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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

REGLAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR DE
BARCELONA
(Aprovat per acord del Consell Plenari, inicial¬
ment el 25 d'abril i definitivament el 27 de juny
de 1997, i publicat al BOP el dia 12 de novem¬
bre de 1997)

Amb motiu del centenari de les agregacions dels
municipis de l'entorn a Barcelona, s'institueix una dis¬
tinció denominada Medalla d'Honor de Barcelona.
Aquesta distinció té per finalitat honorar aquells ciu¬

tadans de Barcelona que amb llur esforç hagin contri¬
buït al desenvolupament d'una consciència ciutadana,
com també de les seves virtuts i dels seus valors.

La concessió d'aquesta distinció s'ajustarà a la re¬
glamentació següent:

Article 1
Es crea la Medalla d'Honor de Barcelona per a dis¬

tingir aquelles persones naturals o jurídiques, nacio¬
nals o estrangeres que, per llurs mèrits, s'hagin des¬
tacat en la defensa de la ciutat, com també en la
defensa de les virtuts i valors ciutadans.

La Medalla d'Honor de Barcelona s'atorgarà anual¬
ment.

Article 2
La Medalla d'Honor de Barcelona és una distinció

honorífica i els guardonats rebran la medalla, un di¬
ploma i un botó, reproducció de la medalla.

Article 3

Aquesta medalla es concedeix en la categoria d'or.

Article 4
La medalla incorporarà el segell de la ciutat, el

nom del guardonat i la data de concessió (adoptarà

la forma de placa quan sigui atorgada a una persona
jurídica). Els dissenys corresponents es reproduei¬
xen a l'annex.

Article 5

L'atorgament de la distinció correspon al Consell
Plenari de l'Ajuntament, a proposta de la Comissió
del Plenari.

Article 6
La iniciativa de la proposta correspon a cadascun

dels Consells de Districte de la Ciutat, els quals ele¬
varan una proposta de distinció a la Comissió de
Plenari.

La Comissió de Plenari podrà proposar la conces¬
sió de cinc distincions a nivell de ciutat, i dues més
per cadascun dels Districtes, amb un total de vint-i-
cinc distincions.

Article 7
Les distincions es lliuraran per l'alcalde i regidors.
El lliurament tindrà lloc en l'avinentesa de la festivi¬

tat de Sant Andreu, patró dels consellers.

Disposició transitòria única
En l'atorgament inaugural d'aquestes distincions

que tindrà lloc enguany, la Medalla d'Honor po¬
drà ser lliurada, de conformitat amb allò que dis¬
posen els articles 5 i 6 del present Reglament, a
qualsevol persona vivent durant el mes de qener
de 1997.

Disposició final única
Aquest Reglament entrarà en vigor transcorregut el

termini de quinze dies hàbils des de la seva publica¬
ció definitiva al Butlletí Oficial de la Província.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997

(Transferències)
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 24 d'octubre de 1997)

Partida Tipus Descripció Altes
22706 0101 46110 MC7 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de

crèdit)
22706 0101 61190 MC8 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de

crèdit) 1.378.080
22610 0101 11130 MC7 Altres despeses compra de serveis (reconei¬

xement de crèdit)

Baixes

1.378.080

7.347.800
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22706 0101 11130 MC7 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de
crèdit) 237.157

22610 0101 11150 MC7 Altres despeses compra de serveis (reconeixe¬
ment de crèdit) 29.939

22706 0101 46210 MC7 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de
crèdit) 133.706

22610 0101 61190 MC8 Altres despeses compra de serveis (reconeixe¬
ment de crèdit) 7.748.602

22719 9901 61190 MC7 Altres contractes de serveis (reconeixement de
crèdit) 1.999.216

20500 0602 61190 MC8 Arrendament mobiliari i equipament (reconeixe¬
ment de crèdit) 1.999.216

11.125.898 11.125.898

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

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 24 d'octubre de 1997)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22706 0201 31260 MC7 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de

crèdit) 150.800
22706 0201 61190 MC8 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de

crèdit) 150.800
22706 0101 46110 MC7 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de

crèdit) 279.927
22706 0101 61190 MC8 Estudis i treballs tècnics (reconeixement de

crèdit) 279.927
22601 0101 11150 MC7 Atencions protocol·làries i representació (reco¬

neixement de crèdit) 2.140.000
22601 0101 61190 MC8 Atencions protocol·làries i representació (reco¬

neixement de crèdit) 2.140.000
22609 0101 46321 MC7 Altres despeses compra materials (reconeixe¬

ment de crèdit) 466.360
22610 0101 61190 MC8 Altres despeses compra de serveis (reconeixe¬

ment de crèdit) 466.360
22609 0101 13160 MC7 Altres despeses compra de materials (reconei¬

xement de crèdit) 1.137.032
22719 0101 61190 MC8 Altres contractes de serveis (reconeixement de

crèdit) 1.137.032
21200 0101 16110 MC7 Manteniment edificis i construccions (reconei¬

xement de crèdit) 490.000
21200 0101 61190 MC8 Manteniment edificis i construccions (reconei¬

xement de crèdit) 490.000

4.664.119 4.664.119
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 9. Sant Andreu

Acords sessió del 18 de novembre de 1997

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat i ratificar l'acord de la Comissió

de Govern sobre l'establiment de preus públics per a
centres cívics, instal·lacions esportives i serveis de
cafeteria de casals d'avis al Districte de Sant Andreu.
Elevar el present acord a la Comissió de Benestar
Social.
Quedar assabentat del veredicte del jurat del Premi

Sant Andreu que en sessió del 17 de novembre de
1997 atorgà els premis de la present edició 1997 a:
Ernest Albert i Aran, a títol pòstum, per la seva llarga
dedicació al moviment esportiu de base i al món cul¬
tural dels nostres barris expressat a través de mitjans
de comunicació; a Marina Clotet i Guasch, per la
seva dedicació desinteressada al moviment coral a

través de la coral El Reguitzell; i a Antoni Barutel i
Montesell, per la seva tasca altruista envers els veïns
i veïnes a través de la Casa Asil i de la Parròquia de
Sant Andreu de Palomar i la seva tasca humanitària
dins el camp de la gent gran.
Aprovar la ratificació del document de considera¬

cions i al·legacions sobre el mapa escolar de l'FP,
aprovat pel Plenari del Consell Escolar de Districte el
dia 27 d'octubre de 1997, en el sentit de defensar dos
objectius principals: la programació de la formació
professional que doni resposta als objectius expres¬

sats a la LOGSE: integrador i no segregador, de qua¬
litat, professionalitzador, flexible pel que fa a l'adapta¬
ció a les demanes i fluctuacions del món laboral; i la
incorporació en la proposta de mapa escolar de la
Formació Professional de l'institut Berenguer de Pa¬
lau. La seva existència està justificada plenament te¬
nint en compte, d'una banda, que Sant Andreu té uns
dels únics polígons productius de la ciutat, situat al
Bon Pastor, la qual cosa permet la coordinació àgil i
relació eficaç amb les empreses de la zona, de l'altra,
l'institut disposa de la infraestructura suficient i de
l'experiència consolidada en el sector de l'FP.
AprovaréI suport als documents d'al·legació elabo¬

rats, respectivament, pel Consell de la Formació Pro¬
fessional i Ocupacional de l'Ajuntament de Barcelo¬
na, pel Consell Escolar Municipal i per l'Institut
d'Educació, i proposar-los com una aportació positi¬
va per a desenvolupar un treball rigorós de planifica¬
ció, amb el màxim consens possible, que millori la
proposta presentada pel Departament d'Ensenya¬
ment. Proposar la creació del Consell Nacional de
Catalunya de la Formació Professional com a òrgan
responsable del seguiment de la planificació de l'ofer¬
ta educativa de Formació Professional. Proposar la
creació d'una comissió específica de seguiment de la
planificació de la formació professional a la ciutat de
Barcelona, a partir del Consell de la Formació Profes¬
sional i Ocupacional de l'Ajuntament de Barcelona,
amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament
i del Departament de Treball.
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COMISSIONS INFORMATIVES

Comissions de Benestar Social i Educació i
Política Cultural i Presidència

Acta de la sessió celebrada el dia 17 d'octubre de
1997 i aprovada el dia 14 de novembre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat, el dia disset d'octubre de mil nou-cents no-
ranta-set es reuneixen en sessió conjunta les Co¬
missions de Benestar Social i Educació i de Política
Cultural i Presidència.
Sota la presidència de la Ima. Sra. Eulàlia Vintró i

Castells i de l'Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas, hi as¬
sisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Xavier Casas
i Masjoan, Enric Truñó i Lagares, Joan Fuster i
Sobrepere, Agustí Soler i Regàs, Joan Puigdollers i
Fargas, Anna Maria Paredes i Rodríguez, Miquel
Maria Llongueras i Campaña, Vicenç Gavaldà i Ca¬
sat, Josep Maria Samaranch i Kirner, Emilio Álvarez i
Perez, Marta Vila i Florensa i José Ramón Tobía i
Galilea.
Excusen la seva assistència els Ims. Srs. Joaquim

de Nadal i Caparà, Ernest Maragall i Mira i Pere
Alcober i Solanas

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

s'aprova l'acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Propostes d'acord al Consell Plenari

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 ges¬
tió i explotació en els termes i amb les limitacions es¬
tablertes al plec de condicions regulador de la
concessió i pel termini de durada de l'esmentada con¬
cessió.

El Sr. Albert Batlle explica que el tema ha estat dis¬
cutit les últimes setmanes amb el Complex Esportiu
Les Corts, concessionari de la instal·lació, i amb el
regidor del Districte. S'autoritza que les finques 5, 9,
10 i 11, que corresponen a la pista exterior, es reser¬
vin per aquesta associació esportiva.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

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,
de 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, de 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, de 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.

El Sr. Albert Batlle explica que s'hi han presentat
diverses al·legacions. Pel que fa a les al·legacions
presentades per CiU, comenta que la introductòria és
reiterativa de la que ja va presentar en el plec de con¬
dicions de la concessió del Frontó de Bac de Roda en

el sentit de fer una sola unitat de gestió de les dues
instal·lacions. Les característiques del Frontó aconse¬
llen continuar amb una gestió diferenciada per pre¬
servar la viabilitat econòmica del complex i implicar el
món federatiu en la gestió de les activitats esportives.
La primera al·legació, relativa a la durada del contrac¬
te, proposa l'ampliació del termini de la gestió en fun¬
ció de la inversió que es realitzi, i es desestima per¬
què la clàusula 6a ja estableix que el termini concret
es determinarà en funció de la inversió proposada.
Pel que fa a la segona, relativa a la clàusula 7a, que
regula el programa esportiu mínim, es demana que
s'hi eliminin les referències específiques al voleibol.
L'al·legació s'estima parcialment. La tercera al·lega¬
ció s'estima i la 4a i 5a s'estimen parcialment. La 6a
al·legació que fa referència al fet que un representant
de l'associació de veïns més antiga del barri formi
part de la comissió de seguiment, es desestima. La
7a al·legació relativa, als requisits dels licitadors,
s'estima, i es desestima la 8a referent a la valoració
de les ofertes.

L'al·legació presentada per la Federació Catalana
de Bàsquet, relativa a la durada de la concessió,
s'estima parcialment i la durada de la concessió s'es¬
tableix en 35 anys.

