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CONSELL PLENARI

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 21 de novem¬

bre de 1997

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

PfS»

r

r

Despatx d'ofici
Quedar assabentat de la instrucció de l'Alcaldia, de

5 de novembre de 1997 (S1/D/1997 4125), sobre els
criteris a seguir en el desplegament del Programa
1997-1999 d'escultures i altres intervencions artísti¬

ques sobre l'espai públic i els edificis municipals.
Ratificar del decret de l'Alcaldia, de 18 de novem¬

bre de 1997 (S1/D/1997 4521), que modifica la deno¬
minació de la Comissió de Comerç i Consum, la qual
passa a denominar-se Comissió de Comerç, Consum
i Turisme.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 18

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4514), que modifi¬
ca la representació del Grup Municipal Popular a les
Comissions del Plenari de la manera següent:
Comissions d'Urbanisme i Infraestructures i d'Hi¬

senda i Funció Pública: membres: Ims. Srs. José
Alberto Fernández i Díaz i Emilio Álvarez i Pérez; i
suplent, Im. Sr. Jordi Cornet i Serra.
Comissió de Benestar Social i Educació: membres:

Ima. Sra. Marta Vila i Florensa i Im. Sr. José Ramon
Tobía i Galilea; i suplent, Im. Sr. Emilio Álvarez i
Pérez.
Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica: mem¬

bres: Ims. Srs. Antonio Ainoza i Cirera i Jordi Cornet i
Serra; i suplent, Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez.
Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans: mem¬

bres: Ims. Srs. Daniel Sirera i Bellés i Jordi Cornet i
Serra; i suplent, l'Im. Sr. José Ramon Tobía i Galilea.
Comissió de Política Cultural i Presidència: mem¬

bres: Ims. Srs. Emilio Álvarez i Pérez i José Ramon
Tobía i Galilea; i suplent, Ima. Sra. Marta Vila i
Florensa.
Comissió de Ciutat Amiga i Qualitat: membres: Im.

Sr. Daniel Sirera i Bellés i Ima. Sra. Marta Vila i Flo¬
rensa; i suplent, l'Im. Sr. José Ramon Tobía i Galilea.
Comissió de Mobilitat i Seguretat: membres: Ims.

Srs. Emilio Álvarez i Pérez i Jordi Cornet i Serra; i su¬
plent, Im. Sr. Daniel Sirera i Bellés.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 18

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4522), que designa
membre del Comitè de Govern del Territori, i del de
les Comissions del Plenari, la Ima. Sra. Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 5

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4117 i 4116), que

designen membre del Consell Municipal de Benestar
Social: en representació de l'àmbit universitari profes¬
sional, el Sr. Salvador Alsius i Clavera, en substitució
del Sr. Josep Pernau i Riu; i com a experta la Sra.
Teresa Torns i Martín, en substitució d'Elvira Méndez
i Méndez.
Quedar assabeniat del decret de l'Alcaldia, de 5 de

novembre de 1997 (S1/D/1997 4123), que designa
membres del Fòrum Ciutat i Comerç els Srs. Xavier
Vilamala i Vila, Francesc Mauri i Homs, Ramon Rega¬
da i Simó, en substitució dels Srs. Carles Cuní i Cas¬
tells, i Antoni Torrents i Casabayó, en substitució de
la Sra. Anna Riera i Santaeulària, i accepta la renún¬
cia del Sr. Jordi Lafuente i García.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 18

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4527 i 4515), que
designen membre: de la Comissió de Telecomunica¬
cions, la Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig; i de la
Taula Cívica d'Energia, la Ima. Sra. Catalina Carre¬
ras-Moysi i Carles-Tolrà, en substitució de l'Excm. Sr.
Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 5 de

novembre de 1997 (S1/D/1997 4118), que designa
representant de l'Ajuntament a la Comissió Gestora
de l'Àrea de Rehabilitació Integrada de Ciutat Vella el
Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, en substitu¬
ció del Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 3744), que: encarrega
a l'Institut Municipal d'Urbanisme les competències
en matèria de gestió urbanística no descentralitzades
i el suport a les descentralitzades; el faculta per trami¬
tar i presentar als òrgans de govern i altres organis¬
mes municipals les propostes d'acord i de resolucions
encomanades pels seus estatuts i per tal decret; i li
adscriu, en els termes que concreta, el personal fun¬
cionari, el personal laboral fix i el personal laboral
temporal del Servei de Gestió Urbanística del Sector
d'actuació d'Urbanisme, i els recursos materials i eco¬
nòmics assignats a l'esmentat Servei.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 5 de

novembre de 1997 (S1/D/1997 4124), que designa
membre del Consell d'Administració de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona, el Sr. Guim Sánchez i
Fibla, en substitució del Sr. Àlex Coll i Toronell.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 18

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4524), que designa
regidor adscrit al Districte de Nou Barris, el Sr. Antoni
Miquel i Cerveró.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 18 de novembre

de 1997 (S1/D/1997 4516), que nomena presidenta
del Consell Municipal del Districte de l'Eixample la
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal, en substitució
de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.
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Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 18
de novembre de 1997 (S1/D/1997 4519 i 4517), que
nomenen membre del Consell Municipal del Districte:
de Sants-Montjuïc, el Sr. Francesc Xavier Esteve i
Gómez de Travesedo, en substitució del Sr. Josep
Cordero i Català; i de Sant Martí, el Sr. Pere Nieto i
Díaz, en substitució del Sr. Pere Mariné i Jové.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 18

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4529, 4523, 4528,
4530, 4526, 4520 i 4518), pels quals es designa re¬
presentants de l'Ajuntament de Barcelona:

a) a ProEixample, SA, la Ima. Sra. Carme San
Miguel i Ruibal i la Ima Sra. Joana Ortega i Alemany,
en substitució, respectivament, de l'Excm. Sr. Joan
Clos i Matheu i de l'Im. Sr. Daniel Fabregat i Llorente;

b) a Promoció de Ciutat Vella, SA, l'Im. Sr. Pere
Alcober i Solanas i la Ima. Sra. Catalina Carreras-
Moysi i Carles-Tolrà, en substitució dels Excms. Srs.
Pasqual Maragall i Mira i Joan Clos i Matheu;

c) a Clavegueram de Barcelona, la Sra. Pilar So¬
lans i Huguet, tot proposant la seva designació com a
membre del Consell d'Administració de la Societat;
d) a Catalana d'Iniciatives, CRSA, l'Im. Sr. Ernest

Maragall i Mira, en substitució de l'Excm. Sr. Joan
Clos i Matheu, tot proposant a la Junta General ei seu
nomenament com a substitut de l'Excm. Sr. Joan
Clos i Matheu en el Consell d'Administració;

e) al Consell d'Administració de Mercados de
Abastecimientos de Barcelona, SA, (Mercabarna), la
Sra. Pilar Solans i Huguet;

f) a la Junta General d'Accionistes d'Internacional
Trade Center Barcelona, SA, la Ima. Sra. Maravillas
Rojo i Torrecilla, en substitució de l'Im. Sr. Xavier
Casas i Masjoan, tot proposant a la Junta General
la designació com a membre del Consell d'Admi¬
nistració.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 18

de novembre de 1997 (S1/D/1997 4525), que designa
membres de la Comissió Gestora del Consorci del
Besòs en representació de l'Ajuntament, els Srs. Gui¬
llem Sánchez i Juliachs i Ramon García i Bragado i la
Sra. Pilar Figueras i de Diego; i designar representant
de l'Ajuntament a la Junta General del Consorci Sani¬
tari de Barcelona l'Im. Sr. Francesc Nárvaez i Pazos,
en substitució de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'11 de

novembre de 1997 (S1/D/1997 4267), que designa
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president de la Comis¬
sió d'Hisenda i Funció Pública, representant de l'Ajun¬
tament de Barcelona en la Fundació per a la Motivació
dels Recursos Humans, i el faculta per a la formalitza¬
ció dels actes que siguin necessaris per a l'execució
de l'acord d'adhesió a l'esmentada Fundació.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 27

d'octubre de 1997 (S1/D/1997 4126), que, designa
membres de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs en representació d'aquest Ajuntament, els
Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan, Francesc Narvàez
i Pazos i Eugeni Forradellas i Bombardó.
Quedar assabentat del Reglament intern del Comi¬

tè Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Barcelona,
acordat el 3 d'octubre de 1997 entre representants
dels sindicats integrats en el Comitè esmentat i els de
l'Administració municipal.
Ratificar sengles decrets de l'Alcaldia, de 19 de no¬

vembre de 1997 (S1/D/1997 4414 i 4415), pels quals,
respectivament, s'aproven:

a) L'Acord de condicions laborals del personal fun¬
cionari de l'Ajuntament, subscrit el 27 d'octubre de
1997, pels representants de la Corporació i les orga¬
nitzacions sindicals Unió General de Treballadors

(UGT), Sindicat Professional de Policies Municipals
d'Espanya (SPPME), Acció Sindical Independent
(ASI), Agrupació d'Independents (Al) i Democràcia
Sindical (DS).

b) El Conveni col·lectiu del personal laboral de
l'Ajuntament de Barcelona, subscrit el 27 d'octubre de
1997, pels representants de la Corporació i les orga¬
nitzacions sindicals Unió General de Treballadors

(UGT), Acció Sindical Independent (ASI) i Agrupació
d'Independents (Al).
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 10 de novembre

de 1997 (S1/D/1997 4174), que imposa al contractat
laboral Sr. Josep Anton Moreno i Guallar la sanció
disciplinària d'acomiadament per la comissió d'una
falta molt greu tipificada com a transgressió de la
bona fe contractual i també com a abús de confiança
en l'acompliment de la feina al punt 4 lletra F de l'an¬
nex V f) del Conveni col·lectiu de treball del personal
laboral, en relació amb l'article 54 apartat 2, lletra d)
del vigent Estatut dels treballadors, consistents en els
fets referits en l'annex.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

6 i 7 novembre de 1997 (S1/D/1997 3942, 3943,
3953-3955, 4180, 4181, 4183-4186 i 4425), que
aproven modificacions de crèdit del Pressupost de
1997 (generació de crèdit per ingressos), per un im¬
port de 4.300.000, 5.506.100, 592.796, 52.982.133,
25.000.000, 542.204.418, 1.200.000, 89.623.392,
56.245.602, 13.882.733, 218.049.941 i 9.555.000
pessetes, respectivament.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 20 de novembre

de 1997 (S1/D/1997 4574), que adscriu a l'Institut
Municipal de la Salut Pública l'ús dels immobles deta¬
llats a l'inventari annex per a la prestació dels serveis
que li són propis, mitjançant la contraprestació econò¬
mica o cànon anual de 26.000.000 de pessetes,
révisable anualment en funció de l'evolució de l'I PC

general en el conjunt de l'Estat, mantenint en tot cas
l'Ajuntament la titularitat de les finques i la compta-
bilització en el seu actiu patrimonial.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

