀS

Decret. Atès el que estableixen els articles 21.1 de
la Llei reguladora de bases de règim local, 51 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i fent ús
de les atribucions que em confereix l'article 7è de la
Llei especial de Barcelona, disposo:
Nomenar la Sra. Assumpta Escarp i Gibert, cap del

Gabinet de l'Alcaldia.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3721)

Decret. Atès el que estableixen els articles 21.1 de
la Llei reguladora de bases de règim local, 51 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i fent ús
de les atribucions que em confereix l'article 7è de la
Llei especial de Barcelona, disposo:
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep

Subiros i Puig com a cap del Gabinet de l'Alcaldia.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3722)

Decret. En ús de les facultats atorgades pels arti¬
cles 21 de la Llei de bases de règim local i 7è de la
Llei especial de Barcelona, disposo:
Delegaren el president de la Comissió d'Hisenda i

Funció Pública, Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, el no¬
menament de càrrecs de comandament de qualsevol
nivell administratiu o tècnic, el nivell de destinació
dels quals sigui superior al 16 i inferior al 26, i assig¬
nació de complements específics.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3723)

Decret. Produïda la remodelació de les Comis¬
sions del Consell Plenari, cal que s'atribueixi a l'Im.
Sr. Ernest Maragall i Mira, president de la Comissió
d'Hisenda i Funció Pública, la formalització d'aquells
acords en matèria financera pendents d'executar i
que el consell Plenari m'havia encomanat atesa la
meva condició de president de la comissió d'Hisenda
i Infraestructures.
Per això, en aplicació de l'article 21 de la Llei regu¬

ladora de les bases de règim local, disposo:
Facultar el president de la Comissió d'Hisenda i

Funció Pública, Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, perquè
atorgui tota la documentació necessària per dur a ter¬
me l'execució i formalització dels acords en matèria
financera que el Consell Plenari m'havia inicialment
encomanat.
Donar-ne compte al Consell Plenari per a la seva

ratificació.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3724)

Decret. En ús de les facultats atorgades en l'article
10 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, que
aprova el Reglament del procediment per a l'exercici
de la potestat sancionadora, i l'article 2 del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, disposo:
Desconcentrar les funcions que s'assenyalen a

continuació en la Ima. Sra. Pilar Rahola i Martínez,
quarta tinenta d'alcalde:

La resolució dels expendients sancionadors, in¬
coats per faltes greus contra l'Ordenança del mercat i
Reglament de serveis dels mercats zonals i espe¬
cials, que impliquin la sanció de pèrdua de l'autorit¬
zació o tancament.
Dur a terme els actes de tota mena que calguin per

a la recuperació de béns de domini públic adscrits al
Servei de Mercats Zonals i Especials, inclosos els
desnonaments administratius.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3725)

Decret. En ús de les atribucions que em conferei¬
xen l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de
règim local i l'article 7 de la Llei especial de Barce¬
lona, disposo:
Designar l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira represen¬

tant de l'Ajuntament de Barcelona al Consell Territo¬
rial de la Propietat Immobiliària de l'Àmbit Metropolità
de Barcelona.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3726)

Decret. D'acord amb l'article 6è dels Estatuts de
l'autoritat del transport metropolità, consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport pú¬
blic de l'àrea de Barcelona, i en ús de les facultats
que em confereixen l'article 7è de la Llei de règim es¬
pecial de Barcelona i l'article 51è de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, disposo:
Delegar, d'acord amb l'article 6.1 dels Estatuts de

l'autoritat del transport metropolità, la vicepresidència
primera del seu Consell d'Administració en l'Im. Sr.
Xavier Casas i Masjoan, en substitució de l'Excm. Sr.
Joan Clos i Matheu.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3727)
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Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 51 de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya, i fent ús de les atribucions
que em confereix l'article 7 de la Llei especial de
Barcelona, disposo:
Designar l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan repre¬

sentant de l'Ajuntament de Barcelona al Consell Ge¬
neral del Consorci de Comunicació Local, en substitu¬
ció de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3728)

bases de règim local, 7 de la Llei especial de Barce¬
lona i el que determinen els articles 11 i 12 dels Esta¬
tuts de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona,
disposo:
Designar l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira president

del Consell d'Administració de l'Institut Municipal
d'Hisenda de Barcelona, en substitució de l'Excm.
Sr. Joan Clos i Matheu.