El Sr. Puigdollers fa constar que si en aquest plec
de condicions presenten una al·legació fent referèn¬
cia al tema del frontó és perquè CiU ja va presentar
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una al·legació en la qual va demanar que es deixés
sense efecte el concurs del Frontó, aquesta al·legació
sembla ser que es desestimà pels serveis municipals,
però no es va comunicar a l'al·legant. CiU en aquest
moment podria demanar la retrocessió de l'expedient
perquè es procedís a la comunicació formal de les
al·legacions. Confia no haver d'arribar a aquest punt i
trobar una solució favorable per a tothom. Continua
considerant necessària la gestió conjunta del Centre.
En referència a altres punts que es desestimen amb
l'argument que són qüestions que seran controlades
per la comissió de seguiment, hi estaria d'acord sem¬
pre que en la comissió estiguessin representades les
forces polítiques del Districte.

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

Informe
El Raval: un barri en transformació.
El Sr. Fuster fa un resum de l'informe que ha estat

distribuït amb anterioritat als membres de la comissió
com a resposta a la demanda d'informació sol·licitada
pels grups referent als fets que es van produir durant
el mes d'agost al barri del Raval.
Assenyala que cal evitar l'estigmatització del Raval

i que l'enquesta municipal del mes de setembre mos¬
tra que un 55% de ciutadans creuen que fets com els
produïts al mes d'agost poden tenir lloc a qualsevol
barri de Barcelona, i un 60% de la població
enquestada creu que han afectat molt negativament
al Raval.

El Raval té 34.671 habitants (el 2,3% de la pobla¬
ció de Barcelona). Des de 1976 ha perdut un 17%
de la població i ha passat a tenir una densitat de 300
persones per hectàrea. Hi ha un progressiu envelli¬
ment de la població i un augment de la immigració
estrangera. La pèrdua de població i les actuacions
urbanístiques han reduït la densitat de població del
Raval.

L'any 1979, l'Ajuntament democràtic es proposà
intervenir a Ciutat Vella i projectà fer una política
d'esponjament. La transformació del Raval és una
política que integra urbanisme i serveis socials. En¬
tre 1988 i 1996 les administracions públiques han in¬
vertit 109.672 milions de pessetes a Ciutat Vella,
dels quals uns 53.000 milions han correspost al
Raval. Es tracta d'una concentració inversora impor-
tantíssima que afecta totes les dimensions del barri.
S'hi creen nous espais públics i és construeixen
equipaments de gran envergadura com la Casa de
Caritat i el MACBA. S'hi han construït 945 pisos
de promoció pública i s'hi han rehabilitat al voltant
de 14.000 habitatges.

Pel que fa a la política social, els recursos humans
descentralitzats suposen una plantilla al Districte de
Ciutat Vella de 144 professionals que treballen en el
camp dels serveis socials, salut i educació. Es tracta
d'un 13,2% de la plantilla de serveis personals exis¬
tents a la ciutat, percentatge molt superior al 6,6%
que representa la població de Ciutat Vella respecte
del conjunt de la ciutat.

Pel que fa a l'educació, l'esforç públic per a garan¬
tir la igualtat d'oportunitats i l'accés a l'educació expli¬
ca en gran part la millora en els nivells d'instrucció
experimentats en els darrers deu anys, la disminució
del nombre d'analfabets, que ha passat de l'11,3% el

1986 al 0,8% el 1996; la població amb estudis prima¬
ris, que ha passat del 25% al 27,4%, i la població
amb batxillerat o FP, que ha passat del 21,3 al 30%.

Pel que fa a la salut, de manera global s'aprecia
que al Raval hi ha una mortalitat superior a la del con¬
junt de la ciutat. L'evolució de diferents indicadors
mostra dues tendències contradictòries: els efectes
de nous problemes esdevinguts durant aquest perío¬
de (drogues, sida) i l'impacte positiu dels esforços
realitzats. Cal esmentar els programes especials de
tuberculosi i de salut maternoinfantil.

Pel que fa a serveis socials, Ciutat Vella té la plan¬
tilla més extensa de treballadors familiars. L'atenció a

la infància i adolescència en risc ha estat un dels pro¬
grames prioritaris a causa de les característiques so¬
cials del barri. El Raval és l'únic barri de Barcelona
que compta amb dos equips d'atenció a la infància i a
l'adolescència.
L'intervenció al Raval està basada en la responsa¬

bilitat pública i en la cooperació pública i privada que
fomenta la participació ciutadana. Hi han intervingut
la Generalitat, Govern Central, Ajuntament i associa¬
cions del barri.

Pel que fa a la seguretat ciutadana, l'índex de
victimització de Ciutat Vella ha baixat més de 13
punts en els darrers deu anys tot i que els canvis ob¬
jectius no han fet variar la percepció subjectiva dels
ciutadans, que continuen considerant Ciutat Vella un
barri perillós.

Pel que fa a la promoció econòmica, el procés de
regeneració es deriva de l'esforç inversor públic i pri¬
vat. L'atur registrat en les oficines de l'INEM que co¬
breixen Ciutat Vella s'ha reduït a la meitat. El mercat
immobiliari té tendència a igualar-se amb el de la res¬
ta de la ciutat.

El Sr. Fuster clou aquest resum indicant que deu
anys són una perspectiva limitada per a avaluar els
canvis i afegeix que alguns experts situen en 50 anys
el temps mínim per a analitzar amb rigor un procés
transformador d'aquesta envergadura.

La Sra. Vila demana informació sobre els fets pro¬
duïts al Raval durant el mes d'agost. Concretament
pregunta: 1. Quines són les raons per les quals s'ha
acordat la presentació d'una querella per part de
l'Ajuntament contra el Sr. Xavier Tamarit i contra
aquelles persones que puguin resultar responsables.
2. Quins són els motius pels quals a l'any 1993 es va
ordenar paralitzar les investigacions de les patrulles
de menors de la Guàrdia Urbana sobre les activitats
del Sr. Tamarit. 3. Quins són els motius de la expulsió
immediata del conseller socialista Sr. Francesc Sal-
vador. i 4. Quins són els passos que en concret havia
donat aquest Ajuntament amb anterioritat i quins co¬
neixements tenia abans que els fets sortissin a l'opi¬
nió pública. Considera que l'informe que avui presen¬
ta el Sr. Fuster és exhaustiu però que no explica els
fets de l'estiu. Està d'acord que la rehabilitació inte¬
gral ha produït una transformació en el barri, però
opina que durant molts dies el Raval ha estat centre
de preocupació i vol saber, finalment, fins a quin punt
aquests fets es podrien haver evitat.

El Sr. Puigdollers posa de manifest el seu acord
amb el regidor Fuster pel mal favor que s'ha fet al
barri del Raval amb un tema que tothom és conscient
que es pot produir a qualsevol altre barri de Barceló- ^
na. Lamenta l'actuació precipitada del govern munici¬
pal durant el mes d'agost i creu necessari un reconei-
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xement públic per a donar suport a tots els movi¬
ments de voluntaris i associacions que treballen al
Raval. El preocupa l'actitud de la ciutat, que en molts
casos tanca els ulls davant de fets tan desagradables
com la pederàstia o el barraquisme.
Creu que l'actuació municipal a Ciutat Vella té lla¬

cunes. L'informe presentat no parla de l'estat de com¬
pliment de les actuacions endegades. Pensa que la
reforma de Ciutat Vella no és només un assumpte del
govern municipal i el Grup de CiU se n'ha sentit ex¬
clòs.

El Sr. Soler comenta que la Regidoría de Drets Ci¬
vils, abans de produir-se els fets del mes d'agost va
emetre un comunicat molt dur sobre la pederàstia, del
qual la premsa no es va fer cap ressò.

La Sra. Vintró comenta que s'hauria comès un
error parlant únicament d'un cas aïllat que està sub
iudice, amb aixecament i retorn al secret de sumari;
parlar de l'anècdota i no de la categoria és una equi¬
vocació que cal evitar. En l'actuació a Ciutat Vella,
evidentment que hi ha llacunes, però el Pla Integral
de Ciutat Vella és un model per a altres ciutats. Hi ha
entitats que segueixen creient que la caritat és l'única
línia d'intervenció possible. L'Ajuntament no ho creu
així i no els donarà suport. El municipi no ha deixat
d'invertir al barri, però a la ciutat continuen existint
bosses de problemes. S'accepta l'oferta de col·la¬
boració dels Grups i creu que amb l'informe d'avui
s'ha donat una bona radiografia de la realitat. Res¬
pecte a les preguntes formulades per la Sra. Vila,
considera que ja s'hi va donar la resposta, i que insis-
tir-hi confon el ciutadà i no ajuda el Raval.

El Sr. Fuster afirma que en cap cas ha intentat em¬
mascarar una resposta. Ha volgut explicar la realitat
del Raval i l'esforç públic per a transformar el barri.

El Sr. Álvarez comparteix l'opinió de la Sra. Vila.
Creu que aquest informe es podria presentar en qual¬
sevol moment, però que no és el debat que la ciutat
demana. La intervenció urbanística i de serveis so¬

cials al Raval ha estat correcta, però les preguntes
formulades fa dos mesos no han estat contestades.

El Sr. Casas reafirma que les respostes es van do¬
nar en el seu dia i felicita les persones que han elabo¬
rat l'informe avui presentat.

El Sr. Álvarez demana que consti en acta l'oferi¬
ment del PP per a continuar treballant pel Raval i el
dret de la ciutat a tenir informació sobre els fets del
mes d'agost.

COMISSIO DE POLITICA CULTURAL

PRESIDÈNCIA

PONENCIA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPORTS

Informe sobre l'atorgament de Medalles d'Honor:
El Sr. Batlle explica que el dia 30 de novembre

s'atorgaran les Medalles d'Honor de Barcelona, per la
qual cosa ja s'ha demanat als Districtes que comuni¬
quin les seves propostes.

El Sr. Álvarez pregunta quin és el sou del Sr. Llu¬
ís Pasqual com a director de la Ciutat del Teatre i
la durada del seu contracte. També pregunta si el
Teatre Nacional i el Museu Nacional han estat revi¬
sats pel cos de bombers. El Sr. Fuster respon que
el Sr. Pasqual ha estat contractat com a responsa¬
ble del projecte. Pel que fa a les inspeccions del
cos de bombers, el Sr. Casas respon que s'han dut
a terme.

Tractat l'ordre del dia, la Presidència dóna compte
del despatx d'ofici.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 26

de setembre de 1997, pel qual s'aprova el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Re¬
ial Club Marítim de Barcelona per a la difusió de l'es¬
port del rem a les escoles i universitats i s'autoritza la
despesa plurianual de 4.000.000 de pessetes.
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 26

de setembre de 1997, pels quals s'autoritza la corres¬
ponent despesa i s'adjudiquen els contractes pluri-
anuals que tenen per objecte les obres de manteni¬
ment de jardineria i de manyeria d'escoles, durant el
2n semestre de 1997 i l'any 1998, per un import de
3.608.000 pessetes i de 8.400.000 pessetes, respec¬
tivament.
Quedar assabentada de l'acord de la Comissió de

Govern, de 10 d'octubre de 1997, pel qual s'aproven
els preus públics i tarifes per la utilització d'instal·la¬
cions municipals d'àmbit del districte d'Horta Guinar-
dó per a la temporada 1997-1998.

El Sr. Puigdollers en referència al punt 3r demana
que consti en acta que els preus públics per la utilit¬
zació de les instal·lacions municipals del Districte
d'Horta-Guinardó s'incrementen per sobre de l'I PC
previst.