24 i 30 d'octubre i 5 i 7 de novembre de 1997

(S1/D/1997 3889, 3891, 3892, 4053, 4152), pels
quals, respectivament, s'autoritza la despesa, s'a¬
proven els plecs de condicions administratives parti¬
culars i tècniques particulars i es convoquen concur¬
sos oberts per a adjudicar els contractes següents:

a) núm. 97004047, que té per objecte l'equipament
de la plaça del Sortidor, per un import de 122.739.000
pessetes, de les quals 12.739.000 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, 44.000.000 al de 1998, i 66.000.000
al de 1999;

b) núm. 97004205, que té per objecte l'arranja¬
ment de l'espai interior dels habitatges de la SEAT,
per un import de 109.794.411 pessetes, de les quals
36.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
29.802.880 al de 1998, i 43.940.000 al de 1999;

c) núm. 97004206, que té per objecte l'arranjament
de la plaça d'Osca i entorns, per un import de
57.612.111 pessetes, de les quals 12.048.200 s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998;

d) núm. 97004351, que té per objecte obres d'orde¬
nació del Parc de Canyelles (7a fase), per un import

r
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de 69.885.000 pessetes, de les quals 9.885.000
s'apliquen al Pressupost de 1997, 20.000.000 al de
1998, i 40.000.000 al de 1999;

e) núm. 97004199, que té per objecte obres d'urba¬
nització de la plaça de Joaquim Folguera, per un im¬
port de 49.600.000 pessetes, de les quals 26.600.000
s'apliquen al Pressupost de 1998, i la resta al de
1999.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 24

d'octubre i 7 i 12 de novembre de 1997 (S1/D/1997
3774, 4153, 4235 i 4236), pels quals, respectivament,
s'autoritza la despesa, s'aproven els plecs de condi¬
cions administratives particulars i tècniques particu¬
lars i el Projecte i es convoquen concursos oberts per
a adjudicar els contractes següents:

a) núm. 97004044, que té per objecte la urbanitza¬
ció de la superfície de l'aparcament de la Casa Groga
(2a fase), per un import de 68.790.548 pessetes, de
les quals 15.816.533 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998;

b) núm. 97004242, que té per objecte obres d'urba¬
nització de la plaça de Frederic Soler, per un import
de 47.400.000 pessetes, de les quals 24.400.000
s'apliquen al Pressupost de 1998, i la resta al de
1999;

c) núm. 97004144, que té per objecte la segona
fase de la construcció de la Piscina del Bon Pastor,
per un import de 63.521.602 pessetes, de les quals
9.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
41.521.602 al de 1998 i 13.000.000 al de 1999;

d) núm. 97004122, que té per objecte la construc¬
ció d'un edifici per equipaments i biblioteca al carrer
de la Riera Blanca, núms. 1-3, per un import de
277.728.000 pessetes, de les quals 1.500.000 s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, 154.500.000 al de 1998
i 121.728.000 al de 1999.
Quedar assabentat de sengles decrets de l'Alcal¬

dia, de 5 de novembre de 1997 (S1/D/1997 4077,
4075 i 4323), pels quals, respectivament:

a) S'autoritza i disposa la despesa de 226.528 pes¬
setes contra la partida 621.79 423.15 0201 del Pres¬
supost de 1997 per al pagament de la direcció tècni¬
ca de les obres de reforma i ampliació del CEIP
Puríssima Concepció i al Sr. Ramon Auset i Mongay i
s'aplica la quantitat de 717.337 pessetes contra la
mateixa partida del Pressupost de 1998 per a atendre
l'esmentada prestació durant tal any;

b) S'autoritza i disposa la despesa de 271.833 pes¬
setes contra la partida 621.79 423.15 0201 del Pres¬
supost de 1997 per al pagament de la direcció tècni¬
ca de les obres de reforma i ampliació del CEIP Pere
Vila a la Sra. Eulàlia Aran i Corbella i s'aplica la quan¬
titat de 634.278 pessetes contra la mateixa partida
del Pressupost de 1998 per a atendre l'esmentada
prestació durant tal any.

c) S'autoritza la despesa d'1.000.000 de pessetes
contra la partida 621.71 432.30 01 01 del Pressu¬
post de 1997, i la de 46.497.808 pessetes amb càr¬
rec al de 1998 per a fer front als pagaments derivats
del contracte núm. 97003764, relatiu al subministra¬
ment de mobiliari, armaris i prestatgeries compac¬
tes, corresponents al projecte de reforma i ampliació
de l'Arxiu Administratiu; i s'adjudica tal contracte a
Tamdems Pascual Hnos., SA
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 24

i 30 d'octubre, 5, 7, 12 i 14 de novembre de 1997,
(S1/D/1997 3757, 3771, 3777, 3779, 3784, 3843,

3845, 3856, 3881, 4081, 4136, 4237, 4239, 4314,
4407, 4410 i 4412), pels quals s'adjudiquen:

a) a SAPIC, SA, Proyectos de Ingeniería y
Construcciones, el contracte núm. 97002974, que té
per objecte obres de cobriment del poliesportiu
Arístides Maillol, pel preu de 109.999.420 pessetes,
de les quals 26.564.949 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998;

b) a Cons. Técnico Especial, SA, el contracte núm.
97002980, que té per objecte l'enderrocament del
CEIP Mare de Déu de Port, pel preu de 18.700.000
pessetes, de les quals 6.700.000 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, i la resta al de 1998;

c) a Moncobra, SA, el contracte núm. 97000574,
que té per objecte la remodelació i adequació parcial
de les instal·lacions d'electricitat de l'edifici vell de la
Casa de la Ciutat, pel preu de 61.633.983 pessetes,
de les quals 22.668.000 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998;
d) a Moncobra, SA, el contracte núm. 97000712,

que té per objecte l'adequació de les instal·lacions
elèctriques dels jardins, fonts i edificis del Palauet
Albéniz, pel preu de 49.164.970 pessetes, de les
quals 21.428.490 s'apliquen al Pressupost de 1997, i
la resta al de 1998;

e) a SA, Proyectos de Ingeniería y Construcciones,
el contracte núm. 97002698, que té per objecte obres
de rehabilitació, dins el conjunt de Museus Història-
Marés, del subsòl del Museu d'Història i de la planta
baixa de la Casa Padellàs, pel preu de 137.955.446
pessetes, de les quals 52.229.022 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, i la resta al de 1998;

f) a Jaume Martí i Almestoy, el contracte núm.
97002703, que té per objecte la direcció tècnica de
les obres de rehabilitació del conjunt de Museus His-
tòria-Marés, pel preu de 6.923.205 pessetes, de les
quals 1.750.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
5.000.000 al de 1998 i 173.205 al de 1999;

g) a Josep Llinàs i Carmona, el contracte núm.
97002700, que té per objecte la direcció de les
obres de rehabilitació del conjunt de Museus Histò-
ria-Marés, pel preu de 6.482.405 pessetes, de les
quals 1.750.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
4.658.821 al de 1998 i 73.584 al de 1999;

h) a Auxiliar de Canalizaciones, SA, el contracte
núm. 97003494, que té per objecte les obres de cons¬
trucció del Parc de Bombers del Nord, pel preu de
243.271.523 pessetes, de les quals 70.000.000 s'apli¬
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998;

i) a Construcciones J. Ferrer, SA, el contracte núm.
97002763, que té per objecte obres de millora a l'EM
Ignasi Iglesias, pel preu de 28.419.000 pessetes, de
les quals 8.525.700 s'apliquen al Pressupost de
1997, i la resta al de 1998;

j) a OCP Construcciones, SA, el contracte núm.
97003661, que té per objecte la segona fase del
Poliesportiu Estació del Nord (sector club), pel preu
de 246.904.894 pessetes, de les quals 100.671.000
s'apliquen al Pressupost de 1997, 92.157.000 al de
1998 i 54.076.894 al de 1999;

k) a Auxiliar de Canalizaciones, SA, el contracte
núm. 97002426, que té per objecte la construcció de
la nova unitat territorial d'Horta-Guinardó per a la
Guàrdia Urbana, pel preu de 244.902.357 pesse¬
tes, de les quals 24.668.108 s'apliquen al Pressu¬
post de 1997, 147.234.249 al de 1998 i 73.000.000
al de 1999;
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I) a Construcciones Bosch Pascual, SA, el con¬
tracte núm. 97003280, que té per objecte obres de
rehabilitació de façanes i cobertes al CEIP Brasil,
pel preu de 15.486.000 pessetes, de les quals
6.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997, i la res¬
ta al de 1998;

m) a Incofamo, SA, el contracte núm. 97003354,
que té per objecte obres de millora del CEIP Lavínia,
pel preu de 26.650.000 pessetes, de les quals
9.000.000 s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta
al de 1998;

n) a Esteyco, SA, el contracte núm. 97002525,
que té per objecte la redacció del projecte i la direc¬
ció parcial de les obres dels habitatges del Governa¬
dor II Fase, pel preu de 7.125.000 pessetes, de les
quals 2.375.000 s'apliquen al Pressupost de 1997,
3.800.000 al de 1998 i 950.000 al de 1999.

o) a F. Closa Alegret, SA, el contracte núm.
97003170, que té per objecte obres de reforma del
Museu Frederic Marés, per un import de 128.340.868
pessetes, de les quals 20.000.000 s'apliquen al Pres¬
supost de 1997, 100.000.000 al de 1998 i 8.348.868
al de 1999;

p) a Construcción y Servicios, SA, el contracte
núm. 97002624, que té per objecte les obres de la
2a fase de construcció de la Biblioteca d'Horta-
Guinardó i entorns, per un import de 194.953.881
pessetes, de les quals 30.000.000 s'apliquen al
Pressupost de 1997, 126.917.026 al de 1998 i
38.036.855 al de 1999;

q) a Dumez Constructora Pirenaica, SA, el con¬
tracte núm. 97003474, que té per objecte les obres
de reforma i rehabilitació de les plantes tercera i
quarta de l'edifici Vapor Vell, per ubicar-hi la bibliote¬
ca del Districte de Sants-Montjuïc, per un import de
244.124.336 pessetes, de les quals 35.000.000
s'apliquen al Pressupost de 1997, 115.000.000 al de
1998 i 94.124.336 al de 1999.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 7 de novembre de 1997, que contracta
amb Felguera Fluidos, SA, les obres de construcció
d'una planta de tractament de lixiviáis en el recinte
de l'abocador de residus sòlids urbans del Garraf,
pel preu de 570.950.000 pessetes de les quals
228.400.000 s'apliquen al Pressupost de 1997, altres
228.400.000 pessetes al Pressupost de 1998 i les
restants 114.150.000 pessetes al Pressupost de
1999.
Quedar assabentat de sengles resolucions de la

Regidoría del Districte de PEixample, de 20, 21 i 28
d'octubre de 1997, per les quals, respectivament,
s'imposen:

a) a Anama, SA, titular de l'activitat de discoteca
ubicada al carrer de Casanoves, núm. 171, la sanció
d'1.000.000 de pessetes i tancament provisional de
l'establiment per un període de dos mesos com a res¬

ponsable de la infracció consistent en l'incompliment
reiterat d'horaris d'obertura i tancament dels establi¬
ments públics en els dies que s'hi concreten, tipifica¬
da com a falta greu a l'article 24 I) de la Llei 10/1990,
de 15 de juny;

b) a Víctor García i Alonso, titular de l'activitat de
discoteca ubicada al carrer de Rocafort, núm. 227, la
sanció de 500.000 pessetes i tancament provisional
de l'establiment per un període d'un mes com a res¬

ponsable de la infracció consistent en l'incompliment
reiterat d'horaris d'obertura i tancament dels establi¬

ments públics en els dies que s'hi concreten, tipifica¬
da com a falta greu a l'article 24 I) de la Llei 10/1990,
de 15 de juny;

c) a Jaising, SA, titular de l'activitat de discoteca
ubicada a l'avinguda Diagonal, núm. 405, la sanció
d'1.000.000 de pessetes i tancament provisional de
l'establiment per un període d'un mes com a respon¬
sable de la infracció consistent en l'incompliment rei¬
terat d'horaris d'obertura i tancament dels establi¬
ments públics en els dies que es concreten, tipificada
com a falta greu a l'article 24 I) de la Llei 10/1990, de
15 de juny.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 18 de novembre

de 1997, (S1/D/1997 4513), pel qual es disposa: l'ad¬
hesió de l'Ajuntament al Dia Mundial de la Sida que
tindrà lloc el proper dia 1 de desembre, en solidaritat
amb les persones afectades per l'esmentada malal¬
tia; i el suport als actes que en tal dia promogui la so¬
cietat civil i que vagin encaminats a la sensibilització
social i a la lluita contra qualsevol tipus de discrimina¬
ció o exclusió de les persones afectades pel VIH.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 7 de novembre de 1997, que aprova la in¬
corporació de deu noves fitxes al Catàleg d'arbres
d'interès local, per assegurar la protecció de tots
aquells exemplars que per les seves característiques
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat han d'ésser
conservats dins el terme municipal.
Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬

des a l'Ajuntament com a soci únic de Parc Zoològic
de Barcelona, SA, els acords següents:

1r. Designar membre del Consell d'Administració
de la Societat la Ima Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla.