Designar l'Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos mem¬
bre del Consell d'Administració de l'Institut Municipal
d'Hisenda de Barcelona.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3732)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 7 de la Llei especial de Barce¬
lona i atès allò què determina l'article 6c) dels Estatuts
de la Fira Internacional de Barcelona, disposo:
Designar la Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla

vicepresidenta segona del consell general de la Fira
Internacional de Barcelona.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3729)

k k k

Decret. De conformitat amb el que es preveu a l'arti¬
cle 27 dels Estatuts socials de la societat "Mercados de
Abastecimientos de Barcelona, SA" (Mercabarna), i fent
ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels ar¬
ticles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim lo¬
cal i 7 de la Llei especial de Barcelona, disposo:
Designar la Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla

representant de l'Ajuntament de Barcelona al Consell
d'Administració de la Societat "Mercados de Abaste¬
cimientos de Barcelona, SA" (Mercabarna).
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3730)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 7 de la Llei especial de
Barcelona i el que determinen els articles 10 i 16 dels
Estatuts de l'Institut Municipal d'Urbanisme, disposo:
Designar la Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig

membre de la Junta de Govern de l'Institut Municipal
d'Urbanisme.
Nomenar l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan presi¬

dent de l'Institut Municipal d'Urbanisme, l'Im. Sr.
Antoni Santiburcio i Moreno vicepresident primer i la
Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig vicepresidenta se¬
gona.
Barcelona. 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3731)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 23
de la Llei reguladora de les bases de règim local, 45
i següents de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 52 i següents del Reglament d'organit¬
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats lo¬
cals, i fent ús de les atribucions que em confereix
l'article 7è 3 de la Llei de règim especial de Barce¬
lona, disposo:
Nomenar la Ima. Sra. Immaculada Moraleda i

Pérez membre de la Comissió de Govern de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3733)

k k k

Decret. En aplicació de l'apartat quart número 2 de
l'acord del Consell Plenari, de 6 d'octubre de 1995,
que aprovà la normativa sobre composició i funciona¬
ment de les Comissions del Consell Plenari i que atri¬
bueix la facultat de designar-ne membres a l'Alcaldia,
disposo:
Nomenar membre de la Comissió d'Hisenda i

Funció Pública l'Im. Sr. Joaquim de Nadal i Ca¬
parà, en substitució de l'Excm. Sr. Joan Clos i
Matheu.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3734)
k k k

Decret. En ús de les facultats que em confereixen
l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i l'article 7 de la Llei especial de Barcelona, dis¬
poso:
Designar la Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig

membre de les Comissions del Consell Plenari de
Medi Ambient i Serveis Urbans i d'Hisenda i Funció
Pública.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3735)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades pels arti¬
cles 21 de la Llei de bases de règim local i l'article 7
de la Llei especial de Barcelona, disposo:
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Nomenar regidor-portaveu del Govern Municipal
l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3736)

★ ★ ★

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local, 51è de la Llei municipal i de règim lo¬
cal de Catalunya i 7è de la Llei de règim especial de
Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Àlex Montes i Flotats comissionat

per a la Promoció Integral del Nord de Barcelona
per als barris de Canyelles, Roquetes, Torre Baró
i Vallbona, en substitució del Sr. Daniel Cando i
Cando.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.
(Ref. 3737)

★ ★ ★

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre
de 1995 es va nomenar els membres del Consell Mu¬
nicipal del Districte d'Horta-Guinardó d'acord amb
les propostes de les diferents candidatures.

En data 21 d'octubre de 1997 es comunica un can¬

vi de conseller a l'esmentat Consell Municipal. Per
això, i d'acord amb la Disposició transitòria primera
de les Normes reguladores de l'organització dels Dis¬
trictes i els articles 58 i 78.5 de la Llei municipal de
Catalunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te d'Horta-Guinardó el Sr. Josep Soler i García, en
substitució del Sr. Lluís Ponce i Vila.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3738)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades pels arti¬
cles 21 de la Llei de bases de règim local i 7è de la
Llei especial de Barcelona, disposo:
Delegar la presidència de la Junta de Portaveus en

l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president de la Co¬
missió d'Hisenda i Funció Pública.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3739)

* ★ ★

Decret. En ús de les facultats que em confereixen
els articles 21 i 23 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 7 de la Llei de règim especial de
Barcelona, disposo:
Designar la Ima. Sra. Joana M. Ortega i Alemany

regidora del Districte de l'Eixample, en substitució de
l'Im. Sr. Antoni Marcet i Rocabert.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3740)

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre
de 1995 es va nomenar els membres del Consell Mu¬

nicipal del Districte de l'Eixample d'acord amb les
propostes de les diferents candidatures.