En no haver-hi més temes per a tractar, s'aixeca la
sessió a les dinou hores.

Comissions d'Hisenda i Funció Pública i de Comerç i Consum

Acta de la sessió celebrada el dia 16 d'octubre de
1997 i aprovada el dia 13 de novembre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia 16 d'octubre de 1997, es
reuneixen en sessió conjunta les Comissions d'Hi¬
senda i Funció Pública i de Comerç i Consum.
Sota la presidència de l'Im. Sr. Ernest Maragall i

Mira, hi assisteixen els Ims. Srs.: Joan Puigdollers i
Fargas, Emilio Álvarez i Pérez, Jordi Cornet i Serra,

Eugeni Forradellas i Bombardó, i María del Carmen
Servitje i Mauri.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica.
Excusen la seva absència l'Irna. Sra. i els Ims.

Srs.: Pilar Rahola i Martínez, Pere Alcober i Solanas,
i Antoni Miquel i Cerveró.

Hi són presents els Srs./Sres.: Josep Marull i Gou,
Pilar Solans i Huguet, Ramon Gascons i Camps,
Conxa Duran i Pagès, Lluís Mata i Remolins, Ricard
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Boix i Juncosa, Jaume Castellví i Egea, i Albert
González i Orduna.
S'obre la sessió a les nou hores i quaranta-cinc mi¬

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

El Sr. Ernest Maragall comunica l'absència de la
Sra. Pilar Rahola i Martínez en la present sessió alho¬
ra que dóna compte del posicionament favorable del
PI en tots els dictàmens d'aquesta sessió.

El Sr. Puigdollers demana que consti en acta la
manca de representació del PI.

El Sr. Álvarez pregunta si la delegació feta per la
Sra. Rahola és vàlida.

El Sr. Ernest Maragall indica que la delegació té
caràcter polític ja que la Comissió és informativa.

El Sr. Puigdollers demana que es comuniqui la
nova reestructuració de les Comissions informatives.

COMISSIÓ D'HISENDA I FUNCIÓ PUBLICA

Propostes d'acord del Consell Plenari

Aprovació inicial de les Ordenances fiscals de
1998.

El Sr. Ernest Maragall destaca com a punts bàsics
de les Ordenances fiscals la continuïtat en l'esforç de
contenció de la despesa i el compliment del pacte
de Govern de reducció de la pressió fiscal. El conjunt
de la fiscalitat municipal creixerà un 1,42% xifra infe¬
rior a la inflació prevista pel Govern.

El Sr. Puigdollers demana informació sobre les pre¬
visions de l'expedient i per què les xifres de les dades
reals contingudes en les memòries dels anys 1994,
95 i 96 no coincideixen. Quant als tipus impositius de
l'IBI i IAE, indica que és cert que no augmenten, però
recalca que l'única possibilitat de modificació és a la
baixa; també demana informació sobre el PIB de la
ciutat de Barcelona dels anys 1995 i 1996 i les previ¬
sions per als anys 1997 i 1998.

Pel que fa a aspectes concrets referents a les Or¬
denances, creu que apareix un nou impost en relació
a les obres de guals. Respecte al servei de cementi¬
ris, dubta que una societat anònima pugui cobrar ta¬
xes i afegir-hi l'IVA. Quant a la taxa de recollida
d'escombraries, pensa que caldria modificar-ne el
concepte atès el Pla d'eliminació de residus urbans
que es va aprovar el mes de juliol.

El Sr. Álvarez no està d'acord que es parli de con¬
gelació, ja que la realitat és que s'augmenta d'acord
amb la inflació prevista. També fa referència al fet
que Barcelona es consolida com la ciutat més cara
d'Espanya. Creu que l'any 1998 era l'ideal per a re¬
baixar els impostos, atès que es preveu un augment
del PIB i que el Municipi recaptarà una quantitat molt
importat per la venda del 49% de l'Institut Municipal
de Serveis Funeraris, part de la qual es podria aplicar
a rebaixar la pressió fiscal.

Pel que fa a les taxes, indica que en alguns casos
estan mal calculades i que excedeixen del cost del
servei.

El Sr. Ernest Maragall posa de manifest que aquest
debat informatiu es produeix abans de l'aprovació ini¬
cial de les Ordenances i que cal tenir en compte que
en el text s'aniran introduint modificacions.

El Sr. Forradellas remarca que existeix acord de
l'equip de govern en aquesta aprovació inicial de les

Ordenances, tot i que caldrà introduir retocs, atesos
els diferents suggeriments que es puguin anar- pro¬
duint. Manifesta també el seu desacord amb la
proposta del Sr. Álvarez relativa a destinar part dels
beneficis obtinguts de la venda de l'Institut Municipal
de Serveis Funeraris a la disminució de la pressió fis¬
cal, ja que aquests beneficis s'han de destinar a
inversions en obres prioritàries als barris de la ciutat.

El Sr. Ernest Maragall comenta les qüestions plan¬
tejades. Pel que fa a la no concordança de les xifres
avui presentades i les que consten en les memòries,
creu que la confusió es produeix perquè es confonen
pressupost i liquidació. En relació als tipus, aclareix
que no ha utilitzat en cap moment la paraula congela¬
ció i posa de manifest que en termes reals s'està re¬
duint la pressió fiscal. Sobre el PIB, se'n donarà la in¬
formació documentada. Quant a l'assumpte dels
guals, no apareix cap nou impost. Tocant als cemen¬
tiris, la nova societat és de majoria pública i amb ca¬
pacitat, per tant, per a cobrar taxes. Sobre els residus
urbans, creu que és una qüestió en la qual tothom
està d'acord i en què s'ha d'actuar amb coherència i
responsabilitat. Pel que fa a l'afirmació que Barcelona
és la ciutat més cara d'Espanya, aclareix que la ciutat
és la que és i la que volen els ciutadans, i cal veure
amb quines ciutats se la vol comparar. També està
en desacord que el creixement del PIB hagi de signifi¬
car disminució de la pressió fiscal. Aclareix, pel que
fa a la fiscalitat per habitant, que el concepte que es
grava és sempre la propietat i no la residència a Bar¬
celona. Referent a la legalitat de les taxes, manifesta
el seu convenciment que el càlcul del cost del servei
és correcte.

El Sr. Puigdollers demana que en les xifres de previ¬
sions de l'expedient s'hi afegeixi la morositat prevista.

El Sr. Marull comenta que en l'expedient es poden
incloure uns quadres comparatius per aclarir l'evolu¬
ció de les xifres.

El Sr. Álvarez indica que, d'acord amb les xifres
que consten en l'expedient, la pressió fiscal augmen¬
tarà, l'any 1998, d'uns 1.600 milions de pessetes.

El Sr. Ernest Maragall puntualitza que les Ordenan¬
ces que es presenten redueixen pressió fiscal, que
estan consensuades per l'equip de govern i creu que
són les que la ciutat necessita en una fase de creixe¬
ment econòmic com és l'actual.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, IC-Els Verds, PI i el posicionament contrari de
CiU i PP.
Adhesió de l'Ajuntament de Barcelona, com a soci

fundador, a la Fundació per a la Motivació dels Re¬
cursos Humans.

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

500/1990, de 20 d'abril de 1990, reconeixements de
crèdit, que seran finançats amb càrrec al Pressupost
de 1997. Aprovar modificacions de crèdit del Pressu¬
post de 1997 corresponents als reconeixements de
crèdit del present expedient, de conformitat amb la
documentació que s'adjunta.

El Sr. Puigdollers demana que s'aclareixi per què
en alguns dels expedients les factures que hi figuren
no són les originals sinó les fotocòpies.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, IC-Els Verds, PI, i el posicionament contrari de
CiU i PP.

m
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Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de
1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta. Aprovar la consideració d'ampliable de la parti¬
da 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.

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

Atorgar la concessió demanial de part de l'edifici
conegut com a Convent dels Àngels, situat a la plaça
dels Angels, núms. 5-6, grafiada 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, IC-Els Verds, PI, CiU i PP.
Constituir un dret real de superfície durant un termini

de cinquanta anys respecte de la finca municipal cone¬
guda com a 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 Co¬
missió de Govern; i formalitzar-lo en escriptura pública
ajustada a les clàusules reguladores del document an¬
nex, que s'aproven, amb pràctica de les operacions
registráis d'agrupació, segregació, o altres necessàries
per a identificar com a finca independent la que serà
objecte del dret de superfície.

El Sr. Puigdollers considera correcta i positiva la
proposta, però creu que caldria afegir el nombre de
metres quadrats sobre el que es constitueix el dret de
superfície, i regular més clarament el funcionament
dels tallers i les botigues previstes.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, IC-Els Verds, PI i la reserva de vot de CiU i PP,
incloent en el text de la proposta que el dret real de
superfície es constitueix sobre una porció de la finca
d'11.293 metres quadrats.

COMISSIÓ DE COMERÇ I CONSUM

Propostes d'acord del Consell Plenari

Aprovar inicialment les bases del Premi "Barcelo¬
na, 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
que no se n'hi formulin, tenir-les per aprovades defini¬
tivament.

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

Despatx d'ofici de la Comissió d'Hisenda i Funció
Pública

Quedar assabentada de l'acord de la Comissió de

Govern, de 10 d'octubre de 1997, pel qual es ratifi¬
quen els decrets de l'Alcaldia, de 26 de setembre de
1997, de nomenament, en virtut de concurs de: Sr.
Juan Carlos Moya i Castillo, cap del Servei d'Estruc¬
tures Vials; la Sra. Montserrat Jansà i López del
Vallado, cap de Servei d'Actuació a la Via Pública de
Districte, adscrita al de Sarrià-Sant Gervasi; la Sra.
Marta M. García i Soler, assessora tècnica de Benes¬
tar Social, adscrita al Districte de Ciutat Vella; el Sr.
Bartolomé Ramírez i Duque, director de centre cívic,
adscrit al de Baró de Viver; la Sra. Josepa Isabel
Martínez i Legaz, responsable de suport tècnic admi¬
nistratiu, adscrita a la Gerència del Sector de Mante¬
niment i Serveis; els Srs. i les Sres. Jordi Gandos i
Cases, Xavier Socastro i Marín, M. Nieves Arranz i
Gallego, Rosana García i García, Asunción Pinillos
i Aula, i Nicolau Sant i Baguhà, per als llocs de treball
de suport a la gestió, adscrits ai Departament d'Admi¬
nistració dels Districtes corresponents; la Sra. M.
Carme Cercadillo i Hernando, recepcionista de Ser¬
veis Socials, adscrita al Districte de Sants-Montjuïc; i
el Sr. Josep M. Queralt i Capdevila, cap de Divisió de
Serveis Personals de Districte, adscrit al de Sant
Andreu.
Quedar assabentada de l'acord de la Comissió de

Govern, de 10 d'octubre de 1997, pel qual s'accepta
definitivament la iniciativa ciutadana promoguda per
la Fundació de la Història de la Moto, per a la creació
d'una Casa Museu de la Moto a la finca municipal de
Ca l'Aranyó.
Quedar assabentada dels acords de la Comissió

de Govern, de 10 d'octubre de 1997, pels quals s'au¬
toritza la compatibilitat entre l'activitat municipal i la
respectiva activitat privada als senyors i senyores:
Max Arias i Blàzquez (mat. 23.313); Joaquim Deza i
Artiaga (mat. 39.714) i Vicente Cabrellez i Nogués
(mat. 7.952).
Quedar assabentada de l'acord de la Comissió de

Govern, de 10 d'octubre de 1997, pel qual s'aproven
les bases i la convocatòria de les proves selectives
per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure,
de vint-i-quatre places de tècnic mitjà en Ciències
Socials.