2n. Designar presidenta de l'esmentat Consell la
Ima Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla.
3r. Establir que el termini de designació de la con¬

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

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

Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬
des a l'Ajuntament com a soci únic de les societats
respectives els acords següents:

1r. Designar membre del Consell d'Administració de
a) ProNouBarris, SA, l'Im. Sr. Antoni Miquel

Cerveró, en substitució de la Ima. Sra. Joana Ortega
Alemany;

b) Barcelona Activa, SA, la Sra. Pilar Solans i
Huguet; i

c) Parc Zoològic de Barcelona, SA, i Barcelona
Promoció d'Instal·lacions Olímpiques, SA, el Sr.
Ramon Seró i Esteve.
2n. Establir que el termini de designació dels con¬

sellers que es nomenen serà per dos anys i, en tot
cas, haurà de coincidir amb el mandat consistorial.
3r. Facultar indistintament el president i el secre¬

tari del Consell d'Administració per comparèixer da¬
vant notari i elevar a escriptura pública els nomena¬
ments anteriors, com també per complir els tràmits
necessaris per a la seva inscripció en el Registre
mercantil i també la correcció d'errors materials, en
cas necessari.
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Designar representant de l'Ajuntament de Barcelo¬
na: a l'Assemblea General del Consorci Localret l'Im.
Sr. Ernest Maragall i Mira.
Proposar a l'Assemblea General del Consorci

Localret el nomenament de l'Im. Sr. Ernest Maragall
i Mira com a president de la Junta de la Demarcació
Barcelona-Besòs i com a vicepresident del Consell
d'Administració. Proposar a l'Assemblea General del
Consorci Localret que els tres representants de
l'Ajuntament de Barcelona en el Consell d'Adminis¬
tració, en representació de la Demarcació Barcelo¬
na-Besòs, siguin els Ims. Srs. Xavier Casas i
Masjoan, i Joan Puigdollers i Fargas i José Alberto
Fernández Díaz
Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬

lona a la Junta de la Demarcació Barcelona-Besòs
els Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan, Eugeni
Forradellas i Bombardó, Jaume Ciurana i Llevadot i
José Alberto Fernández i Díaz, i les Imes. Sres.
Maravillas Rojo i Torrecilla, Pilar Rahola i Martí¬
nez, Carme San Miguel i Ruibal i Joana M. Ortega i
Alemany.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

1r. Aprovar el Programa Financer 1998-2002
d'acord amb el que disposa l'article 147 de la Llei
39/1988 reguladora de les Hisendes locals.
2n. Aprovaré Is Pressupostos Generals de l'Ajunta¬

ment de Barcelona per a 1998, i les seves Bases
d'execució, en els quals es troben integrats:

a) El propi de l'Entitat.
b) Els Pressupostos dels Organismes autònoms

municipals de caràcter administratiu:
Fundació Mies Van der Rohe.
Institut Municipal de Persones amb Disminució.
Institut Municipal d'Educació.
Institut Municipal d'Informàtica.
Institut Municipal d'Hisenda.
Institut Municipal d'Urbanisme.
Institut Municipal de Salut Pública.
Patronat Municipal de l'Habitatge.
c) Els Pressupostos dels Organismes autònoms

municipals de caràcter comercial, industrial, financer
o anàleg:
Institut de Cultura de Barcelona.
Institut Municipal de Parcs i Jardins.
Institut Municipal de Mercats.
Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de

Vida.

d) Els Estats de previsions d'ingressos i despeses
de les Societats mercantils següents:
Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques,

SA.
Informació i Comunicació de Barcelona, SA.
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA.
Barcelona Activa, SA.
Parc Zoològic de Barcelona, SA.
Pro Nou Barris, SA
Serveis Funeraris de Barcelona, SA.
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, per un import de 139.141.145 pessetes.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost de

1997, corresponents als reconeixements de crèdit del
present expedient, de conformitat amb la documenta¬
ció que s'adjunta.
Aprovar modificacions de crèdit del Pressupost

1997, de conformitat amb la documentació que s'ad¬
junta, per un import de 297.610.923 pessetes (dos
annexos).
Acceptar la renúncia de la Universitat Pompeu

Fabra al dret de superfície sobre l'immoble municipal
conegut com Antic Mercat del Born i, per tant, deixar
sense efecte el conveni signat l'11 de maig de 1993 i
l'escriptura pública constitutiva d'aquest dret formalit¬
zada el 23 de desembre de 1993, i promoure'n l'extin¬
ció mitjançant títol que causi efecte en el Registre de
la Propietat.
Aprovar el Conveni annex entre el Ministeri d'Educa¬

ció i Cultura, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Barcelona, que regula els compromisos per a la
instal·lació a la finca de l'Antic Mercat del Born de la
Biblioteca pública de l'Estat a Barcelona; i, en conse¬
qüència: tramitar expedient de cessió gratuïta de la fin¬
ca a l'Estat, de conformitat amb allò que disposen els
articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, de 17 d'octubre de 1988; sotmetre'l a informa¬
ció pública per un període de trenta dies; i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprova¬
da la cessió i formalitzar-la en escriptura pública, fent
esment de l'afectació de l'immoble a l'esmentada finali¬
tat, garantida amb clàusula de reversió automàtica en
els termes de l'article 50.3 del Reglament al·ludit.
Cedir gratuïtament a l'Institut Català del Sòl, els so¬

lars de propietat municipal afectats per les següents
promocions construïdes i finalitzades: Sant Joan de
Malta, Can Clos, Renfe Meridiana l/ll, el Carmel, Ciu¬
tat Vella, Barceloneta, Mirallers, Almirall Cervera,
Convent dels Àngels i Mas Guimbau, de conformitat
amb el que preveuen els convenis de 4 de maig de
1994 i d'11 de març de 1996, formalitzats entre el De¬
partament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Barce¬
lona, si no es formulen al·legacions durant el període
d'informació pública; practicar les segregacions,
agrupacions o altres operacions registráis conve¬
nients per tal de materialitzar la transmissió; i forma¬
litzaries cessions en escriptura pública.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

PONÈNCIA DE SALUT PÚBLICA

Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Con¬
selleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci
Sanitari de Barcelona per a l'adscripció de l'Institut
Municipal de Salut Pública al Consorci Sanitari de
Barcelona.

COMISSIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Constituir, juntament amb la Generalitat de Cata¬
lunya i el Comitè Organitzador del Saló de l'Energia
i el Medi Ambient de la Fira de Barcelona, la Fun-
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dació Fòrum Ambiental; aprovar-ne els Estatuts se¬
gons el document adjunt que figura a l'expedient;
autoritzar la despesa de 5.000.000 de pessetes
com a aportació fundacional de l'Ajuntament a l'es¬
mentada Fundació; i facultar la Ima. Sra. Maravillas
Rojo i Torrecilla per al desenvolupament d'aquests
acords.
Aprovar inicialment la creació del fitxer de titularitat

municipal per a una base de dades d'empreses de la
ciutat de Barcelona (Servei INFOPIME), juntament
amb les seves Normes reguladores, de conformitat
amb l'article 18 de la Llei orgànica 5/1992, de 29
d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de
dades de caràcter personal; sotmetre les esmentades
Normes a informació pública durant un període de
trenta dies, per a la presentació de suggeriments i
al·legacions; i per al cas que no s'hi formulin al·lega¬
cions que posin de manifest la necessitat d'introduir-
hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definiti¬
va, i, en tal cas, comunicar a l'Agència de Protecció
de Dades, l'adopció d'aquest acord.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

Adherir-se formalment al Manifest de ciutats euro¬

pees sobre l'aliança amb els pobles indígenes ama¬
zònics; i sol·licitar la incorporació d'aquest Ajunta¬
ment a l'associació Aliança del Clima, de les ciutats
europees amb els pobles indígenes dels boscos tro¬
picals.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL I

PRESIDÈNCIA

Aprovar les Bases generals i específiques dels
Premis Ciutat de Barcelona 1997, que s'atorgaran en
el mes de febrer de 1998, durant les Festes de Santa
Eulàlia; exposar-les al públic per un període de vint
dies; i procedir a convocar tals Premis per guardonar
la creació, la investigació i la producció de qualitat re¬
alitzada a Barcelona en el transcurs de l'any, de con¬
formitat amb les bases esmentades.
Atorgar la Medalla al Mèrit Artístic, en la categoria

d'Or, a l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, per
a la seva intensa activitat cultural desenvolupada al
llarg de setanta-cinc anys en favor de la cultura
barcelonina.

PONÈNCIA DE CULTURA

Atorgar, de conformitat amb les propostes que han
formulat la Comissió de Política Cultural i Presidèn¬
cia, recollint les iniciatives dels Consells Municipals
de Districte, la Medalla d'Honor de Barcelona als se¬

güents ciutadans, ciutadanes i entitats com a merei¬
xedors d'aquest guardó per les seves virtuts i valors
cívics i per haver contribuït amb el seu esforç, cadas¬
cú des del respectiu camp d'actuació, el desenvolu¬
pament de la consciència ciutadana:
De ciutat: a la Sra. Antònia Macià i Gómez, Vda. de

J. Tarradellas, a la Sra. Carme Ballcells i Segalà, al
Sr. Nicolau Casaus i de la Fuente, al Sr. Salvador

Cortadellas i Baltasar i al Sr. Francesc Perelló i
Picchi.
A iniciativa dels Consells Municipals dels Districtes:

de Ciutat Vella, al Sr. Dídac Mora i Navarro i a la Sra.
M. Dolors Boadas i Ribas; de l'Eixample, al Sr. Josep
Martínez de Foix, i a la Sra. Teresa Pàmies i Bertran;
de Sants-Montjuïc, als Srs. Josep Ventura i Tenas i
Anselm Cartañá i Gómez; de les Corts, als Srs. Bona¬
ventura Batlle i Piera i Francesc Carbonell i Barberà;
de Sarrià-Sant Gervasi, al Sr. Cristòfol Jordà i
Barreras, i a la Sra. Roser Oller de Capell; de Gràcia,
al Sr. Antoni Torrens i Gost, i a Gràcia Territori Sonor;
d'Horta-Guinardó a Ateneu Cultural Hortenc, i a Coo- m

perativa Cultural Rocaguinarda; de Nou Barris, al Sr.
Manuel Vital i Velo, i a la Sra. Joaquima Angeláis i
Sayols; de Sant Andreu, al Sr. Martí Pous i Pagès a
títol pòstum; i de Sant Martí, als Srs. Jaume Serrano i
Vidal i Josep M. Huertas i Claveria.

COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURES

Aprovar inicialment l'Ordenança sobre conservació
i seguretat dels paraments exteriors dels edificis, se¬
gons el document que s'adjunta; exposar-la al públic
per un termini de trenta dies; i, en cas de no presen-
tar-s'hi cap reclamació o suggeriment, tenir per l'ele¬
vat l'acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva,
tot això segons el procediment establert a l'article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya.