En data 21 d'octubre de 1997 el Grup Municipal
Partit Popular comunica un canvi de conseller a
l'esmentat Consell Municipal. Per això i d'acord amb
la Disposició transitòria primera de les Normes re¬
guladores de l'organització dels Districtes i els ar¬
ticles 58 i 78.5 de la Llei municipal de Catalunya,
disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de l'Eixample el Sr. Daniel Salvago i Méndez, en
substitució del Sr. Ramon Moncusí i Giménez.
Donar compte de la presenta resolució al Consell

Plenari.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3741)
★ * ★

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre
de 1995 es va nomenar els membres del Consell Mu¬

nicipal del Districte de Sant Andreu d'acord amb
les propostes de les diferents candidatures.

En data 21 d'octubre de 1997 el Grup Municipal
Partit Popular comunica un canvi de conseller a l'es¬
mentat Consell Municipal. Per això i d'acord amb la
Disposició transitòria primera de les Normes regula¬
dores de l'organització dels districtes i els articles 58 i
78.5 de la Llei municipal de Catalunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de Sant Andreu el Sr. Luis Rueda i Colavida, en
substitució de la Sra. Ana Torrijos i Hernández.
Donar compte de la presenta resolució al Consell

Plenari.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3742)

★ ★ ★

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 2 d'octu¬
bre de 1995 es va nomenar els membres del Con¬
sell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
d'acord amb les propostes de les diferents candida¬
tures.

En data 21 d'octubre de 1997 el Grup Municipal
Partit Popular comunica un canvi de conseller a
l'esmentat Consell Municipal. Per això i d'acord
amb la Disposició transitòria primera de les Normes
reguladores de l'organització dels districtes i els ar¬
ticles 58 i 78.5 de la Llei municipal de Catalunya,
disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sarrià-Sant Gervasi els Srs. Víctor Martí i de
Villasante i Miquel Arredonda i Palacio-Valdés, en
substitució de la Sra. Coral Rubio i del Pino i el Sr.
Carlos Tomàs i Gómez.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.

Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3743)

★ ★ ★
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Decret. En ús de les facultats atorgades pels arti¬
cles 21 de la Llei de bases de règim local i 7è de la
Llei especial de Barcelona, disposo:
Delegar la presidència del Comitè Executiu en la

tercera tinenta d'alcalde, Ima. Sra. Maravillas Rojo i
Torrecilla que, en cas d'absència, serà substituïda pel
president de la Comissió d'Hisenda i Funció Pública,
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3745)

k k *

Decret. En ús de les facultats que tinc conferides
pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases de
règim local, 51è de la Llei municipal de Catalunya i 7è
de la Llei de règim especial de Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Daniel Cando i Cando gerent del

Districte de Nou Barris, en substitució de la Sra. Pilar
Figueras i de Diego.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3746)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local, 51è de la Llei municipal i de règim lo¬
cal de Catalunya i 7è de la Llei de règim especial de
Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Jordi Hereu i Boher gerent del Dis¬

tricte de les Corts, en substitució del Sr. Josep M.
Lucchetti i Piu.
Barcelona, 22 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3747)

★ * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 51 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, disposo:
Nomenar la Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal,

presidenta de la Comissió de Mobilitat i Seguretat, re¬
presentant de l'Ajuntament de Barcelona a la Comis¬
sió de Seguiment del Contracte-Programa sobre
Transport, en substitució de l'Excm. Sr. Joan Clos i
Matheu.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3744)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 51 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, disposo:
Nomenar la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i

Carles-Tolrà regidora adscrita als Districtes de Gràcia
i de Sarrià-Sant Gervasi.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3748)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 23
de la Llei reguladora de les bases de règim local, 45
i següents de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 52 i següents del Reglament d'organit¬
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats lo¬
cals, i fent ús de les atribucions que em confereix
l'article 7è.3 de la Llei de règim especial de
Barcelona, disposo:
Nomenar la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i

Carles-Tolrà observadora a la Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3749)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aques¬
ta Alcaldia pels articles 21è de la Llei reguladora de
les bases de règim local, 7è de la Llei especial de
Barcelona i atès allò que determina l'article 6.e)1
dels Estatuts de la Fira Internacional de Barcelona,
disposo:
Designar la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i