El Sr. Puigdollers manifesta dubtes respecte al
punt núm. 3, en relació a la compatibilitat autoritza¬
da a un conseller tècnic de Districte, i pel que fa al
punt núm. 4, demana si les persones que tenen
aquesta titulació i han demanat el reingrés han tor¬
nat al servei actiu.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les onze hores i trenta
minuts.
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Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica

Acta de la sessió celebrada el dia 16 d'octubre de
1997 i aprovada el dia 14 de novembre de 1997

A la sala del President Lluís Companys de la casa
de la ciutat de Barcelona, el dia setze d'octubre de
mil nou-cents noranta-set, es reuneix la Comissió
d'Ocupació i Promoció Econòmica.
Sota la presidència de la Ima. Sra. Maravillas Rojo

i Torrecilla, hi assisteixen els Ims. Srs. i la Ima. Sra.:
Jordi Cornet i Serra, Eugeni Forradellas i Bombardó, i
Joana Ortega i Alemany.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Pilar Rahola
i Martínez i l'Im. Sr. Antoni Miquel i Cerveró.
Són assistits pel tècnic d'administració general,

Joan de Moxó i Forga, que actua per delegació ex¬
pressa del secretari general i certifica.

Hi són presents els Sres. Ignasi Ragàs i Prat, Oriol
Balaguer i Julià i la Sra. Elisabet Monfort.
S'obre la sessió a tres quarts de cinc de la tarda.

Informe
1. Sobre el Projecte "Barcelona Emprenedora", in¬

clòs en el programa Operatiu per Catalunya de ('Ob¬
jectiu 2 del FEDER (1997-1999).

La Sra. Rojo informa del projecte "Barcelona Em¬
prenedora". Dóna a conèixer, primer, que dels cinc
projectes que varen ser presentats a la Direcció Ge¬
neral d'Administració Local, per a la seva inclusió al
Programa Operatiu de l'objectiu 2 del FEDER de
Catalunya, se n'han seleccionat dos, amb el corres¬
ponent pressupost: el de "Barcelona Emprenedora",
per una banda, amb un pressupost de 2.000 milions
de pessetes, i per l'altra el del "Mercat de la
Boqueria", amb un pressupost de 900 milions de pes¬
setes. Tot seguit descriu "Barcelona Emprenedora",
que consta de tres projectes: 1. INFOPIME: servei
telemàtic municipal per a les pimes. 2. Viver Virtual:
suport a la iniciativa empresarial. 3. "Emplaçaments
productius complexos" i reciclatge de zones indus¬
trials urbanes a l'entorn de Sant Andreu-Sagrera.
A continuació, explica que tots aquests projectes,

una part estan finançats en un 5'% pel FEDER, i l'al-
tre 50 % ha de ser cofinançât per l'Ajuntament i apor¬
tacions privades.
A continuació, els exposa. INFOPIME estén l'oferta

INTERNET de l'Ajuntament a les PIMES, posant al
seu abast les bases de dades de la Ciutat i facilitant
la seva participació en el context de la Societat del
Coneixement. Afirma que és una realitat ja iniciada
que beneficiarà especialment les mitjanes i petites
empreses i que té com a objectius principals: crear un
sistema de comunicació eficient entre les empreses i
l'Ajuntament, incrementar la qualitat del servei, facili¬
tar informació de caràcter econòmic per millorar la
presa de decisions, adaptar la informació i serveis de
l'Ajuntament a les necessitats de les empreses i per¬
metre la tramitació electrònica de tràmits vinculats
amb l'Administració municipal.
Explica els temes del menú. El d'Empreses de Bar¬

celona té per objecte subministrar, on-line, el directori
d'empreses i professionals de Barcelona, mitjançant
la ubicació personalitzada de l'empresa a la guia ur¬
bana, facilitar les dades de correu electrònic i servidor

Web de cada empresa i recercar empreses a partir
de combinacions múltiples (en particular per barri i
carrer). El de Barri a Barri estudi de mercat posa a
disposició una eina per a fer estudis de mercat i de
localització d'empreses partint de la base de dades
de l'IAE. Posa a disposició dels usuaris molts indica¬
dors de la ciutat d'una manera clara i entenedora. El
de Tràmits administratius, que crea un sistema de co¬
municació eficient entre l'empresa i l'Ajuntament. Ini¬
cia un sistema de tramitació electrònica des de la ma¬

teixa empresa que implanta "l'Ajuntament a casa"
amb un servei les 24 hores que complementa el que
es dóna a través del 010 i dels Districtes. El de Con¬
cursos i licitacions, que dóna informació sobre els
concursos que convoca l'Ajuntament, els seus Insti¬
tuts i Empreses, amb la creació d'una finestreta única
i la possibilitat per a les empreses d'accedir als plecs
de condicions sense necessitat de desplaçar-se. El
d'Ajuts públics, que dóna informació sobre els ajuts,
subvencions i bonificacions que ofereixen la CEE,
l'Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i l'Ajun¬
tament de Barcelona incorporant la connexió amb ba¬
ses de dades actualitzades. El del Fòrum, que té per
objectiu incorporar la connexió amb bases de dades
individualitzades, fonamentant la interrelació entre les
empreses, afavorint el diàleg d'empresaris i profes¬
sionals en relació a la ciutat i publicant notícies espe¬
cífiques per empreses, amb la creació de l'agenda de
l'empresa (impostos, fires, congressos).
Sobre "Emplaçaments productius complexos a

Sant Andreu-Sagrera", la Sra. Rojo manifesta que
aquest projecte té per objecte crear les condicions
per a la transformació d'antics espais industrials en
noves àrees per al desenvolupament de projectes in¬
dustrials del valor afegit, consolidant en aquesta zona
el pes de la indústria. S'ha d'evitar la marxa de les
empreses a les rodalies de Barcelona, per això el
projecte no té altra finalitat que reordenar aquests es¬
pais amb la implantació de noves empreses. Posa de
manifest que el reciclatge d'aquestes zones indus¬
trials urbanes s'ha de desenvolupar amb la implan¬
tació d'una xarxa de cable (RDSI) per a la zona es¬
collida, potenciant l'eix d'accessibilitat del carrer del
Potosí: obertura del carrer de Juniper Serra cap a la
ronda del Litoral, i facilitant les operacions de càrrega
i espera de mercaderies i productes a través d'un
aparcament per a vehicles pesants.
A continuació exposa, mitjançant transparències, el

projecte del "Viver virtual d'empreses". El projecte té
per objecte crear un sistema global de serveis, eines
de suport, recursos humans i tecnològics, accessi¬
bles telemàticament, amb la finalitat de contribuir a la
creació i consolidació de noves empreses en el marc
de la societat de la informació.
Detalla el contingut del Viver virtual. Estarà format

per una "Escola de Negocis", Barcelona INFOPIME,
Barcelona Activa, un campus empresarial virtual, un
centre comercial i un centre d'emprenedors. També
explica quin serà el valor afegit en el desenvolupa¬
ment del projecte, fent especial referència a l'incre¬
ment d'oportunitats de negocis, la flexibilitat de l'ac¬
cés als serveis: l'usuari decideix el moment i el lloc,
ampliació de les possibilitats d'accés a tot tipus d'ini-
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ciatives empresarials, facilita la integració en comuni¬
tats empresarials, servei les 24 hores, integració de
serveis, incorporació a la cultura telemática i des-
burocratització de les relacions entre l'empresa i l'Ad¬
ministració. Per a l'Ajuntament, amplia els serveis grà¬
cies al potencial de les tecnologies de la informació i la
comunicació, adequa la resposta als nous requeri¬
ments empresarials, multiplica l'abast optimitzant el
cost per participant, perfecciona el model pedagògic,
incrementa les oportunitats de negoci i finalment no
vincula la resposta a la disponibilitat d'espais.

El Sr. Cornet demana una sèrie d'informacions ad¬
dicionals sobre el Viver virtual i sobre la possible rela¬
ció amb el Servei Català de Colocació. La Sra. Rojo
manifesta que Barcelona Activa ja és Centre Col·la¬
borador del Departament de Treball i ha sol·licitat de
fa temps la connexió amb el SCC.

La Sra. Rojo contesta que és una satisfacció per a
l'Ajuntament haver aconseguit 1.000 milions de pes¬
setes del FEDER per a un projecte d'aquestes carac¬
terístiques, que té un pressupost global de 2.000 mi¬
lions de pessetes. Insisteix que aquest projecte té
tres grans punts de partida: la voluntat de consolida¬
ció industrial, la voluntat de generar teixit de petita
empresa i finalment la de contribuir a consolidar l'em¬
presa existent.

La Sra. Ortega pregunta quantes empreses hi ha
al Fòrum Nord. Contesta la Sra. Rojo manifestant-li
que són, en aquests moments, unes 26 empreses.
El Sr. Balagué afegeix que aviat seran cap a unes

50 o 60 empreses i que el viver de les Glòries va lli¬
gat al Viver virtual i el del Fòrum Nord va lligat al su¬
port empresarial.
Tot seguit, el Sr. Cornet demana el desglossament

de les inversions que s'efectuaran i pregunta si figura
a l'informe.
La Sra. Rojo respon que és absolutament públic

com és preceptiu les qüestions vinculades al fons de
la Unió Europea. Enumera, a continuació, les quanti¬
tats previstes: 1.149,5 milions de pessetes per al Vi¬
ver virtual, 351 milions per l'INFOPIME i 499,5 milions
per als emplaçaments productius.
A continuació, s'obre un debat sobre les obres pro¬

mogudes pel Districte de Nou Barris i la seva incidèn¬
cia en l'accessibilitat del Fòrum Nord. Hi intervenen
les Sres. Rojo i Ortega i els Srs. Cornet i Balagué. El
Sr. Cornet manifesta que el que ara se'explica no
concorda amb el projecte inicial presentat a la Comis¬
sió d'Urbanisme i Sòl, insisteix que no s'han tingut en
compte les al·legacions que en el seu dia ells van
presentar. La Sra. Rojo contesta que creu que sí que
s'ajusta al projecte inicial. Malgrat això, diu que ho
comprovarà i que hi insistirà, com ja ho ha fet en ga¬
rantir l'accessibilitat al Fòrum Nord.
Per acabar, explica de manera molt resumida la

remodelació dels espais que componen el Fòrum
Nord.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, s'ai¬
xeca la sessió a tres quarts de cinc de la tarda i deu
minuts.