Districte de les Corts

Aprovar provisionalment el Pla especial d'alinea¬
cions de la variant del carrer de Joan d'Alós, entre els
carrers de Joan d'Alós i del Torrent de les Roses,
d'iniciativa municipal; estimar parcialment les al·le¬
gacions presentades per la Sra. Pilar Coramina i Tor¬
res, en nom i representació de Lavina Barcino, SA, i
pels Srs. Adolfo Ramiro i Fernández, en representa¬
ció de la Societat General d'Aigües de Barcelona, SA,
Miquel Coll i Estévez, en representació de Publinasa,
SRL, Ulrich Stock Müssig, i Alberto Carreras i Coll, en
representació d'lnmoalfa, SA, de conformitat amb
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament de
22 d'octubre de 1997, annex, i que es dóna per repro¬
duït a efectes de motivació; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬
ció de l'equipament cultural, esportiu i recreatiu al
carrer de Balmes, núms. 422-424, i carrer de Casta¬
nyer, núms. 22-24 (antic Auditori Manén), una de les
sales del qual estarà dedicada a auditori, promogut
per Kuma, SA; desestimar les al·legacions presenta¬
des per la Sra. M. José Hernansàez i Gibert i pel Sr.
Llorenç Domènech i Cerdà pels motius que figuren a
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
de 24 d'octubre de 1997; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
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Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordena¬
ció de l'edificació de l'equipament ubicat a l'avinguda
del Tibidabo, núms. 14-16, promogut per la Fundació
Herminio Tudela; i trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar provisionalment el Pla especial de l'illa de¬
limitada pels carrers de Sales i Ferrer, de Garriga i
Roca i d'Ercilla, amb les modificacions no substan¬
cials que resulten incorporades al document d'apro¬
vació provisional i de les prescripcions de l'acord
d'aprovació inicial de 20 de desembre de 1996, pro¬
mogut per Guinardó, 36, SL, i pels Srs. Felipe
Rodríguez i Núñez, Francesc Sala i Corma, Isidro
Varón i Membrilla i la Sra. Alicia Valls i Aymó; estimar
l'al·legació presentada pel Sr. Jordi Abel i Fabré de
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis
de Planejament de 22 d'octubre de 1997; i trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordena¬

ció volumètrica de la unitat d'actuació núm. 9-B del
Pla de vores de la ronda de Dalt, a l'avinguda del Jor¬
dà, presentat pel Patronat Municipal de l'Habitatge,
amb les modificacions no substancials introduïdes
en relació a la disminució de l'alçada de l'edifici pre¬
vist, que es detallen en l'informe annex de la Direc¬
ció de Serveis de Planejament i es recullen al docu¬
ment d'aprovació definitiva; 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 de Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

Districte de Nou Barris

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de l'edifici
E1-E2 dels carrers de Viladrosa, d'Almansa, de
Góngora i el passeig Central dins l'àmbit del Pla es¬
pecial de reforma interior dels Habitatges del Gover¬
nador, presentat per la Generalitat de Catalunya-De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques; i
trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona als efectes esta¬
blerts a l'article 64.1 e) en relació al 66 del Decret le¬
gislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment la Modificació del Pla General
Metropolità per a la transformació del Centre Direc-
cional de Diagonal Mar, presentada per Diagonal
Mar Litoral Residencial, SL, els criteris, objectius i
solucions generals de planejament de la qual han
estat exposats al públic de conformitat amb la reso¬
lució del president de la Comissió d'Equilibri Territo¬
rial i Planejament Urbà de 15 de juliol de 1997, ha¬
vent estat valorats els suggeriments presentats,
segons informes annexos; exposar-la al públic pel
termini d'un mes; i resoldre sobre la seva aprovació
provisional.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Nou Barris

Aprovar definitivament, tota vegada que en el pe¬
ríode d'informació pública no s'hi han presentat al·le¬
gacions ni reclamacions en contra, el Projecte
d'obres per a la urbanització de la superfície de les
finques núms 26 LC i 28-30 del carrer de Vallcivera
(núms. 41 LC i 43-49 de l'avinguda dels Rasos de Pe¬
guera), així com el de la construcció i explotació d'un
aparcament públic per a vehicles al seu soterrani,
que impliquen la declaració d'utilitat pública i necessi¬
tat d'ocupació, als efectes d'expropiació forçosa de la
finca núms. 28-30 del carrer de Vallcivera; adjudicar
el contracte que té per objecte la realització d'aques¬
tes obres d'urbanització, així com la construcció de
l'aparcament subterrani i el dret d'explotar-lo, a l'em¬
presa Ferrovial, SA; atorgar a l'empresa Ferrovial,
SA, com a adjudicatària de l'esmentat concurs, la
condició de beneficiària de l'expropiació de la finca
núms. 28-30 del carrer de Vallcivera; encarregar a
l'empresa privada municipal Pro Nou Barris, SA, la
gestió administrativa, tècnica i econòmica tant de les
obres d'urbanització com de la construcció de l'apar¬
cament subterrani, tot reservant-se la Corporació mu¬
nicipal les facultats administratives, establertes en el
plec de clàusules reguladores del contracte, sobre
l'explotació d'aquell aparcament subterrani; requerir
l'empresa Ferrovial, SA, perquè, en el termini dels
quinze dies hàbils següents de la notificació d'aquest
acord, procedeixi a constituir davant la Tresoreria de
l'Ajuntament de Barcelona la garantia definitiva per
un import de 14.000.000 de pessetes, la garantia
complementària per un import de 33.376.000 pesse¬
tes i, com a beneficiària de l'expropiació, la garantia
de 25.000.000 de pessetes; i també perquè el dia hà¬
bil següent al d'haver finalitzat el termini de presentar
les garanties, comparegui per formalitzar el correspo¬
nent contracte; i facultar expressament Pirn. Sr.
Antonio Santiburcio i Moreno, com a regidor del Dis¬
tricte de Nou Barris i, alhora, vicepresident executiu
de la societat privada municipal Pro Nou Barris, SA,
per poder formalitzar tal adjudicació.
Acceptar la proposta presentada pels Srs. Gregorio

i Miguel Murillo i Fernández, el 21 d'octubre de 1997,
en el sentit que es procedeixi a l'arxivament de l'ex¬
pedient d'expropiació de la finca núms. 1 i 3 del car¬
rer d'Artés, de la qual són titulars com a hereus dels
titulars registráis de l'immoble, i ocupants; i en aquest
sentit, deixar sense efecte, pel que respecta a la finca
esmentada i atès l'estat de tramitació en què es troba
actualment aquesta expropiació, l'acord de la Comis¬
sió de Govern de 17 de febrer de 1995, pel qual es va
iniciar l'expedient d'expropiació de referència, així
com les posteriors resolucions adoptades en relació
amb aquest, per quant l'expropiació d'aquest immo¬
ble no es troba dins les prioritats del vigent Programa
d'actuació municipal.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació de la finca núm. 101 del
carrer d'Argullós i de 35 m2 de la finca núm. 87 de
l'esmentat carrer, atesa la seva afectació a vial (5)
segons el Pla especial de millora i reequipament del
barri de La Prosperitat, aprovat el 29 de maig de
1991; desestimar les al·legacions presentades per la
Sra. Pilar Grau i Montañés, oposant-se a l'expropia-
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ció de la finca núm. 101 del carrer d'Argullós per les
raons següents: 1r. perquè el tràmit d'informació pú¬
blica de la relació de béns i drets s'estableix a l'únic
efecte d'esmenar errors a la relació aprovada i no pas
per a plantejar oposicions de fons al fet de l'afectació,
tal com estableixen els articles 17 de la Llei d'expro¬
piació forçosa i 197 del Reglament de gestió urbanís¬
tica; i 2n. perquè el planejament urbanístic amb base
al qual la totalitat d'aquesta finca va ser afectada a un
ús dotacional públic, i que legitima la present expro¬
piació, es va aprovar seguint escrupolosament tots
els tràmits que preceptuava al respecte la legislació
urbanística vigent; notificar als afectats l'inici de l'ex¬
propiació perquè, en el termini de quinze dies, pre¬
sentin la proposició del preu en què estimin o valorin
el seu dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a l'article
24 de la Llei d'expropiació forçosa i, en el supòsit que
no hi hagi mutu acord, iniciar la peça separada
d'apreuament de conformitat amb l'article 29 i se¬
güents de l'esmentada Llei; publicar el present acord
al Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de
més circulació i al tauler d'anuncis i notificar-lo indivi¬
dualment als afectats.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació de 90 m2 de la finca núm. 1
de l'avinguda de Vallbona, afectats de vial (5) segons
el Pla especial de reforma interior de Torre Baró,
aprovat el 2 de maig de 1985; desestimar les al·le¬
gacions presentades pel Sr. Ramon Vila i Enfedaque,
oposant-se a la present expropiació atès que aquesta
es legitima en el planejament actualment vigent i, per
tant, no hi ha cap impediment legal per procedir a la
seva execució; notificar als afectats l'inici de l'expro¬
piació perquè, en el termini de quinze dies, presentin
la proposició del preu en què estimin o valorin el seu
dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a l'article 24 de
la Llei d'expropiació forçosa i, en el supòsit que no hi
hagi mutu acord, iniciar la peça separada d'apreua¬
ment de conformitat amb els articles 29 i següents de
l'esmentada Llei; publicar el present acord al Butlletí
Oficial de la Província, en un diari dels de més circu¬
lació i al tauler d'anuncis i notificar-lo individualment
als afectats.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació de les finques núms. 150-
152 i 154 de la carretera de Ribes, afectades d'equi¬
paments comunitaris (7-b) pel Pla General Metro¬
polità, aprovat el 14 de juliol de 1976; notificar als
afectats l'inici de l'expropiació perquè, en el termini
de quinze dies, presentin la proposició del preu en
què estimin o valorin el seu dret, a fi d'intentar l'avi¬
nença prevista a l'article 24 de la Llei d'expropiació
forçosa i, en el supòsit que no hi hagi mutu acord, ini¬
ciar la peça separada d'apreuament de conformitat
amb l'article 29 i següents de l'esmentada Llei; publi¬
car el present acord al Butlletí Ofical de la Província,
en un diari dels de més circulació i al tauler d'anuncis
i notificar-lo individualment als afectats.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació dels drets d'ocupació exis¬
tents sobre les finques núms. 13 del passeig d'Urrutia
i núms. Í03-105 del carrer de Vilalba dels Arcs, afec¬
tades de vial (5) zona verda (6-b) i promoció d'habi¬
tatge públic (18-hs) per la Modificació del Pla General
Metropolità als sectors de Turó de la Peira i Can
Carreras, aprovat definitivament el 23 d'abril de 1992;
notificar als afectats l'inici de l'expropiació perquè, en

el termini de quinze dies, presentin la proposició del
preu en què estimin o valorin el seu dret, a fi d'inten¬
tar l'avinença prevista a l'article 24 de la Llei d'expro¬
piació forçosa i, en el supòsit que no hi hagi mutu
acord, iniciar la peça separada d'apreuament de con¬
formitat amb l'article 29 i següents de la Llei esmenta¬
da; publicar el present acord al Butlletí Oficial de la
Província, en un diari dels de més circulació i al tauler
d'anuncis i notificar-lo individualment als afectats.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació de les finques núms. 1, 3, 5,
7, 9, 11 i 13 del carrer de Llívia; núms. 22, 24 i 30 del
carrer del Pintor Alsamora, i núms. 2, 4, 6 i 8 del car¬
rer de Queralbs, afectades de vial (5) i zona verda (6-
b) pel Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol
de 1976, fent constar que han estat acceptades les
al·legacions i manifestacions realitzades per a es¬
menar-hi errors pels Srs. i Sres. Nicolás Latorre i
Martínez, Ramon Gil i Sánchez, José Balcells i Ca¬
bré, Juan Latorre i Cozar, Pilar Lobo i Troyano,
Josefa Cegarra i Roca, Joan Giménez i Riu, Josefa
Lapuente i Roca, Sebastián Lira i Armengual i Juan
Urgellés i Salvado; notificar als afectats l'inici de l'ex¬
propiació perquè, en el termini de quinze dies, pre¬
sentin la proposició del preu en què estimin o valorin
el seu dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a l'article
24 de la Llei d'expropiació forçosa i, en el supòsit que
no hi hagi mutu acord, iniciar la peça separada
d'apreuament de conformitat amb els articles 29 i se¬
güents de l'esmentada Llei; publicar el present acord
al Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de
més circulació i al tauler d'anuncis i notificar-lo indivi¬
dualment als afectats.

1r. Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 115
del Reglament de gestió urbanística, el Projecte de
reparcel·lació voluntària de la unitat d'actuació núm. 27
del Pla especial de reequipament i millora de la Pros¬
peritat, protocol·litzat mitjançant escriptura pública ator¬
gada el dia 20 d'octubre de 1997 per Construcciones
Bacoral, SA, i per la Sra. Francisca Vila i Pacheco, da¬
vant el notari d'aquesta ciutat, Sr. Wladimiro Gutiérrez i
Álvarez, amb el núm. 3.103 del seu protocol. 2n. Deter¬
minar, de conformitat amb els articles 150 a) del Decret
legislatiu 1/1990 i 124 del Reglament de gestió urbanís¬
tica, que la fermesa de l'acte administratiu d'aprovació
definitiva del projecte de reparcel·lació comporta "de
iure" la cessió, en ple domini i lliures de càrregues, a
l'administració actuant, dels terrenys de cessió obligatò¬
ria per a la seva afectació als usos previstos en el pla¬
nejament. 3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial
de la Província, en el tauler d'edictes d'aquest Ajunta¬
ment, i en un diari dels de més circulació de la provín¬
cia, i notificar-lo individualment als propietaris i d'altres
interessats en l'expedient.