Carles-Tolrà vocal del Consell General de la Fira In¬
ternacional de Barcelona en representació de l'Ajun¬
tament de Barcelona.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3750)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 51 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, disposo:
Nomenar membre de la Comissió Tècnica Asses¬

sora de Publicitat el Sr. Borja Carreras-Moysi i
Carles-Tolrà, el qual substituirà l'Im. Sr. Xavier Casas
i Masjoan en la seva condició de membre i de presi¬
dent de l'esmentada Comissió.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3798)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 7è de la Llei especial de
Barcelona, i el que determina l'article 8 dels Estatuts
de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, dis¬
poso:
Designar l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira vicepresi-

dent de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3799)

k k ★

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 51 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, disposo:
Designar l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan repre¬

sentant de l'Ajuntament de Barcelona a la Comissió
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d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona,
en substitució de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3800)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides
per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de rè¬
gim local i 7 de la Llei especial de Barcelona, disposo:
Designar la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i

Carles-Tolrà regidora ponent de Relacions Ciutada¬
nes i Culturals.

Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3801)
k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides
per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de rè¬
gim local i 7 de la Llei especial de Barcelona, disposo:
Designar la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i

Carles-Tolrà, regidora ponent de Relacions Ciutada¬
nes i Culturals, membre del Ple del Fòrum Ciutat i
Comerç.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Réf. 3802)
k k k

Decret. En aplicació de l'apartat Quart núm. 2 de
l'acord del Consell Plenari de 6 d'octubre de 1995, que
aprovà la Normativa sobre composició i funcionament
de les Comissions del Consell Plenari i que atribueix la
facultat de designar-ne membres a l'Alcaldia, disposo:
Nomenar la Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i

Carles-Tolrà membre de les Comissions de Comerç i
Consum i de Política Cultura i Presidència.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Réf. 3803)

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 7 de la Llei especial de Barcelona,
disposo:
Designar l'Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas regidor

ponent de Relacions Institucionals i Esports, modifi¬
cant en aquest punt el decret de l'Alcaldia de 21 de
juliol de 1995.

Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Réf. 3805)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 51 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, disposo:
Nomenar l'Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas comis¬

sionat de l'Ajuntament de Barcelona per a l'impuls i
coordinació política del XXXIV Congreso Mundial de
la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA)
que se celebrarà a Barcelona els dies 21 a 25 de
març de 1999.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref 3806)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 7 de la Llei especial de Barcelona,
disposo:
Nomenar l'Im. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà

comissionat d'aquest Ajuntament per a l'impuls i
seguiment de la Comissió Interdepartamental
Barcelona-Ciutat Educadora, de la qual també as¬
sumirà la Presidència per delegació d'aquesta Al¬
caldia, en substitució de l'Im. Sr. Enric Truñó i
Lagares.
Barcelona, 24 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Réf. 3808)
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PERSONAL

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 10 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 complerts de
serveis, inclosos els serveis previs en altres Adminis¬
tracions públiques que hagin estat formalment reco¬
neguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1
punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell a!
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¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General o a qual¬
sevol dels registres municipals, en el termini de quin¬
ze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre
sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància

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

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

En els casos en què entre els mèrits complementa¬
ris s'estableixi la redacció d'un informe o memòria,
aquest treball no podrà excedir de cinc pàgines, ex¬
cepte en aquells casos en què les bases específiques
del concurs en determinin un nombre superior, dona¬
des les característiques del lloc de treball a cobrir.
L'informe s'haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬

ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬

sar dels sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti¬
pus de mèrits, i podrà convocar les persones que op¬
tin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.

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

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

Annex
Concurs 756. Responsable de Projecte del Sector

d'Urbanisme (Nivell 22).

Responsable de Projecte del Sector d'urbanisme
Concurs 756

Lloc de treball adscrit al Sector d'Urbanisme, i si¬
tuat a l'avinguda Diagonal, núm. 240.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2220Y).

Funcions
Tramitació dels expedients urbanístics i en especial

els que fan referència al desenvolupament del Pla
General Metropolità, la seva modificació, plans espe¬
cials, de reforma interior, estudis de detall, etc., tant
d'iniciativa pública com privada.

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

tècnic d'Administració General (llicenciat en Dret) o
de tècnic superior en Dret.