Comissions de Política de Sòl i Habitatge i
d'Urbanisme i Infraestructures

Acta de la sessió celebrada el dia 16 d'octubre de
1997 i aprovada el dia 13 de novembre de 1997

A la sala president Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia setze d'octubre del mil
nou-cents noranta-set es reuneixen les Comissions
de Política de Sòl i Habitatge i d'Urbanisme i
Infraestructures.
Sota la presidència de l'Im. Sr. Xavier Casas i

Masjoan, hi assisteixen els Ims. Srs. i la Ima. Sra.:
Joan Fuster i Sobrepere, Francesc Narváez i Pazos,
Teresa Sandoval i Roig, Eugeni Forradellas i Bom¬
bardé, Agustí Soler i Regàs, Jaume Ciurana i Lle-
vadot, Daniel Fabregat i Llorente, Miquel Llongueras i
Campahà, Antoni Marcet i Rocabert, Joan Puigdollers
i Fargas, Emilio Álvarez i Pérez-Bedia, i Jordi Cornet i
Serra.
Són assistits pel tècnic d'administració general,

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

Alcober i Solanas, Albert Batlle i Bastardas, Antoni
Santiburcio i Moreno, Vicenç Gavaldà i Casat, i Al¬
berto Fernández i Díaz.

Hi són presents també els Srs. Borja Carreras-
Moysi i Carles Tolrà i Jaume Castellví i Egea.

S'obre la sessió a les dotze hores i vint minuts. Es
dóna per llegida l'acta de la sessió anterior i s'aprova.
Seguidament, el Sr. Casas lliura als membres

d'ambdues comissions un informe de la Direcció de
Serveis Jurídics, relatiu a la legalitat del concurs com
a sistema d'adjudicació de les obres, segons que es
va demanar en l'anterior sessió. El Sr. Puigdollers
considera que cal també informe d'Intervenció sobre
aquest punt.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Propostes d'acord del Consell Plenari

Districte de l'Eixample

Estimar les al·legacions formulades per la Sra.
Magdalena Bergós i Vilumara i el Sr. Jordi Ribera i
Bergós, que es detallen en l'informe dels Serveis
Tècnics dels 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
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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 en cas de no arribar a un acord, iniciar la peça sepa¬
rada d'apreuament de conformitat amb l'article 29 i
següents 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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.
Estimar les sol·licituds formulades pel Sr. Alfredo

Pau i Morales, per la Sra. Ana Maria Matos i
Barrachina i pel Sr. José Manuel Díaz i Nicolás, que
es detallen a l'informe dels Serveis Tècnics del Dis¬
tricte de 4 d'agost de 1997; modificar la relació de
béns i drets afectats, d'acord amb aquest mateix in¬
forme; aprovar definitivament la relació de béns i
drets afectats i referits a les finques núms. 62 i 66 del
carrer de Ribes, objectes de la present expropiació,
amb les modificacions introduïdes; iniciar, d'acord
amb l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa, el trà¬
mit d'avinença amb la part interessada i, cas de no
arribar a un acord, iniciar la peça separada d'apreua¬
ment de conformitat amb l'article 29 i següents 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 tauler d'anuncis; i notifi¬
car-lo individualment als seus afectats.

El Sr. Fabregat pregunta quin és el nombre de fa¬
mílies afectades i si se n'ha previst la reubicació, a la
qual cosa li respon el regidor del districte de l'Eixam-
ple, Sr. Marcet, que, com a màxim, hi ha una vintena
de famílies afectades i que s'ha arribat a un acord
econòmic amb algunes d'elles i que, amb les altres,
es gestiona la possibilitat de reubicar-les a la zona a
través del Patronat Municipal de l'Habitatge.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

Districte de Nou Barris

Desestimar la petició d'expropiació formulada per
la Sra. Ramona José i Duràn, relativa a les finques
núms. 331, 333, 335-337 i 339 de la carretera Alta de
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: 1r) Perquè de conformitat amb
l'establert a l'article 3 de les Normes urbanístiques
del Pla especial 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 Metropolità, no existeix l'obligatorietat d'ex¬
propiar els terrenys afectats de parc forestal, ja que
aquests no requereixen necessàriament la titularitat
pública, de manera que l'expropiació es preveu com
una possibilitat que té 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 vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ja que tenen apro¬
fitaments susceptibles d'apropiació per part dels parti¬
culars, d'acord amb l'establert a l'article 210 de les
Normes urbanístiques del Pla General Metropolità,
aprofitaments als quals cal afegir el benefici que supo¬
sa l'exempció tributària prevista a l'article 64, lletra c)
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURES

Propostes d'acord del Consell Plenari

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 Barce¬
lona, i el 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.

El Sr. Casas explica que quan es va procedir a fer
la requalificació, bàsicament d'usos industrials a usos
residencials, hi havia unes condicions que limitaven
l'existència d'habitatge a les zones requalificades
com a residencials. Indica que, durant molt de temps,
els promotors han demanat la revisió d'aquestes con¬
dicions, les quals, a la llum de les decisions del pla
Sant Andreu-Sagrera, han portat a la decisió que el
coeficient d'edicabilitat sigui d'1,08 per a ús residen¬
cial més el 0,12 per a usos no residencials.
Seguidament, comenta que la proposta no obliga

a transformar els usos industrials (zones 22) en zo¬
nes 14, i que s'augmenten les possibilitats d'usos no
residencials, ja que s'admeten, a més dels usos co¬
mercials o d'oficines, els dedicats a hotels, equipa¬
ments, etc. Afegeix, finalment, que els habitatges
construïts arran d'aquesta proposta han de ser de
protecció pública.

El Sr. Fabregat considera que es tracta d'una pro¬
posta interessant pel fet que impulsa la construcció
de nous habitatges de promoció pública, però també
complexa, perquè pot crear greuges comparatius
amb operacions anteriors.

El Sr. Álvarez, després de remarcar la importància
d'aquest punt i de recordar la incidència de la falta
d'habitatge en la reducció de la població de la ciutat,
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demana que s'afegeixi informe jurídic a l'expedient i
fa les observacions següents: la proposta implicarà
una modificació dels estàndards urbanístics, provoca¬
rà greuges comparatius amb altres zones de la ciutat,
tindrà un fort impacte sobre l'ordenació de la ciutat i
sobre les seves zones verdes i el seu equipament;
aspectes que determinen, al seu parer, que sigui molt
arriscada.

El Sr. Casas insisteix en la voluntarietat de la pro¬
posta i indica que el promotor que vulgui augmentar
el nombre d'habitatges haurà d'aportar l'espai neces¬
sari per a mantenir els estàndards de zones verdes i
equipament.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

PSC, IC-EV i PI i la reserva de vot de CiU i PP.
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.

El Sr. Casas diu que amb aquesta proposta s'apo¬
dera l'Ajuntament per a reclamar als titulars dels im¬
mobles un certificat de solidesa que acrediti l'estat
de l'edifici. Explica, respecte a les al·legacions pre¬
sentades, que s'admet la que proposa que el primer
moment en què es pugui exigir aquest certificat, en
el cas de les finques de nova construcció, sigui quan
tinguin quinze anys d'antiguitat, ja que durant
aquests anys, segons el Codi Civil, els responsables
són els constructors. Un cop ultrapassat aquest
període, l'Ajuntament podrà reclamar el certificat
d'acord amb les condicions i els terminis que es fixin
a l'ordenança municipal que s'aprovi en aplicació
d'aquesta proposta.

El Sr. Fabregat, després de considerar que quinze
anys és, possiblement, un període molt llarg, mani¬
festa que aquesta proposta és innecessària, ja que al
seu parer l'autonomia municipal i la legislació vigent
permeten aprovar l'ordenança municipal sense ne¬
cessitat d'un pronunciament previ de la Comissió
d'Urbanisme.

El Sr. Álvarez reconeix la millora respecte al text
inicial de la proposta, tot i que les seves al·legacions
no hagin estat acceptades, la qual cosa han de valo¬
rar prèviament al seu posicionament.

El Sr. Casas contesta que aquestes al·legacions
són propostes que fan referència al contingut de la
futura ordenança, per la qual cosa, de moment, no es
podien acceptar, i reitera que l'anàlisi jurídica demos¬
tra la necessitat de la proposta i de la seva tramesa a
la Generalitat.
Es dictamina amb el vot favorable de PSC, IC-EV i

PI i la reserva de vot de CiU i PP.

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 Barce¬
lona, aprovat definitivament el 10 de març de 1995,
d'iniciativa municipal, amb les modificacions no subs¬
tancials introduïdes en relació al document aprovat
inicialment; precisar que la valoració de les al·lega¬
cions presentades durant el termini d'informació pú¬
blica es troba continguda en l'informe de la Direcció
de Serveis de Planejament annex a aquest acord,
que es dóna per reproduït a efectes de motivació, es¬
timant parcialment l'al·legació presentada pel Sr.
Ramón Roger i Casamada com a director general
d'Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya; i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol.

El Sr. Carreras-Moysi, després de situar físicament
la proposta, assenyala que el que es pretén, bàsi¬
cament, és que l'obertura de l'avinguda de Cambó en
aquest punt sigui més estreta que la de l'actual traçat,
que es mantingui l'edificat existent i que el nou traçat
tingui unes formes més morfològiques. Indica, també,
que no hi ha canvis en el nombre de metres, ni en el
d'habitatges, sinó que l'únic que es proposa és un
canvi de forma en l'ordenació.
Seguidament, el regidor del Districte, Sr. Fuster,

assenyala que, de les al·legacions presentades a la
Modificació de l'estudi de detall, s'accepta la de la Di¬
recció General d'Actuacions Concertades, Arquitectu¬
ra i Habitatge, en el sentit d'adaptar aquesta modifi¬
cació a tipologies compatibles amb la construcció
d'habitatge públic.

El Sr. Alvarez intervé per avançar la reserva de vot
del seu Grup per a acabar d'estudiar l'expedient, tot i
que manifesta que considera que no es respecta l'en¬
torn històric d'aquesta part de la ciutat vella. Addueix
que es produeix molt més enderrocament que no pas
rehabilitació i esmenta el fet concret -que qualifica de
desastre- de l'enderrocament d'edificis catalogats,
com aquell on va néixer Joan Maragall.

El Sr. Fabregat manifesta que les solucions que
s'han de buscar són aquelles que permetin rehabili¬
tar i evitin l'enderrocament, tot i que considera que
aquest punt ha millorat amb la modificació de la pro¬
posta. Tanmateix, indica que té tota la sensació que
s'intenta fer una arquitectura que esmeni el que van
fer els constructors de l'Edat Mitjana en aquesta part
de la ciutat. Per acabar, demana que en el redactat
de la proposta d'acord s'hi faci constar expressa¬
ment el tractament de les esmenes del Grup munici¬
pal de CiU.

Hi intervé seguidament el Sr. Fuster, el qual respon
que si es considera que l'àmbit afectat és excessiu,
s'hauria de plantejar una modificació del Pla especial
de reforma interior i no de l'estudi de detall. Addueix

que aquesta part de la ciutat no és tan sols medieval,
sinó que ha patit intervencions urbanístiques al llarg
dels segles posteriors. Quant a les observacions del
Sr. Fabregat, considera que abonen la qualitat
d'aquest estudi de detall. Pel que fa a l'afirmació del
representant del Grup Popular sobre la destrucció
d'edificis catalogats, l'informa que la casa del carrer
de Jaume Giralt, núm. 4, on va néixer Joan Maragall,
continua existint, per bé que està afectada, però amb
totes les possibilitats obertes per a discutir aquesta
afectació.
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El Sr. Fabregat indica que no exclouen proposar
una modificació del Pla especial, ja que consideren
convenient estudiar un àmbit més ampli per poder
trobar l'equilibri urbanístic.