Districte de Sant Andreu

Estimar les al·legacions que es detallen en l'infor¬
me dels Serveis Jurídics del Districte de 16 de setem¬
bre de 1997; modificar la relació de béns i drets afec¬
tats d'acord amb tal informe; aprovar definitivament
l'esmentada relació amb les modificacions introduï¬
des; declarar iniciada l'expropiació d'aquests béns i
drets, relativa a les finques situades als carrers del
Pare Secchi, núms. 32-34, del Montsec, núms. 56-58,
del Pare Secchi, núms. 36-40, i d'Ignasi Iglesias,

mm
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núms. 75-77; notificar als interessats l'inici de l'expro¬
piació i requerir-los perquè, en el termini de quinze
dies, proposin el preu en què estimin o valorin el seu
dret, a fi d'intentar l'avinença prevista a l'article 24 de
la Llei d'expropiació forçosa i, en el supòsit que no hi
hagi mutu acord, iniciar la peça separada d'apreua-
ment de conformitat amb els articles 29 i següents de
l'esmentada Llei; publicar l'acord present al Butlletí
Oficial de la Província, en un diari dels de més circu¬
lació i al tauler d'anuncis; i notificar-lo individualment
als afectats.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament el canvi del sistema d'actua¬
ció de compensació pel de cooperació per a l'execu¬
ció de la unitat d'actuació núm. 5 de la Modificació del
Pla general metropolità al Front marítim del Poblenou
des del Cementiri fins a la rambla de Prim, que com¬
prèn les finques situades al carrer de Perelló, entre la
Rambla del Poblenou i el carrer del Ferrocarril, i les
finques núms. 28 a 36 del carrer de Fernando Poo.
Incoar les actuacions necessàries en inici d'expedient
de reparcel·lació. Publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província, en el tauler d'edictes d'aquest
Ajuntament, en un diari dels de més circulació de la
província; i notificar-ho individualment a tots els inte¬
ressats en l'expedient.
Quedar assabentat i atorgar conformitat al Projecte

de modificació dels Estatuts i Bases d'actuació de la
Junta de Compensació del Sector Diagonal Mar, ins¬
crita en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·la¬
boradores amb el núm. 885, al foli 69, tom VII, apro¬
vat per unanimitat en Assemblea General de la Junta
celebrada el 26 de maig de 1997; i donar trasllat

d'aquesta resolució al Registre d'Entitats Urbanísti¬
ques Col·laboradores als efectes d'inscripció.

Mocions

Dels portaveus dels Grups Socialista, Independen¬
tista i d'Iniciativa-Els Verds:

1) Recolzar els documents d'al·legacions elaborats
respectivament pel Consell de la Formació Professio¬
nal i Ocupacional de l'Ajuntament de Barcelona, pel
Consell Escolar Municipal i per l'Institut d'Educació, i
proposar-los com una aportació positiva per a desen¬
volupar un treball rigorós de planificació, amb el mà¬
xim consens possible, que millori la proposta presen¬
tada pel Departament d'Ensenyament.

2) Proposar que, en el moment de la creació del
Consell Nacional de Catalunya de la Formació Pro¬
fessional, sol·licitat per diverses al·legacions, el Con¬
sell de la Formació Professional i Ocupacional de
l'Ajuntament de Barcelona sigui considerat l'organis¬
me territorial de referència en matèria de planificació
de l'oferta educativa de formació professional així
com del seguiment de la seva aplicació.
Del Sr. Alcalde i els altres presidents dels Grups

Municipals:
Atorgar la Medalla d'Or de la Ciutat a Càritas Dio¬

cesana, en reconeixement al seu treball social que
s'orienta, des de fa cinquanta anys, a ajudar les per¬
sones més pobres i marginades sense cap discrimi¬
nació per raó de creença, ètnia o ideologia tenint pre¬
sent que els problemes de les esmentades persones
no tenen solament un component de penúria econò¬
mica, sinó també de manca de recursos culturals,
d'autoestima i de desarrelament.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern
ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PER¬
SONES AMB DISMINUCIÓ
(Aprovats inicialment i definitivament per acord
del Consell Plenari de 27 de juny de 1997)

TÍTOL PRIMER
NATURALESA I FINALITAT DE

L'INSTITUT MUNICIPAL

Article 1
L'Institut Municipal de Persones amb Disminució

de Barcelona és un organisme autònom de caràcter
administratiu, amb personalitat jurídica pròpia i patri¬
moni independent, creat per l'Ajuntament de Barcelo¬
na per a l'acompliment de les finalitats que es deter¬
minen en els presents Estatuts, d'acord amb allò
establert en els articles 237 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 40 de la Llei de règim es¬
pecial de Barcelona.
L'Institut es regirà per aquests Estatuts i també pel

que disposen la Llei 7/1985 reguladora de les bases
de règim local, la Llei especial de Barcelona i el seu
reglament, la Llei 8/1987 municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 39/1988 d'hisendes locals, el text
refós de la Llei general pressupostària de 1988, els
articles 199 a 209 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activi¬
tats i serveis dels ens locals, i les altres disposicions
que.siguin d'aplicació de dret intern i comunitari.

Article 2

Als efectes previstos per l'article 3 de la Llei espe¬
cial de Barcelona, l'Institut té la consideració d'òrgan
tecnicojurídic de gestió de l'Ajuntament.

Article 3. Finalitats i objectius de l'Institut.
3.1. Constitueixen la finalitat de l'Institut les activi¬

tats dirigides a la promoció i a l'atenció de les perso¬
nes amb disminució, de cara a la seva integració so¬
cial (basada en els principis de normalització i
reconeixement de la diferència) per a aconseguir-ne
el desenvolupament personal i la millora de la qualitat
de vida.

Pel que fa a la consideració de persona amb dismi¬
nució i a tots els efectes, es remetrà al que determini
la legislació i els tràmits administratius vigents.
Amb tot, també s'assumiran les agrupacions i de¬

nominacions adoptades d'acord amb la tradició de les
associacions, entitats i serveis d'aquest àmbit de po¬
blació, i que en general tenen el seu origen en les
causes, especificitats i conseqüències dels diversos
tipus de disminució. Així es podran distingir, conside¬
rant els aspectes etiologies determinants, els sectors

de les disminucions físiques (trastorns motors o orgà¬
nics), de les disminucions psíquiques (retard mental),
de les disminucions sensorials auditives, de les dismi¬
nucions sensorials visuals, i de les disminucions deri¬
vades de les malalties mentals (trastorns de la perso¬
nalitat).
Per a aconseguir les finalitats que li han estat as¬

signades, l'Institut té per objectius:
a) La recerca, el recull i l'estudi de dades per tal d'ar¬

ribar al coneixement permanent i més exacte pos¬
sible de la realitat social de les persones amb dis¬
minució.

b) La recerca, l'aprofitament, l'adequació, la promo¬
ció, la implantació i la coordinació dels recursos
de tota mena existents o de nova creació, utilitza¬
bles per a assolir els objectius de l'Institut.

c) El foment i la promoció de la participació de les
persones, les entitats i els sectors afectats i/o inte¬
ressats, establint a l'efecte els mecanismes ade¬
quats d'informació, de proposta, d'estímul i de se¬
guiment de les seves activitats presents i futures.

d) Vetllar perquè les necessitats específiques de les
persones amb disminució siguin incloses en les
actuacions de l'Ajuntament de Barcelona.

e) Promoure la correcta aplicació de les lleis esta¬
blertes per a la integració social de les persones
amb disminució, ineludiblement en les de compe¬
tència municipal.

f) Vetllar especialment per la salvaguarda dels drets
de les persones amb disminució reconeguts a la
normativa vigent.

3.2. L'actuació de l'Institut es desenvoluparà mit¬
jançant les activitats concretes següents:
a) L'establiment de relacions, d'acords, i/o convenis

amb l'Administració pública, en els seus diversos
estaments i nivells, amb la finalitat d'emprendre
actuacions conjuntes o de coordinar les respecti¬
ves activitats amb les de l'Institut.

b) L'establiment de relacions, acords, i/o convenis
amb entitats privades amb capacitat per a assumir
els objectius programats en cada cas per part de
l'Institut.

c) L'establiment de mecanismes per a la informació i
la sensibilització del públic, dirigits a difondre la
realitat de les persones amb disminució, els mit¬
jans disponibles i els objectius assolits o per acon¬
seguir per tal d'apropar la Comunitat i les Admi¬
nistracions públiques a aquesta problemàtica,
propiciant canvis positius en les seves idees i acti¬
tuds al respecte.

d) La formació i el reciclatge del personal especialit¬
zat a mesura que les necessitats ho demanin.

e) L'establiment de serveis de promoció, d'informa¬
ció, d'assessorament i suport personalitzats en-



NÚM. 34 20-XII-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1653

vers les persones afectades o interessades,
d'acord amb els objectius programats.

f) La promoció i/o implantació d'estudis d'investiga¬
ció sobre la problemàtica dels disminuïts i d'expe¬
riències "pilot" de nous serveis.

g) Promoure, davant dels poders públics, l'exercici
dels drets i la defensa dels interessos legítims
reconeguts a les persones amb disminució i
exercitar les accions que escaiguin per tal de fer¬
ies efectives.

3.3. Les activitats de l'Institut es desenvoluparan
d'acord amb una planificació global, per tal que s'ob¬
tingui la màxima rendibilitat social, tenint en compte,
d'una banda, els diversos tipus i graus de disminució;
i de l'altra, els diferents camps o àmbits d'actuació,
com són: el de la prevenció de les disminucions;
l'atenció precoç; l'educació o escolarització; la forma¬
ció professional i la inserció laboral; l'habilitació i la
rehabilitació funcional i el foment de l'autonomia per¬
sonal; la cultura, l'esport i l'oci; l'habitatge, la normalit¬
zació de l'entorn amb l'eliminació de les barreres ar¬

quitectòniques i l'adaptació del transport; la salut, i
d'altres específicament relacionats amb certs tipus i
graus de disminució.
3.4. L'Institut establirà i mantindrà els serveis i re¬

cursos propis necessaris per a garantir l'execució de
les anteriors activitats.

Article 4
Per a aconseguir el seu objectiu, sense perjudici de

les funcions tuïtives reservades als òrgans de govern
de l'Ajuntament, l'Institut estarà facultat per a:
a) Fer totes les actuacions que estiguin directament i

indirectament relacionades amb les finalitats es¬

mentades anteriorment i que es derivin de l'apli¬
cació de la normativa vigent.

b) Administrar els seu patrimoni així com els béns
que li hagin estat adscrits.

c) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i
immobles, acceptar herències, llegats i donacions
amb els requisits i les limitacions que estableix la
LMRLC i els reglaments d'aplicació. L'acceptació
d'herències, llegats i donacions haurà de ser ratifi¬
cada pel Consell Plenari de l'Ajuntament.

d) Obtenir subvencions i altres ajudes d'entitats pú¬
bliques o de particulars.

e) Contractar personal, obres, serveis i subministra¬
ments.

f) Prestar garanties i avals.
g) Aprovar la seva pròpia organització interna.
h) Exercitar accions judicials i administratives.
i) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics con¬

gruents amb la finalitat de la institució.
j) Percebre les quantitats que s'estableixin per a la

prestació dels serveis atribuïts a l'Institut,
k) Atorgar premis, beques i subvencions, i dur a ter¬

me aquelles accions de foment que es considerin
oportunes, així com establir concerts amb tota
mena de persones i/o entitats públiques i priva¬
des.

I) I qualsevol altra que li sigui encomanada per
l'Ajuntament, en relació als objectius de l'Institut.

Article 5
L'Institut Municipal de Persones amb Disminució de

Barcelona tindrà el seu domicili social a Barcelona, al
carrer del Comte d'Urgell, núm. 240, 3r, porta A.