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

barem següent:
Titulacions superiors relacionades amb el
lloc de treball, excepte la llicenciatura en
Dret, per cadascuna fins a 0,50 punts
Titulacions mitjanes relacionades amb el
lloc de treball, per cadascuna fins a 0,25 punts

2. Experiència professional fins a 6 punts, segons
el barem següent:
En tramitació d'expedients urbanístics,
des d'un punt de vista jurídic, fins a 3 punts
En el desenvolupament del Pla General
Metropolità, plans especials, de reforma
interior, estudis de detall, etc., des d'un
punt de vista jurídic, fins a 3 punts

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

4. Característiques personals requerides per al
lloc de treball, especialment la capacitat de co¬
mandament, organització i responsabilitat, fins a 3
punts.

5. Informe consistent en una proposta sobre funcio¬
nament i criteris d'actuació en relació al lloc de treball

objecte de la convocatòria, fins a 3 punts (extensió
màxima de 5 fulls).

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Borja Carreras i Moysí, gerent del Sector d'Ac¬

tuació d'Urbanisme, com a titular, i com a suplent, el
Sr. Ricard Fayos i Molet, director de Serveis de Pla¬
nejament Urbanístic.

Sr. Enric Lambies i Ortín, cap de la Unitat Opera¬
tiva de Planejament Urbanístic, o persona en qui de¬
legui.
Sra. Marisa Pérez i Buendía, cap del Departament

de Personal del Sector d'Actuació d'Urbanisme, o
persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mes

de setembre de 1997.

Europrojectes Immobiliaris

Litoral-Med Promociones, SL

Guàrdia, 12

Loreto, 16

Transactiva Barcino, SL

Institut Català del Sol

Cobalt, 16-20

Peu de la Creu, 3-17

Residencial Princesa Montcada, SL Princesa, 23

Marks & Spencer España, SA

Promoción Ciutat Vella, SA

Generalitat de Catalunya
Europrojectes Immobiliaris, SL

Transactiva Barcino, SL

Diputació de Barcelona

Heren, SL

Trinquete Residencial, SA

Cédula, SL

Valiosa, SA

Dintrevila, SA

Catalunya, 23

Santa Elena, 2 b

PI. Glòries Catalanes

Andrade, 9-17

Cobalt, 16-20

Concòrdia, 76-82

Ferran Puig, 27-31
Trinquet, 1-45

Diputació, 280

Torrent de l'Olla, 137-139

Marina, 37-51

Construcció d'edifici de nova planta
compost de planta baixa i entresolat
per a 28 places d'aparcament.
Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres compost de 2 plantes soter-
rànies, planta baixa amb entresolat, 4
plantes pis i planta coberta per a 16
places d'aparcament, 3 locals comer¬
cials i 8 habitatges.

Ampliació de la fase II d'un conjunt de
naus industrials.

Modificació de projecte relatiu al canvi
d'ús i construcció de planta soterrània
per a aparcament.

Rehabilitació i reforma d'edificis per
a habitatges amb ampliació de la
planta 4a.
Obres per a edifici destinat a magat¬
zem compost d'1 planta soterrània,
planta baixa i 5 plantes pis.
Edifici de nova planta compost de plan¬
ta baixa, 4 plantes pis i planta coberta.
Construcció d'edifici destinat a teatre.

Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres compost de 2 plantes soter-
rànies per a aparcament, planta baixa
comercial per a 24 oficines i 7 plantes
pis per a 54 habitatges.
Ampliació i reforma.

Moviment de terres, fonamentació i
murs de pantalla per a la construcció
d'un edifici.

Legalització de modificacions.

Modificacions de distribució.

Rehabilitació de les plantes soterrà¬
nia, baixa i coberta i elements comuns
d'un edifici entre mitgeres.
Edifici plurifamiliar de nova planta en¬
tre mitgeres compost de planta baixa,
entresolat i planta pis per a 2 locals
comercials i 11 habitatges.
Construcció de la 1a fase d'illa forma¬
da per planta soterrània-2, planta so-
terrània-1, planta baixa i plantes 1a a
8a per a habitatges.

W
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La Caixa

Procovesa

Grèvol SCCL

Disbrigo, SA

Joaquín Herranz-Jordi López

Departament d'Ensenyament

Conjust, SA
FCC Inmobiliaria, SA

Inveroeste, SA

Servei Català de ia Salut

Victorino Blanco Gómez

Mario Acuña Such

Emilio Robres Esteller

Zurbana, SL

Loxis, SL

Building Express BCN, SL

Rafael López Rodríguez

Jordi Crusi Sererols

SA Miquel Alimentació Grup

SCCL Institució Montserrat

Jordi Adell Sánchez

Via Laietana, 56

Escultors Claperós, 42

Ferrers, 2-b

Viladomat, 134

Palau-solità, 43-47

Vall d'Ordesa, 24-34

Andrade, 46-66

Ramon Turró, 13

Riera Blanca, 195-207

Pg. Vall d'Hebron, 119-129

Salses, 59

Hortal, 46

Jordi Girona, 10

Trav. de les Corts, 238

Montserrat, 11

Rec, 52-54

Vidal i Guasch, 52-62

Santa Catalina, 58

Longitudinal, 7 Zona Franca 7

Sant Crist, 60

Pomaret, 83

Reforma
d'oficines.