El Sr. Alvarez comenta la notícia apareguda a la
premsa sobre la possibilitat de construir un aparca¬
ment soterrani per als autobusos turístics al mercat
de Santa Caterina. Considera, en aquest cas, que
tot i ser un expedient de Mobilitat, té relació directa
amb el punt que es tracta i, per aquest motiu, de¬
mana, i fa extensiva la demanda per a altres
acords, un tractament conjunt de tots els temes vin¬
culats.

El Sr. Casas informa que existeix la previsió de
construir-hi un aparcament soterrani i que, en el seu
moment, se sotmetrà al Consell Plenari. Addueix que
la modificació s'ha dut a terme per un objectiu molt
concret: donar resposta a la major sensibilitat que
existeix actualment sobre la preservació del patrimoni
històric de la ciutat vella, més que no pas en el mo¬
ment que es va aprovar el Pla especial de reforma in¬
terior. Afirma que el projecte permet l'esponjament
d'aquesta zona, la dignificació dels habitatges exis¬
tents i posar en marxa el procés de construcció simul¬
tània als enderrocs.

El Sr. Soler i Regàs s'adhereix a les considera¬
cions del president de la Comissió i es felicita per
haver aconseguit una solució no traumàtica i que pre¬
serva el valor històric de la zona.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
PSC, IC-EV i PI i la reserva de vot de CiU i PP, modi¬
ficant la proposta, que queda redactada de la manera
següent:
"Aprovar definitivament la Modificació de l'Estudi

de detall de l'àrea central del Pla especial de refor¬
ma interior del sector oriental del Centre històric de
Barcelona, aprovat definitivament el 10 de març de
1995, d'iniciativa municipal, amb les modificacions
no substancials introduïdes en relació al document
aprovat inicialment; estimar parcialment l'al·legació
presentada pel Sr. Daniel Fabregat i Llorente, en
qualitat de regidor del Grup municipal de CiU,
especialment pel que fa a la millora de les condi¬
cions d'habitabilitat dels habitatges de nova cons¬
trucció i del respecte a les promocions d'habitatge
en gestió avançada; estimar parcialment l'al·legació
presentada pel Sr. Ramón Roger i Casamada com a
director general d'Actuacions Concertades, Arqui¬
tectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en
el sentit d'ajustar les volumetries previstes en el do¬
cument aprovat inicialment per a l'adequat desenvo¬
lupament de les tipologies a la promoció d'habitatge
públic, en especial els edificis del carrer de Fonollar
i de Jaume Giralt; prendre en consideració les for¬
mulacions presentades pel Grup municipal de CiU i
les presentades pels Srs. Ramón María García i
Juan Galimany quant a les propostes sobre l'espai
lliure central; desestimar la resta d'al·legacions pre¬
sentades; precisar que la valoració de les al·lega¬
cions anteriors es contenen en l'informe de la Direc¬
ció de Serveis de Planejament de 22 de setembre
de 1997, annex a aquest acord i que es dóna per re¬
produït a efectes de motivació i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona als efectes establerts a l'article
64.1 e) en relació al 66 del Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol."

Districte de l'Eixample

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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.
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
plantes, promogut per Mapfre 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.
Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelo¬

na, Mapfre 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 ti¬
nent d'alcalde, l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan.

El Sr. Casas indica que s'accepta la cessió de l'es¬
pai interior d'illa amb la condició que no s'utilitzi públi¬
cament mentre no es disposi de l'accés. Mentrestant,
Mapfre urbanitzarà i utilitzarà aquest espai fins que
no es disposi de l'esmentat accés, moment en què
l'interior d'illa passarà a ús públic.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

Districte de les Corts

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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

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
Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret le¬
gislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.
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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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.
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'Elisenda
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 Barce¬
lona als efectes establerts a l'article 64.1 e) en relació
al 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.
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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

Districte de Gràcia

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.
Intervé el Sr. Fabregat per proposar una solució

tècnica a la mitgera, que al seu parer no queda ben
resolta estèticament. En aquest sentit, aporta la idea
que la solució sigui a càrrec del mateix promotor, en
el ben entès que rebrà les compensacions que cal¬
guin.

El gerent d'Urbanisme, Sr. Carreras, després d'ex¬
plicar les característiques tècniques del projecte, fa
la consideració que la mitgera que queda a la vista
és de la propietat veïna. Manifesta, en aquest cas,
que entrar en una execució obligatòria no és factible
sense una negociació prèvia. En tot cas, addueix
que sempre es pot requerir la col·laboració al pro¬
pietari veí.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.
Aprovar definitivament la Modificació de l'Estudi

de detall per a l'emplaçament d'una benzinera al
Nus de Collserola, aprovat definitivament pel Con¬
sell Plenari el 25 d'octubre de 1996, promogut per
Repsol, Comercial de Productos Petrolíferos, SA,
amb els ajustaments no substancials introduïts en
relació a la versió aprovada inicialment que es rela¬
cionen en l'informe de la Direcció de Serveis de Pla¬

nejament annex; desestimar l'al·legació presentada
pel Sr. Manuel Amado i Lancho, en representació de
l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Bar¬
celona, 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
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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

PSC, IC-EV i PI i la reserva de vot de CiU i PP.

Districte d'Horta-Guinardó

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 Árbol 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.
Aprovar provisionalment el Pla especial de l'equi¬

pament Centre Especial Carrilet, al carrer de
Campoamor, núm. 5, promogut per Centre Especial
Carrilet, SCCL; i trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall de precisió

del gàlib de l'aparcament del recinte de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, promogut per la Molt Il·lus¬
tre 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.

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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

Districte de Sant Martí

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 sector
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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 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

PSC, IC-EV i PI i la reserva de vot de CiU i PP.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció de volums a la parcel·la situada al carrer
d'Espronceda, 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.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
PSC, IC-EV i PI i la reserva de vot de CiU i PP.
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 a Habitatge Entorn, SCCL, la presen¬
tació 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 propo¬
sen en l'informe de la Direcció de Serveis de Planeja¬
ment anteriorment citat; facultar el primer tinent d'al¬
calde als efectes d'atorgar la conformitat al Text refós
de l'esmentat àmbit, i precisar que, atès que l'àmbit
de la parcel·la 2 no queda condicionada per la pre¬
sentació del Text refós, aquest acord serà executiu
un cop publicat en la forma que determina la legisla¬
ció urbanística, 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.

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

Un cop dictaminats els punts de l'ordre del dia, el
president de la Comissió d'Equilibri Territorial i Plane¬
jament Urbà dóna compte del despatx d'ofici i la Co¬
missió acorda:
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 16

de setembre de 1997, pel qual s'autoritza despesa i
s'adjudica el contracte plurianual que té per objecte la
redacció i direcció d'obres del projecte del carrer de
Rogent per un import de 5.694.915 pessetes.
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 26

de setembre de 1997, pels quals es disposa despesa
i s'adjudiquen els contractes plurianuals que tenen
per objecte la rehabilitació de la Casa de Misericòrdia
(fase 2) per un import de 68.617.759 pessetes i el
control d'accessos a la zona de Barnacentre per un
import de 19.475.604 pessetes.
Quedar assabentada del decret d'Alcaldia, de 6

d'octubre de 1997, pel qual es disposa despesa i
s'adjudica el contracte plurianual que té per objecte
l'arranjament del carrer dels Ferrocarrils Catalans per
un import de 74.690.300 pessetes.
Finalment, el Sr. Casas distribueix la relació de

decrets d'ordenació urbanística signats, en exercici
de facultats delegades en virtut del decret d'Alcal¬
dia de 21 de febrer d'enguany, pel mateix Sr. Casas
en la seva condició de president d'aquesta Comissió.
Són els següents: decrets pels quals s'aproven
inicialment els estudis de detall de compensació de
volums de l'illa delimitada pels carrers de Font¬
coberta, de Santa Amèlia, d'Osi i del Cardenal
Vives i Tutó (expt. 325/97), d'ordenació de volums
de la parcel·la situada a l'avinguda de Roma, núms.
22-30 (expt. 317/96) i d'ordenació de l'illa central del
sector Renfe-Meridiana (expt. 366/97).

En no haver-hi més assumptes per tractar, el presi¬
dent aixeca la sessió a les catorze hores.

Comissió de Mobilitat i Seguretat

Acta de la sessió celebrada el dia 17 d'octubre de
1997 i aprovada el dia 18 de novembre de 1997

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia disset d'octubre del mil
nou-cents noranta-set, es reuneix la Comissió de
Mobilitat i Seguretat.
Sota la presidència de la Ima. Sra. Carme San

Miguel i Ruibal, hi assisteixen els Ims. Srs. i la Ima.
Sra.: Francesc Narváez i Pazos, Josep Puig i Boix,
Joan Puigdollers i Fargas, Antoni Marcet i Rocabert,
Emilio Álvarez i Pérez, Agustí Soler i Regàs, i Joana
Ortega i Alemany.

Hi assisteixen també els Srs. Jordi López i Bena-
sat, gerent de la Via Pública, M. Ángel Clavero Blan¬

quet, cap del Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ment, i Alfons L. Vidal i Vergé, cap de la Guàrdia Ur¬
bana de Barcelona.

La Ima. Sra. Pilar Rahola i Martínez excusa la seva

absència.
Són assistits pel tècnic d'administració general,

Manuel Mallo i Gómez, que actua per delegació ex¬
pressa del secretari general i certifica.
S'obre la sessió a les tretze hores i deu minuts.

Propostes d'acord al Consell Plenari

Aprovar el plec de clàusules administratives parti¬
culars i tècniques que han de regir el contracte núm.
97004009 de manteniment, reparació i adaptació de
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les instal·lacions semafòriques, sistemes de regula¬
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.

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

e 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
un període de dos anys a comptar des del dia se¬
güent 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 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 corresponen 192.709.730 pessetes i per a l'any
2000 46.510.568 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.

La Sra. San Miguel explica de manera simultània
les dues propostes precedents i comenta les esme¬
nes introduïdes als plecs de clàusules administratives
des de l'anterior sessió d'aquesta Comissió en la qual
es van tractar: s'hi ha suprimit la valoració de l'oferta
financera i s'hi ha incorporat un apartat segons el
qual es valoren fins a tretze punts les ofertes de les
empreses que assumeixin el compromís de contrac¬
tar el personal que pugui quedar excedent de les con-

^ tractes actualment vigents.
> El Sr. Álvarez demana si hi ha hagut acord amb els

sindicats
La Sra. San Miguel contesta que aquest ha estat

un tema debatut, ja que s'ha considerat que es po¬
dien atorgar punts per l'esmentat compromís, però

% que no es podia introduir com a obligatori. Anuncia
també que les empreses actualment adjudicatàries
de les contractes han millorat les condicions contrac¬
tuals dels seus treballadors.