TÍTOL SEGON
ÒRGANS DE GOVERN I ATRIBUCIONS

CAPÍTOL PRIMER
Òrgans de govern de l'Institut

Article 6
Els òrgans de govern de l'Institut Municipal de Per¬

sones amb Disminució de Barcelona són
- La Junta Rectora
- El/la president/a
- El/la vicepresident/a
- La Comissió Directiva
- El /la gerent

CAPÍTOL SEGON
La Junta Rectora.

Article 7
1. La Junta Rectora assumeix el govern superior

de l'Institut.
2. Estarà integrada per:

a) Deu membres de l'Ajuntament, designats per de¬
cret d'Alcaldia.

b) Deu representants elegits directament per les per¬
sones amb disminució empadronades a Barcelo¬
na, de conformitat amb el procediment d'elecció
que, en cada cas, aprovi la Junta Rectora. Els re¬
presentants així elegits seran nomenats per de¬
cret d'Alcaldia.

c) Una persona en representació de les organitza¬
cions sindicals majoritàries de l'Ajuntament, no¬
menada pel president a proposta de les organitza¬
cions que, en cada moment, estableixin els
acords que s'adoptin amb les organitzacions sin¬
dicals, i un representant del Comitè d'empresa de
l'Institut, ambdós amb veu i sense vot.

3. El/la gerent assistirà a les reunions de la Junta
amb veu però sense vot.

Article 8
1. El/la president/a de la Junta Rectora de l'Insti¬

tut, serà el/la regidor/a que nomeni l'alcalde d'entre
els que pertanyin al grup a) de l'article anterior; l'al¬
calde nomenarà un/a vicepresident/a entre els/les
regidors/es que integren el mateix grup.

2. Els/les consellers/es del grup a) de l'article ante¬
rior cessaran quan perdin la seva condició de mem¬
bres de l'Ajuntament per acabament del mandat o per
altres causes; també podran ser renovats per decret
d'Alcaldia en qualsevol moment.

3. Els/les consellers/es del grup b) de l'article ante¬
rior es renovaran cada quatre anys.

Article 9
1. Actuarà com a secretari/ària de la Junta Rectora

el/la secretari/ària general de l'Ajuntament, o la per¬
sona en qui delegui. Aquesta persona haurà de ser
funcionari/ària municipal llicenciat/da en dret.

2. La Intervenció de Fons de l'Institut serà exercida

per l'interventor/a de l'Ajuntament o la persona en qui
delegui.

3. El/la secretari/ària i l'interventor/a, titulars o dele¬
gats de l'Institut assistiran a les reunions de la Junta
amb veu però sense vot.
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Secció primera
Atribucions

Article 10

Corresponen a la Junta Rectora les atribucions se¬
güents:
a) Aprovar les directrius de la política de l'Institut i

els programes d'actuació.
b) Aprovar els reglaments de règim interior.
c) Aprovar la proposta dels pressupostos d'ingres¬

sos i despeses anuals i remetre-la a l'Ajuntament
per a la seva inclusió en l'expedient d'aprovació
del pressupost general.

d) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i
la memòria anual d'actuació, l'inventari i el balanç.

e) Aprovar els preus públics pels serveis que pugui
prestar l'Institut, en els termes que estableix la
Llei d'hisendes locals.

f) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i ser¬
veis, la quantia dels quals ultrapassi d'un 3% els
recursos ordinaris del pressupost propi de l'Institut.

g) Aprovar la contractació d'obres i gestió de serveis
públics d'una durada superior a 5 anys, o de quantia
superior al 3% dels recursos ordinaris del pressu¬
post de l'Institut. Aquest límit es modificarà automàti¬
cament en funció del que anualment estableixin les
bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.

h) Aprovar la contractació de consultoria i assistèn¬
cia, de serveis i de treballs específics i concrets
no habituals, quan la quantia sigui superior al 3%
dels recursos ordinaris de l'Institut o la seva dura¬
da excedeixi dels 5 anys. Aquest límit es modifica¬
rà automàticament en funció del que anualment
estableixin les bases d'execució del pressupost
de l'Ajuntament.

i) Aprovar la contractació de subministraments i
adquisició de béns i drets, quan la quantia exce¬
deixi de I' 1 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost de l'Institut. Aquest límit es modifica¬
rà automàticament en funció del que anualment
estableixin les bases d'execució del pressupost
de l'Ajuntament.

j) Proposar al Consell Plenari Municipal l'adquisició,
alienació, cessió o gravamen de béns immobles
en tots els casos, i les inversions en valors mobi¬
liaris, o la seva alienació, si superen el 10% del
pressupost de l'Institut i també, acordar la inversió
i alienació de valors mobiliaris quan no superin
l'esmentat percentatge.

k) Aprovar les operacions de tresoreria que superin
el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de
l'Institut, i sotmetre-les a la ratificació de l'òrgan
de l'Ajuntament corresponent.

I) Aprovar les transferències de crèdit la quantia de
les quals excedeixi del 5% dels recursos ordinaris
del Pressupost en exercici, o quan impliquin canvi
de capítol.

m) Proposar a l'alcalde el nomenament i cessament
del gerent.

n) Aprovar l'estructura interna dels serveis i la distri¬
bució orgànica de les funcions.

o) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla
de personal, el catàleg dels llocs de treball, l'ofer¬
ta pública d'ocupació i el règim general dels no¬
menaments i retribucions del personal, així com
dels Pactes de Condicions Laborals i Convenis
Col·lectius.

p) Elevar al Consell Plenari, a proposta de la Comis¬
sió Directiva, la proposta de separació del servei
del personal funcionari, així com l'autorització o
denegació de compatibilitats,

q) Ratificar l'acomiadament del personal laboral,
r) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos

i reclamacions judicials i administratives, en de¬
fensa dels drets i interessos de l'Institut,

s) Sotmetre a l'aprovació del Consell Plenari de l'A¬
juntament les propostes de modificació dels Esta¬
tuts.

t ) Nomenar les comissions tècniques assenyalades
a l'article 40.

Secció segona
Funcionament

Article 11
1. La Junta Rectora es reunirà dos cops l'any com

a mínim, i sempre que ho consideri necessari l'alcal¬
de, el/la president/a o a petició d'una tercera part dels
seus membres.

2. Les reunions no podran realitzar-se sense l'as¬
sistència del president/a i del secretari/ària o dels que
de manera reglamentària els substitueixin i en qual¬
sevol supòsit hauran de ser-hi presents onze mem¬
bres de la Junta Rectora.

3. Les convocatòries hauran de cursar-se amb una

antelació mínima de vuit dies hàbils i s'hi adjuntarà el
corresponent ordre del dia de la reunió.

4. Els membres del grup a) definits a l'article 7,
assumiran responsabilitats concretes pel que fa a la
relació i presència dels sectors, districtes i organis¬
mes municipals dins la Junta Rectora, tot plegat
amb les condicions i especificacions que s'establei¬
xin en acords de la pròpia Junta.

Article 12
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels

membres de la Junta Rectora presents. En cas d'em¬
pat, decidirà el vot de qualitat del president/a.

CAPÍTOL TERCER
La Presidència i la Vicepresidència

Article 13

Correspondran al/la president/a de l'Institut, a més
de les facultats que li delegui la Junta Rectora, les
atribucions que a continuació s'indiquen:
a) Ostentar la representació permanent de l'alcalde

en l'Institut i de l'Institut en els actes que ho re¬
quereixin pel seu significat.

b) Exercitar tot tipus d'accions legals en els casos
d'urgència i informar-ne la Junta de Govern en la
primera reunió que se celebri.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reu¬
nions, dirigir les deliberacions i decidir els empats
amb el vot de qualitat.

d) Exercir la direcció política vetllant per la seva
adient realització d'acord amb allò que disposen
els presents Estatuts.

e) Aprovar els convenis de col·laboració de tot tipus
que calgui establir amb altres organismes i enti¬
tats públiques o privades en relació amb les finali¬
tats de l'Institut, i informar-ne la Junta Rectora.
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f) Atorgar premis, beques i subvencions d'acord
amb la normativa de l'Ajuntament.

g) Imposar les sancions d'acomiadament del perso¬
nal laboral amb submissió prèvia a l'aprovació de
la Junta Rectora.

h) Exercir, en casos d'urgència, les facultats i fun¬
cions expressades en l'article 10 dels presents es¬
tatuts, i informar-ne a la primera reunió de la Jun¬
ta Rectora.

i) Elevar a la Junta Rectora la proposta de nomena¬
ment i cessament del gerent per a proposar-la a
l'alcalde.

Article 14
El/la vicepresident/a substituirà el/la president/a i

n'assumirà les atribucions en cas d'absència, vacant
o malaltia i exercirà les funcions que li delegui.

CAPÍTOL QUART
La Comissió Directiva

Article 15
La Comissió Directiva és l'òrgan de gestió executi¬

va de l'Institut i estarà constituïda pels membres se¬
güents:
- El/la president/a.
- Cinc membres designats per l'Ajuntament a pro¬

posta dels consellers del grup a) de l'article 7.
- Sis representants nomenats d'entre ells, corres¬

ponents als consellers del grup b) de l'article 7.
- El/la gerent, amb veu i sense vot.
També hi participaran amb veu però sense vot,

el/la secretari/ària, el/la qual redactarà les actes de
sessions i el/la interventor/a delegat/da quan se'l/la
convoqui.

Article 16
Seran funcions de la Comissió Directiva:

a) Presentar a la Junta Rectora:
- La proposta de pressupost de l'Institut.
- Els comptes anuals.
- Els estats financers.
- La plantilla, les retribucions, el catàleg dels

llocs de treball, els convenis col·lectius i l'ofer¬
ta pública d'ocupació.

b) Aprovar -i informar-ne la Junta Rectora- les ope¬
racions de tresoreria que no superin el 5% dels
recursos ordinaris del pressupost de l'Institut, i
sotmetre-les a la ratificació de l'òrgan de l'Ajunta¬
ment corresponent.

c) Proposar a la Junta Rectora, per a la seva apro¬
vació, l'estructura interna dels serveis i la distribu¬
ció orgànica de les funcions.

d) Proposar a la Junta Rectora, per a la seva eleva¬
ció al Consell Plenari, les sancions de separació
del servei del personal funcionari, així com l'ator¬
gament o denegació de compatibilitats.

e) Nomenar i separar els càrrecs d'alta direcció de
l'Institut i informar-ne la Junta Rectora.

f) Exigir el compliment de les responsabilitats de les
persones titulars de l'administració de l'Institut.

g) Analitzar el grau d'acompliment dels objectius de
l'Institut i proposar a la Junta Rectora les actua¬
cions que se'n puguin derivar.

h) Conèixer de tots els assumptes que s'hagin d'ele¬
var a l'aprovació o ratificació de la Junta Rectora.

i) Aquelles altres que en virtut de les seves compe¬
tències li delegui la Junta Rectora.

Article 17
La Comissió es reunirà com a mínim un cop cada

dos mesos, amb convocatòria prèvia del/la presi¬
dent/a, que haurà de ser tramesa per escrit a tots
els membres amb una antelació mínima de vuit dies,
llevat dels casos que puguin justificar una convoca¬
tòria urgent.
A la convocatòria s'haurà d'adjuntar el correspo¬

nent ordre del dia i la documentació relativa als temes

que s'hi hagin de tractar.
Per voluntat del/la president/a o de quatre dels

seus membres, podrà sol·licitar-se una convocatòria
extraordinària de la Comissió, per tal de tractar temes
de caràcter urgent.

Article 18
Les sessions de la comissió només seran vàlida¬

ment constituïdes amb la presència de set membres
amb dret a veu i vot, i del seu secretari/ària.

Article 19
Els acords de la Comissió es prendran per majoria

simple dels assistents, amb el vot de qualitat de la
Presidència en cas d'empat.