condicionament d'edifici

Construcció d'edifici entre mitgeres
compost de 2 plantes soterrànies per
a aparcament, planta baixa per a local
comercial i plantes 1a a 4a per a habi¬
tatges.
Construcció d'edifici compost de plan¬
ta baixa i 2 plantes pis.
Edifici de nova planta compost de 3
plantes soterrànies, planta baixa i en-
tresolat, 5 plantes pis i coberta.

Legalització de parcel·lació.

Projecte de reforma.
Modificació de llicència.

Modificació de projecte.

Projecte d'edifici compost de 2 plan¬
tes soterrànies, planta baixa i 6
plantes pis per a 211 places d'apar¬
cament, 2 locals comercials i 138 ha¬
bitatges.
Reforma de les plantes 8a, 9a, 10a,
11a i 12a de l'Hospital General.
Construcció d'edifici entre mitgeres
compost de 2 places d'aparcament i 2
habitatges unifamiliars.
Edifici entre mitgeres destinat a 2 ha¬
bitatges en dúplex.
Obres de legalització i reforma de la
coberta d'1 planta baixa en pati inte¬
rior d'illa consistents en el canvi del ti¬

pus de coberta.
Rehabilitació integral d'edifici indus¬
trial amb modificació d'ús per a habi¬
tatge compost de planta soterrània,
planta baixa comercial i 7 plantes pis
amb 13 habitatges.
Construcció d'edifici d'habitatges de
nova planta entre mitgeres.

Projecte de construcció d'edifici com¬
post de 3 locals en planta baixa i 8 ha¬
bitatges.
Obres d'un edifici plurifamiliar com¬
post de planta soterrània per a 15 pla¬
ces d'aparcament i planta baixa i 2
plantes pis amb cossos sortints oberts
per a 12 habitatges.
Addició d'1 planta a un edifici entre
mitgeres compost de planta baixa i 1
planta pis per a habitatge unifamiliar.
Construcció d'un edifici industrial des¬
tinat a magatzem.
Cobertura d'una terrassa per afegir
una aula més en edifici docent.

Construcció d'1 habitatge unifamiliar
compost de planta baixa i planta pis
aparellat amb un altre.
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Construcció d'habitatge unifamiliar aï¬
llat compost de planta soterrània,
planta baixa i planta pis.
Construcció d'1 habitatge unifamiliar
compost de planta baixa, planta pis 1 i
planta pis 2.

Jorge Nubiola Mas Pomaret, 100

Joaquín Simorra Navarro Plantada, 36

Robeco Invest, SL Francolí, 61-67

Eduard Pericas Pagès Plantada, 38-40

Catalans, SL, Subministres Fonolleda, 8
Hidro-Energètics

Dafor SA Inmobiliaria Urbana Diputació, 310

Seugas, SA

Maria Inés Alonso Pezzotti Aragó, 348-350
Esther Casademont Rui

JPSI

SA Construcciones Pérez Villora Londres, 26

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

Ampliació, reforma i addició d'un edifi¬
ci existent compost de 2 locals comer¬
cials i 9 habitatges.
Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aparellat compost de planta baixa i
planta pis 1.

Pròrroga del termini d'execució de la
construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta baixa i 2 plan¬
tes pis.
Modificació estructural per la reforma
dels locals comercials en planta soter¬
rània, baixa i entresolat complemen¬
tari.

Reforma interior del pis principal 1a
amb modificació d'envans per a la di¬
visió en 2 habitatges.

Ampliació d'un edifici entre mitgeres.

Legalització de reforma d'habitatge
amb divisió del pis principal en 2 habi¬
tatges i construcció lleugera dins de la
fondària edificable.

Construcció d'un poliesportiu soterrat
a l'interior d'illa.

Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de planta soterrània per a
magatzem, planta baixa, entresolat
complementari per a local comercial i
5 plantes pis amb 2 habitatges per
replà.

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

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

Pg. de Sant Joan, 81-83

Consell de Cent, 262

Comte Borrell, 243-249
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