El Sr. Soler manifesta que considera molt positiu
que el plec de clàusules inclogui un apartat que per¬
met resoldre la qüestió laboral que s'havia plantejat.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

PSC, IC-EV i PI i la reserva de vot de CiU i PP.
Informe sobre l'ordenació dels autocars turístics:

balanç d'aquesta temporada.
La Sra. San Miguel, després d'indicar que la pre¬

sentació d'aquest informe-balanç respon al compro¬
mís assumit en la sessió en la qual es va presentar

«*=.. aquesta campanya, recorda que el seu objectiu era
reordenar l'estacionament dels autobusos turístics,
que el nombre d'autobusos que visitaven la ciutat era

de 35.000 per any, que els llocs més visitats eren la
Sagrada Família, Montjuïc, el barri gòtic, plaça de
Catalunya i el Parc Güell i que havia una acumulació
horària en alguns d'aquests punts. A partir d'aquestes
dades, es van dur a terme actuacions sobre aquests
punts crítics consistents en l'establiment de parades
per a encotxar i desencotxar en aquestes zones i es¬
tacionaments per als autobusos durant el temps de la
visita situats a prop de l'espai a visitar.
Quant als resultats, la Sra. San Miguel, després de

situar mitjançant transparències la situació dels abai¬
xadors i dels estacionaments, compara els de la cam¬
panya de 1996 amb els de la campanya de 1997. As¬
senyala que, el 1996, van estacionar a prop de 3.000
autocars a la Barceloneta i a les Glòries, mentre que
al 1997 el nombre d'estacionaments va ser d'11.131
al carrer de Marina, la Barceloneta i l'Estació del
Nord. Comenta també les dades concretes de cada

punt crític i manifesta que els resultats han estat posi¬
tius i que es milloraran a mesura que els usuaris va¬
gin coneixent aquests llocs per a estacionar.

El Sr. Puigdollers pregunta, en relació a la notícia
periodística sobre un aparcament sota el mercat de
Santa Caterina, si caldrà un pla especial.

La Sra. San Miguel assenyala que, aprofitant la
remodelació d'aquest mercat i la construcció d'un
aparcament soterrani per a càrrega i descàrrega de
mercaderia, s'està estudiant la possibilitat d'incloure
places per a estacionament d'autobusos turístics, la
qual cosa passa per analitzar detingudament aspec¬
tes de gàlibs i de llargàries. Afegeix que, el problema
de l'estacionament dels autobusos turístics que vi¬
siten aquesta zona de la ciutat, es pensa resoldre'l
en el marc del mercat de Santa Caterina i del passeig
de Circumval·lació. Quant a l'instrument urbanístic
adient, diu que és un aspecte que també es tindrà
present en aquesta anàlisi tècnica.

El Sr. Álvarez demana si està previst construir més
aparcaments soterranis per a autocars turístics.

La Sra. San Miguel contesta que només es busca¬
ran aparcaments quan se'n detecti la necessitat i que
sempre que sigui possible es faran a l'aire lliure per
evitar fer grans inversions.

El Sr. Puigdollers pregunta per què no es va pre¬
veure l'estacionament d'autocars turístics al pàrquing
de la Catedral.

La Sra. San Miguel recorda que havia problemes
arqueològics i també de gàlib i que, a més, es va
construir abans dels jocs olímpics, moment en què no
hi havia la pressió turística actual.

El Sr. Narvàez comenta que també s'ha de tenir
present que el pàrquing de la Catedral és gestiona
mitjançant una concessió, mentre que el de Santa
Caterina serà de gestió directa.

La Sra. San Miguel indica que en els casos dels
aparcaments dels autocars turístics no es pot pensar
en termes de rendibilització de la inversió realitzada,
ja que si els preus d'entrada són elevats, els usuaris
no els fan servir amb la qual cosa es provoquen per¬
judicis a la circulació.

El Sr. Álvarez diu que, en fer les previsions, cal te¬
nir present l'acumulació horària abans esmentada
que determina, per exemple, que les visites de la Sa¬
grada Família siguin els matins i les de la plaça de
Catalunya siguin a la tarda, la qual cosa pot implicar
que el nombre de places previsibles al pàrquing del
mercat de Santa Caterina sigui insuficient.
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La Sra. San Miguel respon que s'està treballant
amb els operadors turístics per a aplanar les puntes
de l'acumulació horària i reduir-la.

Proposició del Grup municipal de CiU
Sobre modificació del Pla Director del SEIS.
La Sra. San Miguel opina que es tracta d'una pro¬

posta tècnica i no gaire diferent del Pla Director pro¬
posat per l'equip de govern, la qual cosa considera
una ratificació d'aquest Pla Director. A continuació fa
un seguit de comentaris en què posa en relació la
proposta del Grup municipal de CiU i el Pla Director:
al Pla Director s'ha establert la ubicació dels parcs de
bombers d'acord amb un estudi de la Universitat
Pompeu Fabra, de manera que es pugui donar com¬
pliment a l'objectiu d'arribar a qualsevol sinistre en
cinc minuts; s'hi preveu la substitució del parc de la
Zona Franca pel del Port; s'hi recull el compromís de
remodelar el parc de l'Eixample i de fer els del Port i
del Nord durant aquest mandat, deixant per al futur la
zona del llevant de la ciutat, que és precisament on
s'estan produint més canvis; s'hi recull també la pos¬
sibilitat d'afrontar de manera simultània quatre grans
incendis i quatre assistències tècniques, objectius
que determinen les necessitats de persona! i de vehi¬
cles. Quant als vehicles, indica que hi ha una diferèn¬
cia mínima entre els 72 que proposa CiU i els 70 que
preveu el Pla Director, el qual, d'acord amb els objec¬
tius assenyalats, estableix que s'ha de disposar de
quatre trens de foc i quatre grups d'assistència tècni¬
ca que requereixen uns equips de vehicles, a més
d'alguns equips especials. Quant a la plantilla, el Pla
Director contenia una previsió de cent persones ne¬
cessàries, però la pràctica ha demostrat que calien
106 persones operatives en cada moment.
La Sra. San Miguel continua la seva intervenció re¬

marcant que el salt qualitatiu més important se centra
en el fet que el personal d'intervenció fa també pre¬
venció operativa. Diu que, d'aquesta manera, es faci¬
lita l'actuació en cas de sinistre, ja que el personal
coneix els edificis i la situació de les instal·lacions. Fi¬
nalment, fa referència a les inversions i concreta les
destinades a la reposició de vehicles, respecte de
les quals assenyala que s'ha avançat en relació a les
previsions.

El Sr. Puigdollers, després de justificar la proposta
del seu Grup i de destacar que el Pla Director no està
aprovat per cap òrgan de govern municipal, comenta
les diferències més importants entre aquest Pla i l'es¬
mentada proposta, les quals, segons manifesta, es
troben en el nombre i ubicació dels parcs i en la plan¬
tilla de personal. Quant al nombre de parcs, diu que
en proposen sis, i que no entenen per què s'ha de
tancar el de Sant Andreu, atès el seu estat de conser¬
vació, per la qual cosa demanen que es mantingui
obert. Pel que fa al nombre de vehicles, admet que
les diferències són poc significatives, però considera
molt important comptar amb més escales pesants, ja
que molts bombers defensen aquesta opinió. Res¬
pecte a la prevenció, proposa destinar més personal
a aquestes tasques, perquè a més d'augmentar la se¬
guretat facilitaria el rejoveniment de la plantilla. Acaba
la seva intervenció dient que aquestes qüestions jus¬
tifiquen la modificació del Pla Director.

El Sr. Álvarez diu que no van presentar cap pro¬
posta pel compromís assumit per la presidenta de la
Comissió d'introduir determinades esmenes en el

Pla Director, cosa que, al seu entendre no s'ha pro¬
duït. Seguidament, explica les propostes del seu
Grup: increment de la proporció de bombers/habi¬
tant, actuació sobre les zones crítiques (Diagonal-
Mar, zona de Sant Andreu-Sagrera i del districte de
Sant Gervasi, zona respecte de la qual opina que
serà difícil que es compleixi l'objectiu d'arribar-hi en
cinc minuts), signatura d'un pacte per la seguretat
ciutadana, superació de les mancances (escales de
gran alçada per afrontar sinistres en edificis alts,
sortides d'aigua al barri del Carmel, millora de la sa¬
lut dels bombers).

La Sra. San Miguel insisteix que l'objectiu és arri¬
bar en cinc minuts i que la ubicació s'ha establert en
funció d'aquest objectiu. Respecte al parc de Sant
Andreu, diu que el seu manteniment es decidirà en
funció de les infraestructures finalment existents en

aquesta zona de la ciutat i que, ara per ara, no es po¬
dria mantenir. Quant a les escales pesants, assenya¬
la que s'analitzarà tècnicament la necessitat de la
seva adquisició.

El Sr. Clavero, cap del Servei d'Extinció d'Incendis
i Salvaments, manifesta que no està justificat tècnica¬
ment afirmar que manquen dues escales pesants, si
es té present que s'està parlant de serveis d'emer¬
gència. Comenta que, a partir de l'experiència pràcti¬
ca corresponent als últims 18 mesos, està justificat el
nombre d'escales existents i afegeix que, en tot cas,
s'ha d'acceptar que el Pla Director és un document
canviant.

La Sra. San Miguel reitera la importància que s'ha
atorgat als temes de prevenció, ja que es pretén que
tota la plantilla hi treballi. Respecte a les propostes
del Grup municipal del Partit Popular, assenyala que
no disposa de cap demanda, per la qual cosa sol·li¬
cita que, en el seu cas, se li faci arribar. Manifesta
que la ratio de bombers/km2 és suficient; que la plan¬
tilla s'ha de rejovenir i que el Pla Director s'ha d'anar
adaptant a les infraestructures que evolucionen dia a
dia. Comenta també que el Parc de la Vall d'Hebron
permetrà donar un bon servei al districte de Sarrià-
Sant Gervasi, que la serra ae Collserola és recorre¬
guda diàriament durant tot l'any pels bombers i que
segur que hi haurà consens respecte al pacte per la
seguretat ciutadana.

El Sr. Clavero opina que la xarxa d'hidrants de Bar¬
celona és una de les més bones del món i assenyala
que cada any es milloren d'acord amb la preocupació
constant dels regidors de Districte. Pel que fa al cas
concret del barri del Carmel, diu que no té constància
que hi hagi mancances en aquesta qüestió, però que
en tot cas s'analitzarà i es farà arribar la corresponent
informació.

El Sr. Marcet remarca la importància de la proposta
que s'està debatent, la qual cosa justifica un ampli
consens i que s'aprovi d'una manera formal pel Con¬
sell Plenari, ja que d'aquesta manera s'augmentaria
la tranquil·litat dels ciutadans.

La Sra. San Miguel, respecte a l'aprovació formal
del Pla Director, indica que les inversions s'aproven
pel Comitè de Govern i els projectes concrets pels òr¬
gans competents i que aquest Pla és un instrument
intern de gestió i de govern, per la qual cosa només
es podria sotmetre a aprovació dels òrgans de govern
un document de criteris i objectius.
Finalment, el Sr. Puigdollers demana que la pre¬

sent proposta sigui debatuda al Consell Plenari.
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Un cop tractats els assumptes de l'ordre del dia, la
presidenta de la Comissió dóna compte del despatx
d'ofici, i la Comissió acorda:
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 3

de setembre de 1997, pels quals s'adjudiquen els
contractes plurianuals relatius a la conservació i man¬
teniment de la senyalització horitzontal, vertical i in¬
formativa i abalisament de seguretat viària de les zo¬
nes est i oest de la ciutat per un import de 99.472.500
pessetes cadascun.
Quedar assabentada dels decrets d'Alcaldia, de 6

d'octubre de 1997, pels quals s'aprova el plec de
clàusules, s'autoritza despesa i es convoca concurs
per a l'adjudicació dels contractes plurianuals que te¬
nen per objecte el servei de neteja d'immobles ads¬
crits a la Guàrdia Urbana pel període comprès entre
l'1 de gener de 1998 i el 31 de desembre de 1999 per
un import de 76.500.000 pessetes i el subministra¬
ment de carburant amb targeta als vehicles de 2 i 4
rodes adscrits a la Guàrdia Urbana per un import de
243.000.000 de pessetes.
Respecte al primer apartat, el Sr. Álvarez demana

que es facin servir materials que no provoquin rellis¬
cades de motoristes i vianants.