CAPÍTOL CINQUÈ
La Gerència

Article 20
Són funcions del/la gerent:

a) Representar administrativament l'Institut quan
el/la president/a no assumeixi aquesta repre¬
sentació i relacionar-se en funció del seu càrrec
amb altres institucions públiques o privades.

b) Exercir les funcions d'integració i direcció executi¬
va de l'Institut i gestionar-ne els recursos humans,
materials, econòmics i tecnològics.

c) Dissenyar el pla general i les línies estratègiques
d'actuació per a la consecució dels objectius de
l'Institut, i elevar-Ies a la Presidència, per a la
seva aprovació en la Junta Rectora.

d) Elaborar la proposta dels reglaments de règim in¬
terior i elevar-la a la Junta Rectora per a la seva
aprovació.

e) Fer el seguiment i avaluació interna de la progra¬
mació i informar-ne periòdicament els òrgans su¬
periors de govern.

f) Executar i fer complir els acords dels òrgans su¬
periors de govern.

g) Dirigir i inspeccionar les obres, serveis i depen¬
dències de l'Institut, així com tot el seu personal,
d'acord amb les directrius de la Presidència.

h) Contractar i concedir obres, serveis i subministra¬
ments d'una durada i import no superiors als que
estableixen els apartats g) h) i i) de l'article 10
dels presents estatuts i resoldre les qüestions inci¬
dentals dels esmentats contractes.

i) Proposar, per a la seva aprovació a la Junta Rec¬
tora, segons la quantia, els contractes d'obres,
serveis i subministraments.

j) Formalitzar els contractes aprovats per l'Institut,
de qualsevol naturalesa, i informar-ne la Comissió
Directiva.
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k) Aprovar transferències de crèdit la quantia de les
quals no excedeixi d'un 5% dels recursos ordina¬
ris de l'entitat, i informar-ne la Comissió Directiva.

I) Ordenar la recaptació d'ingressos,
m) Ordenar els pagaments que tinguin consignació

expressa i responguin a obligacions degudament
contretes per l'Institut,

n) Contractar el personal laboral i establir les seves
condicions de treball,

o) Convocar els concursos dels llocs de treball, no¬
menar, adscriure, i traslladar el personal als dife¬
rents llocs de treball de l'Institut i presentar a la
Comissió Directiva els nomenaments per a la
seva ratificació,

p) Incoar els expedients disciplinaris del personal la¬
boral i funcionari. Imposar les sancions de caràc¬
ter lleu als funcionaris adscrits a l'Institut i traslla¬
dar a l'òrgan competent de l'Ajuntament per a la
seva instrucció i imposició de les sancions que
correspongui a aquest personal per faltes greus i
molt greus. Sancionar el personal laboral, excepte
l'acomiadament,

q) Vetllar per la millora dels sistemes de treball i per
la introducció de les innovacions tecnològiques
adequades.

r) Impulsar els estudis tècnics i de planificació que
siguin d'interès per al Municipi i l'Institut,

s) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Insti¬
tut i també la liquidació i la rendició de comptes,

t) Redactar i proposar la plantilla de personal i les
corresponents retribucions,

u) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga
que sigui competència de l'Institut i que no esti¬
gui reservat de forma expressa a altres dels seus
òrgans.

v) Exercir les funcions que la Presidència o la Junta
Rectora li delegui.

TÍTOL TERCER
PERSONAL

Article 21
1. L'Institut disposarà del personal necessari per

l'acompliment de les seves comeses.
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball se¬

ran establerts i modificats atenent els principis d'efi¬
ciència, d'economia i de racionalització dels recursos.

3. La selecció de personal es farà d'acord amb la nor¬
mativa vigent atenent en tot cas els principis constitucio¬
nals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

4. La plantilla de l'Institut estarà constituïda per:
a) El personal laboral contractat per l'Institut.
b) El personal contractat en règim laboral provinent

de l'Ajuntament o dels seus organismes autò¬
noms o empreses municipals, respecte al qual
s'aplicarà el mecanisme de successió d'empresa,
en els termes de la legislació laboral vigent.

c) Els funcionaris municipals que s'hi puguin adscriure.
5. El personal provinent de l'Ajuntament que passi

a formar part de l'Institut podrà participar en qualsevol
concurs per a la provisió de llocs de treball, tant de
promoció interna com de promoció professional que
convoqui l'Ajuntament de Barcelona, quan ho permeti
el perfil de la plaça a cobrir (nivell, categoria, titulació,
etc.) i l'antiguitat a l'Institut es considerarà com pròpia
de l'Ajuntament.

6. La totalitat del personal de l'Institut tindrà caràc¬
ter de personal municipal.

7. Correspon a l'Institut la determinació i negociació
quan sigui procedent, d'acord amb la legislació aplica¬
ble i la relació d'ocupació existent en cada cas, del
marc laboral i les condicions de treball del personal
vinculat jurídicament a l'Institut, sense perjudici de les
directrius generals de política de personal de l'Ajunta¬
ment per al conjunt de l'Administració municipal.

8. En cas que per reestructuració de la plantilla de
l'Institut, desapareguessin o es reconvertissin places,
i el personal laboral provinent de l'Ajuntament que les
desenvolupa quedés en expectativa de destinació,
obtindrà automàticament una nova destinació, indis¬
tintament a l'Institut o a l'Ajuntament.

9. En tot allò que sigui possible, i en igualtat de
competència professional es procurarà que el perso¬
nal es compongui de persones amb disminució, en tot
cas i com a mínim, sempre es respectarà allò que so¬
bre percentatges i condicions de reserva s'estableixi
a la normativa vigent relativa a reserva de llocs de
treball per a les persones amb disminució.

TÍTOL QUART
RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL PRIMER
Béns i recursos

Article 22
El patrimoni de l'Institut estarà integrat:

a) Pels béns que l'Ajuntament li posi a disposició,
sota qualsevol modalitat jurídica que permeti con¬
servar llur qualificació jurídica originària i la titulari-
tat municipal. Com a criteri general, els béns im¬
mobles de l'Ajuntament no formaran part del
patrimoni de l'Institut.

b) Pels béns i drets que adquireixi per qualsevol títol
legítim.

Article 23
Per a l'acompliment de les seves finalitats, l'Institut

comptarà amb els recursos econòmics següents:
a) Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als

seus pressupostos que inclouran, si cal, el finan¬
çament de les obres de gran reparació dels edifi¬
cis adscrits.

b) Les aportacions que li pertoquin per convenis es¬
tablerts amb les diverses Administracions i enti¬
tats públiques o privades.

c) Les taxes i preus públics per a la prestació de ser¬
veis i la utilització o aprofitament dels béns de
domini públic adscrits a l'Institut.

d) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
e) Les subvencions i els donatius.
f) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtinguin

d'entitats oficials o particulars.
g) Tots els altres que li puguin ser atribuïts d'acord

amb les normes vigents.

CAPÍTOL SEGON
Dipòsit de Fons

Article 24
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Ins¬

titut, que seran assumides per la persona que, tenint
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el caràcter de funcionari de l'Ajuntament, li siguin de¬
legats pel Tresorer de la corporació són:
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions.
b) Servir el principi d'unitat de caixa.
c) Distribuir en el temps les disponibilitats per a la

puntual satisfacció de les obligacions, i respondre
dels avals contrets.

d) Les altres que se'n derivin, relacionades amb les an¬
teriors i d'altres que la legislació vigent li autoritzi.

Article 25

1) L'Institut podrà connectar els serveis financers
de la seva Tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi,
mitjançant l'obertura dels tipus de comptes següents:
a) Comptes operatius de recaptació i de pagaments.
b) Comptes restringits de recaptació i de pagaments.
c) Comptes financers de col·locació d'excedents de

tresoreria.

2) L'Institut podrà disposar de caixes d'efectiu, per
als fons de les operacions diàries, subjectes a les li¬
mitacions que estableixi la legislació.

3) L'Institut podrà fer rendibles els seus excedents
temporals de Tresoreria mitjançant inversions en les
degudes condicions de liquidat i seguretat.

4) Tots els comptes operatius, restringits i finan¬
cers, de l'Institut estaran degudament fiscalitzats per
la Intervenció de l'Ajuntament.

CAPÍTOL TERCER
Intervenció i comptabilitat

Article 26
L'Institut queda sotmès al règim de comptabilitat

pública, sota el control i la fiscalització de l'interven-
tor/a de fons de l'Ajuntament, el qual podrà delegar
les seves funcions a un/a funcionari/a amb la titulació
adequada.

Article 27

Correspon a la Intervenció de l'Ajuntament la ins¬
pecció de la comptabilitat de l'Institut.

Article 28
L'exercici comptable coincidirà amb l'exercici pres¬

supostari. La comptabilitat de l'Institut estarà organit¬
zada al servei de les finalitats disposades per la nor¬
mativa reguladora d'hisendes locals. Es portarà
mitjançant llibres, registres i comptes segons els pro¬
cediments tècnics més convenients per la naturalesa
de les operacions i de les situacions que hagin de
causar assentament, en la manera que faciliti l'acom¬
pliment dels fins abans esmentats. Aquests llibres, re¬
gistres i comptes comptabilitzaran la totalitat dels ac¬
tes i operacions de caràcter administratiu, civil o
mercantil amb repercussió pressupostària, financera,
patrimonial o econòmica en general.

Article 29
1. A l'acabament de l'exercici pressupostari, l'Insti¬

tut formarà i elaborarà els estats i comptes anuals,
els quals comprendran totes les operacions pressu¬
postàries, independents i auxiliars, patrimonials de
Tresoreria dutes a terme durant I' exercici.
Aquest compte general, configurat en la forma i

amb els requisits determinats per la normativa d'hi¬
sendes locals, es rendirà per la Junta Rectora a
l'Ajuntament abans del 15 de maig.

CAPÍTOL QUART
Pressupost

Article 30
L'Institut elaborarà per a cada exercici econòmic un

pressupost, el qual s'integrarà en el Pressupost Ge¬
neral de l'Ajuntament.

En l'esmentat pressupost hi constarà la documen¬
tació preceptiva segons la normativa local vigent.

Article 31

L'avantprojecte de pressupost l'elaborarà el/la ge¬
rent i s'elevarà a la Junta Rectora, juntament amb la
Memòria explicativa, les certificacions dels concep¬
tes i l'import dels deutes exigibles i també els ingres¬
sos percebuts en l'exercici anterior i en els sis pri¬
mers mesos de l'any en curs, així com la plantilla de
personal.

2. La Junta Rectora aprovarà, si s'escau, el projec¬
te de pressupost i l'elevarà a l'Ajuntament per a la
seva integració en el Pressupost general i aprovació.

Article 32
El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a

la seva recaptació de drets i el pagament d'obliga¬
cions, el 31 de desembre de l'any natural correspo¬
nent. Els ingressos i abonament dels pagaments pen¬
dents restaran a càrrec de la Tresoreria de l'Institut.
L'Institut confeccionarà la liquidació del seu pressu¬
post. Aquesta liquidació, informada per Intervenció i
proposada per la Junta Rectora, haurà de trametre's
a l'Ajuntament, per a la seva aprovació.

Article 33
La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en

les fases establertes per la normativa d'hisendes locals.
Correspondrà al/la gerent l'autorització de despe¬

sa, la disposició de despesa, el reconeixement o liqui¬
dació de l'obligació i l'ordenació del pagament, quan
aquests actes no estiguin atribuïts per aquests Esta¬
tuts a un altre òrgan.

TÍTOL CINQUÈ
FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 34

L'Ajuntament es reserva les facultats tuïtives se¬
güents:

1. Correspondrà al Ple de la Corporació l'aprova¬
ció de:

a) El pressupost de l'Institut.
b) La creació de centres i instal·lacions, la supressió

dels existents i l'elaboració de projectes d'obres
de gran reparació dels edificis adscrits al servei
públic, d'acord amb la normativa vigent.

c) Les adquisicions, alienacions, cessions o grava¬
mens dels immobles que integren el patrimoni de
l'Institut i les inversions en valors mobiliaris i la
seva alienació, si excedeixen del 10 % del pressu¬
post anual.

d) La concessió de crèdits extraordinaris i l'ampliació
dels existents mitjançant suplement.

e) Les operacions financeres de crèdit llevat les de
Tresoreria.

f) Els estats i comptes que formen el compte ge¬
neral, inclou el balanç, el compte de resultats, la
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liquidació del pressupost i el patrimoni de l'Ins¬
titut.

g) La plantilla i el catàleg de llocs de treball.
h) Els convenis col·lectius de treball.
i) L'exigència de responsabilitats als titulars i mem¬

bres dels organismes de govern i administració de
l'Institut.

j) La modificació dels presents Estatuts.
2. Correspondrà a l'alcalde el coneixement dels as¬

sumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reu¬
nions de la Junta Rectora i els seus corresponents
acords.
A aquest efecte, el president transmetrà a l'alcaldia

l'ordre del dia de les reunions de la Junta amb setan-
ta-dues hores d'antelació a la seva celebració, i els
textos dels acords en les quaranta-vuit hores se¬
güents a la finalització de la Junta.