El Sr. Narváez contesta que el nombre d'accidents
per aquesta qüestió s'ha reduït, i comenta que el món
de la moto no la veu com un problema. Hi afegeix que
als carrers no hi ha el nivell d'oli derivat de la
circul·lació que existia abans i que la pintura que es
fa servir actualment als passos de vianants rellisca
menys, encara que té una durada inferior, però que
es prioritza, lògicament, la seguretat.
Quant al contracte relatiu al subministrament de

carburant als vehicles de la Guàrdia Urbana, el Sr.
Puigdollers manifesta que no és competència de

l'Alcaldia, sinó del Consell Plenari, i demana infor¬
mació sobre la reducció del consum de carburant i
sobre la reestructuració dels serveis operatius realit¬
zada, segons consta a l'expedient, a fi i efecte de li¬
mitar els quilòmetres per cada vehicle de la Guàrdia
Urbana.
La Sra. San Miguel manifesta que aquesta rees¬

tructuració està destinada a augmentar la presència
de la Guàrdia Urbana al carrer combinant la
circul·lació amb els vehicles amb el recorregut a peu
per la ciutat. Indica que la reducció també s'ha pro¬
duït per l'increment del parc de vehicles amb carbu¬
rant diesel.

El Sr. Narváez indica, a partir d'un exemple con¬
cret, que la circulació dels agents en cotxe per la ciu¬
tat és vista per un nombre de ciutadans inferior ai que
resulta del fet que el vehicle estigui aturat en un punt
concret.

El Sr. Puigdollers reitera la petició del lliurament de
la instrucció per la qual es limita la circulació i dema¬
na un debat polític al respecte.

La Sra. San Miguel considera que el cap de la
Guàrdia Urbana té competència per a dictar aquest
tipus d'ordre i que ha de tenir també autoritat per a
dictar una instrucció per la qual s'incrementa la cir¬
culació a peu dels agents de la Guàrdia Urbana,
combinada amb la circulació amb vehicle. Per tot

això, opina que no és un tema de debat polític.
El Sr. Puigdollers insisteix que cal un debat polític,

perquè els ciutadans li demanen informació al res¬
pecte, i demanar la informació del govern municipal
sobre la reestructuració dels serveis operatius a què
fa referència l'expedient.

En no haver-hi més temes per a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i trenta-cinc minuts.
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Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'1 CONCURS PER A LA PROVISIÓ
D'1 LLOC DE TREBALL

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 9 de de¬
sembre 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 ser¬
veis, inclosos els serveis previs en altres Administra¬
cions públiques que hagin estat formalment recone¬
guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

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

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, en
el seu cas, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 punt,
segons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc de treball d'igual
nivell al del lloc de treball convocat 1 punt
Per l'ocupació d'un lloc de treball inferior
en dos nivells al del lloc de treball con¬
vocat 0,50 punts

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

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
La directora d'Organització i Personal, com a titular.
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.

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

▼

•-vi

V
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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 2.2 de juliol
de 1988 i la normativa legal i reglamentària correspo¬
nent.

- Seguiment de les actuacions urbanístiques en el
territori.

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

tècnic superior en Dret o de tècnic d'Administració
general (llicenciat 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 elaboració i tramitació d'expedients
urbanístics, fins a 3 punts
En assessorament jurídic en temes rela¬
cionats amb l'urbanisme, 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 comanda¬
ment, organització i responsabilitat, fins a 3 punts.

5. Informe consistent en una proposta a escollir
entre:

a) Criteris bàsics d'un PERI.
b) La llicència urbanística com a mitjà de control.
c) Informe sobre els aspectes més problemàtics en

la pràctica del procediment d'atorgament de lli¬
cències.

d) Anàlisi i propostes sobre edificació o seguretat i
activitats.
L'informe serà valorat fins a un màxim de 3 punts

(extensió màxima 5 fulls).

Puntuació mínima: 9 punts.

y

Responsable de projecte del Sector d'Actuació
d'Urbanisme
Concurs 759

Lloc de treball adscrit al Sector d'Urbanisme, i si¬
tuat a l'avinguda de la Diagonal, núm. 240.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2220Y).

Funcions
- Elaboració i tramitació dels experiments urbanís¬

tics.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Borja Carreras Moysi i Carles-Tolrà, gerent del

Sector d'Actuació d'Urbanisme, com a titular, o perso¬
na en qui delegui.
Sra. Mercedes Sunyer i Martín, responsable de

projecte del Sector d'Urbanisme, o persona en qui
delegui.
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.

t
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Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
cap del Departament de Gestió Administrativa de
Personal i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de règim especial
d'aquest municipi, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. M. Carme

García i Soler per desenvolupar les funcions de con¬

sellera tècnica del Districte de Nou Barris, amb el
complement de destinació de nivell 24 i específic de
responsabilitat corresponent al lloc de treball 2424Y
del Catàleg vigent.

Barcelona, 11 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu

(Ref. 4207)
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ANUNCIS

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
20321/97 instruït pel Departament Juridicoadmi-
nistratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barce¬
lona sobre proposta de caducitat de la parada núm.
25 (galeria comercial) de mercat municipal de la Sa¬
grada Família, es notifica al seu titular, The T-Shirt
Trust, SL, a l'últim domicili conegut del qual han es¬
tat rebutjades les notificacions que li han estat adre¬
çades, la proposta de resolució que es transcriu a
continuació:
"Imposar a The T-Shirt Trust, SL, titular de l'autorit¬

zació d'ús de la parada núm. 25 (galeria comercial)
del mercat municipal de la Sagrada Família, la sanció
de pèrdua de l'autorització que empara l'ús de l'es¬
mentat lloc, per comissió de la infracció assenyalada
a l'article 42.1) (manca de pagament del cànon) de
l'Ordenança municipal de mercats, considerada falta
greu per l'article 90.a); declarar caducada l'esmenta¬
da autorització, vacant la parada esmentada i requerir
el titular perquè, de conformitat amb el que disposen
els articles 160 i 161 del Reglament de patrimoni dels
ens locals, en el termini de deu dies deixi el lloc de
venda lliure, vacu, expedit i a disposició de l'adminis¬
tració. Aquesta sanció s'aplica en base al principi de
proporcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92
de RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gra¬
duació de la sanció aplicada, la naturalesa dels perju¬
dicis causats i la reincidència per comissió".

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
al de la publicació d'aquest anunci podrà al·legar tot
el que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita proposta
de resolució, juntament amb allò actuat, serà elevada
a l'òrgan corresponent per a resoldre.
Barcelona, 16 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.

★ * ★

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núm.
18234/96 pel Departament Juridicoadministratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
proposta de caducitat de la parada núm. 55 del mer¬
cat municipal de Ciutat Meridiana, es notifica a la titu¬
lar de l'autorització d'ús de la parada esmentada, Sra.
Josefa Ramírez i Funes, a l'últim domicili conegut de
la qual han estat rebutjades les notificacions que li
han estat dirigides, que el primer tinent d'alcalde, per
delegació de l'Alcaldia de data 31 de gener de 1996,
ha disposat en data 10 de juliol de 1997.

"Imposar a la Sra. Josefa Ramírez i Funes, titular
de l'autorització d'ús de la parada núm. 55 del mercat
municipal de Ciutat Meridiana, la sanció de pèrdua de
l'autorització que empara l'ús de l'esmentat lloc, per
comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.i)
de la mateixa Ordenança (per parada tancada sense
autorització municipal des del 2 de maig de 1996),
declarar caducada l'esmentada autorització; vacant la
parada esmentada i requeriria titular perquè, de con¬
formitat amb el que disposen els articles 160 i 161 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, en el termini
de deu dies, deixi la parada a disposició de l'Adminis¬
tració, lliure, vàcua i expedita; dins els vuit dies se¬
güents a l'expiració del termini esmentat i, en cas de
no haver procedit al desallotjament, assenyalar e\ cin¬
què dia hàbil, a les 9 hores, per a la pràctica de la di¬
ligència de llançament, designar la directora del mer¬
cat de Ciutat Meridiana perquè efectuï l'expressada
diligència amb absoluta indemnitat per a l'erari muni¬
cipal, assistida del personal auxiliar de la Policia Mu¬
nicipal que estimi necessari i amb la facultat de recla¬
mar directament l'auxili de la força pública, si així
calgués per a l'exacte compliment de la comesa que
li ha estat assignada. Aquesta sanció s'aplica en
base al principi de proporcionalitat recollit a l'article
131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC, considerant com
a criteri per a la graduació de la sanció aplicada:
l'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa
dels perjudicis causats i la reincidència per comissió".
Signat: El gerent.
Contra aquesta resolució es pot interposar, de con¬

formitat amb l'article 142 del Reglament d'organitza¬
ció i administració municipal, recurs d'alçada davant
l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat de l'endemà
de la data d'aquesta notificació. L'esmentat recurs
s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la
seva interposició, sense que se'n notifiqui la resolu¬
ció. Contra la desestimació del recurs d'alçada es po¬
drà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació,
quan aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 14 de novembre de 1977. El secretari

general, Romà Miró i Miró.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
20013/97 instruït pel Departament Juridicoadminis¬
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelo¬
na, sobre proposta de caducitat per manca de paga¬
ment del cànon trimestral de les parades núms. 159
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i 160 del mercat municipal de Les Corts, es notifica
al seu titular, Sr. Jorge Miralles i Brugués, a l'últim
domicili conegut del qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que en data
16 de juny de 1997, la presidenta de l'IMMB ha dis¬
posat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Jorge

Miralles i Brugués, titular de l'autorització d'ús de
les parades núms. 159 i 160 del mercat municipal
de Les Corts, d'acord amb les normes del Decret
278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, per comissió de la infracció asse¬
nyalada a l'article 42.1) (per manca de pagament del
cànon trimestral) de l'Ordenança municipal de mer¬
cats, considerada com a falta greu segons l'article
90.a) de l'Ordenança que s'aplica, tenint present
que la sanció establerta a l'article 92.B) per a les fal¬
tes greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a
15.000 pessetes, amb avís de suspensió de la ven¬
da; b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb sus¬
pensió de la venda en el lloc fins a 30 dies; i c) pèr¬
dua de l'autorització. Nomenar, a aquests efectes,
instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre aquest expedient

és l'Alcaldia.

D'acord amb el que disposa l'article 10 del Decret
278/93, li notifico que li ha estat formulat en qualitat
de titular de l'autorització d'ús dels llocs de venda
núms. 159 i 160 del mercat municipal de Les Corts, el
següent

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del cànon trimestral.
2. El fet esmentat és considerat falta greu d'acord

amb el que disposa l'article 90.a) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) una multa
de 5.000 a 15.000 pessetes amb l'avís de suspensió
de la venda; b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes
amb suspensió de la venda en els llocs fins a 30 dies;
i c) pèrdua de l'autorització, segons l'article 92.B).
També incorre en el supòsit d'extinció de l'autoritza¬
ció que preveu l'article 42.1) de la mateixa Ordenança.

En un termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut el
termini sense complimentar el present tràmit, se'l
considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat:
la instructora.

Barcelona, 14 de novembre de 1997. El secretari
general, Romà Miró i Miró.
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