Article 35
L'alcalde podrà:

a) Suspendre els acords de la Junta Rectora i les re¬
solucions dels altres òrgans d'administració de
l'Institut quan consideri que recauen en els as¬
sumptes que no siguin de la seva competència,
quan siguin contraris als interessos generals de
l'Ajuntament o del propi Institut, o constitueixin in¬
fracció manifesta de les lleis.

b) Requerir dels òrgans de govern i d'administració
de l'Institut tota mena d'informes o documents.

c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.

TÍTOL SISÈ
RÈGIM JURÍDIC

Article 36
Contra els actes administratius dictats pels òrgans

de govern de l'Institut, es pot interposar recurs ordi¬
nari davant l'alcalde, en el termini i amb els efectes
de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les admi¬
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJPAC).

TÍTOL SETÈ
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ

DE L'INSTITUT

Article 37
La modificació dels Estatuts haurà d'ajustar-se als

mateixos tràmits seguits per la seva aprovació.

Article 38
1. La duració de l'Institut serà indefinida.
2. L'Institut podrà ser extingit en qualsevol moment

per acord del Consell Plenari Municipal.

Article 39
1. En extingir-se l'Institut, l'Ajuntament el succeirà

universalment i el seu patrimoni, amb tots els incre¬

ments i aportacions que figurin en l'actiu, revertirà a
la Corporació Municipal.

2. En cas de dissolució de l'Institut, l'Ajuntament se
subrogarà mitjançant el mecanisme de successió
d'empresa en tots els drets i obligacions del personal
que en aquell moment inteqri la plantilla laboral de
l'Institut.

3. L'adscripció de l'Institut a una entitat pública, di¬
ferent de l'Ajuntament de Barcelona o participada per
aquest, haurà d'aprovar-se, prèviament, pel Consell
Plenari Municipal.

4. El canvi de titularitat total o parcial dels serveis
de l'Institut facultarà els treballadors de la seva planti¬
lla a optar per continuar-hi adscrits o bé per la subro¬
gació a la plantilla del nou titular.

TÍTOL VUITÈ
SECCIONS TÈCNIQUES

Article 40
L'Institut, per al bon acompliment dels seus fins,

podrà crear totes aquelles seccions tècniques que
consideri necessàries, per mitjà de la Junta Rectora,
la qual establirà el corresponent reglament de règim
intern i de funcionament.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Els presents Estatuts substitueixen els aprovats

per acord del Consell Plenari de 6 d'octubre de 1989.

Segona
Manté la seva vigència el Consell Assessor previst

en els Estatuts anteriors, amb funcions d'assistència
tècnica dels òrgans de govern de l'Institut, sense cap
facultat decisòria o informativa preceptiva.

El Consell Assessor es compondrà com a mínim
de tres persones, escollides per la Junta Rectora a
proposta dels seus membres, en representació de ca¬
dascuna de les disminucions esmentades en la deno¬
minació de l'Institut.
Els membres seran tècnics de reconeguda solvèn¬

cia en el camp de les disminucions. El càrrec serà
gratuït i la seva durada no excedirà els quatre anys.

La funció principal serà la d'informar als membres
de la Junta Rectora i de la Comissió Directiva sobre
les matèries que els encarreguin.

Es convocarà cada vegada que ho consideri ne¬
cessari la Junta Rectora o la Comissió Directiva. Pre¬
sidirà les reunions el/la president/a de l'Institut o la
persona en qui delegui.
Assistiran a les reunions: el/la president/a o perso¬

na en qui delegui; els membres del Consell; els mem¬
bres de la Junta Rectora i/o de la Comissió Directiva

que ho demanin. També podran assistir-hi, ocasional¬
ment, tècnics que, pels seus coneixements de temes
concrets, sigui convenient que hi participin.
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Decrets de l'Alcaldia

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest municipi,
disposo:
Donar el nom de Mercè Plantada als jardins inte¬

riors de Pilla compresa entre els carrers de Pamplona,
de Llull, d'Àlaba i de Ramon Turró, en el districte de
Sant Martí.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4048)

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

presa entre els carrers del Pont del Treball, de
Cantàbria i de Menorca, en el districte de Sant
Martí.

Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4050)

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

entre els carrers de Guipúscoa, de Bac de Roda, del
Concili de Trento i d'Espronceda, en el districte de
Sant Martí.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4049)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest municipi,
disposo:
Aprovar la modificació de l'emplaçament del pas¬

satge de Lluïsa Vidal, que queda situat en l'antic pas¬
satge de la Indústria, lletra B, en el districte de Sant
Martí.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4051)
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CARTIPÀS

Decret. Vista la proposta del portaveu del Grup
Municipal Popular i d'acord amb l'apartat Quart
de la Normativa sobre composició i funcionament
de les Comissions del Consell Plenari, aprovada
per acord del Consell Plenari, de 6 d'octubre de
1995, disposo:
Modificar la representació del Grup Municipal Po¬

pular a les Comissions del Consell Plenari que s'indi¬
quen a continuació, la qual serà la següent:
Comissió d'Urbanisme i Infraestructures:
Membres: Im. Sr. José Alberto Fernández i Díaz, i

Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia.
Suplent: Im. Sr. Jordi Cornet i Serra.

Comissió d'Hisenda i Funció Pública:
Membres: Im. Sr. José Alberto Fernández i Díaz, i

Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia.
Suplent: Im. Sr. Jordi Cornet i Serra.

Comissió de Política Cultural i Presidència:
Membres: Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia, i

Im. Sr. José Ramón Tobía i Galilea.
Suplent: Ima. Sra. Marta Vila i Florensa.

Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica:
Membres: Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera, i Im. Sr.

Jordi Cornet i Serra.
Suplent: Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia.

Comissió de Mobilitat i Seguretat:
Membres: Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia, i

Im. Sr. Jordi Cornet i Serra.
Suplent: Im. Sr. Daniel Sirera i Bellés.

Comissió de Ciutat Amiga i Qualitat:
Membres: Im. Sr. Daniel Sirera i Bellés, i Ima. Sra.

Marta Vila i Florensa.

Suplent: Im. Sr. José Ramón Tobía i Galilea.
Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans:
Membres: Im. Sr. Daniel Sirera i Bellés, i Im. Sr.

Jordi Cornet i Serra.

Suplent: Im. Sr. José Ramón Tobía i Galilea.
Comissió de Benestar Social i Educació:
Membres: Ima. Sra. Marta Vila i Florensa, i Im. Sr.

José Ramón Tobía i Galilea.
Suplent: Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4514)

Decret. Fent ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia pels articles 21è de la Llei reguladora de les ba¬
ses de règim local i 7è de la Llei especial de Barcelo¬
na, disposo:
Designar membre de la Taula Cívica de l'Energia la

Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, en subs¬
titució de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.

Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4515)

Decret. Fent ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia pels articles 21è i 23è de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 7è de la Llei especial de Barce¬
lona, i l'article 8è de les Normes reguladores de l'Or¬
ganització dels Districtes.
Atès que s'ha donat compliment al requisit previst

en les Normes abans esmentades d'escoltar prè¬
viament el Consell de Districte sobre el nomenament
del regidor president del Consell Municipal de Distric¬
te, disposo:

1r. Nomenar regidora presidenta del Consell Muni¬
cipal del Districte de l'Eixample la Ima. Sra. Carme
San Miguel i Ruibal, en substitució de l'Excm. Sr.
Joan Clos i Matheu.

2n. Sotmetre aquest nomenament a la ratificació
del Consell Plenari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4516)

* * *

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

En data 10 de novembre de 1997, el Grup Munici¬
pal Iniciativa-Els Verds comunica un canvi de conse¬
ller a l'esmentat Consell Municipal. Per això i
d'acord amb la Disposició Transitòria Primera de les
Normes reguladores de l'organització dels Districtes
i els articles 58 i 78.5 de la Llei Municipal de Cata¬
lunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de Sant Martí el Sr. Pere Nieto i Díaz, en substitu¬
ció del Sr. Pere Mariné i Jové.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4517)
•k ★ ★

Decret. D'acord amb l'article 10 dels estatuts de la

companyia International Trade Center Barcelona, SA,
i fent ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia pels ar¬
ticles 21è de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 7è de la Llei especial de Barcelona, disposo:
Designar la Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla

representant municipal en la Junta General d'Accio¬
nistes d'International Trade Center Barcelona, SA, en
substitució de l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, i pro¬
posar a l'esmentada Junta General la seva designa¬
ció com a membre del Consell d'Administració.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4518)
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Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre
de 1995 es van nomenar els membres del Consell
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc d'acord amb
les propostes de les diferents candidatures.

En data 17 de novembre de 1997, el Grup Munici¬
pal de Convergència i Unió comunicà un canvi de
conseller a l'esmentat Consell Municipal. Per això i
d'acord amb la Disposició Transitòria Primera de les
Normes reguladores de l'organització dels Districtes i
els articles 58 i 78.5 de la Llei municipal de Cata¬
lunya, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de Sants-Montjuïc el Sr. Francesc Xavier Esteve i
Gómez de Travesedo, en substitució del Sr. Josep
Cordero i Català.
Donar compte de la present resolució al Consell

Plenari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4519)

bases de règim local i 7è de la Llei especial de Barce¬
lona, i de conformitat amb els estatuts de l'empresa
d'economia mixta ProEixample, SA, disposo:
Designar representant de l'Ajuntament de Barcelo¬

na a l'empresa d'economia mixta ProEixample, SA, la
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany, en substitució de
l'Im. Sr. Daniel Fabregat i Llorente.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4523)

Decret. D'acord amb l'article 21 de la Llei regula¬
dora de les bases de règim local i l'article 51 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposo:
Designar l'Im. Sr. Antoni Miquel i Cerveró regidor

adscrit al Districte de Nou Barris.

Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4524)

y

Decret. De conformitat amb el que es preveu a l'arti¬
cle 27 dels Estatuts socials de la Societat "Mercados de
Abastecimientos de Barcelona, SA" (Mercabarna), i fent
ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels
articles 21è de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 7è de la Llei especial de Barcelona, disposo:
Designar representant de l'Ajuntament de Barcelo¬

na al Consell d'Administració de la Societat
"Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA"
(Mercabarna), la Sra. Pilar Solans i Huguet.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4520)

Decret. D'acord amb l'article 21 de la Llei regula¬
dora de les bases de règim local i l'article 51 de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, disposo:

1r. Modificar la denominació de la Comissió de Co¬
merç i Consum, que passarà a denominar-se Comis¬
sió de Comerç, Consum i Turisme.
2n. Donar-ne compte al Consell Plenari per a la

seva ratificació.

Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4521)

Decret. D'acord amb l'article 21 de la Llei regula¬
dora de les bases de règim local i l'article 51 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposo:
Designar membre dels Comitès de Govern del Ter¬

ritori i de les Comissions del Plenari la Ima. Sra.
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4522)

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

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21è de la Llei regulado¬
ra de les bases de règim local i 7è de la Llei especial
de Barcelona, i de conformitat amb el que estableix la
Disposició final dels Estatuts del Consorci del Besòs,
disposo:
Designar membres de la Comissió Gestora del

Consorci del Besòs en representació de l'Ajuntament
de Barcelona les persones següents:
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs, Sr. Ramón García i

Bragado i la Sra. Pilar Figueras i de Diego.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde^

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4525)

Decret. D'acord amb l'article 21 de la Llei regula¬
dora de les bases de règim local i l'article 51 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i d'acord
amb el que estableix l'article 26 dels estatuts de la
Societat Anònima Catalana d'Iniciatives, CRSA, dis¬
poso:

1r. Designar e\ Sr. Ernest Maragall i Mira represen¬
tant de l'Ajuntament de Barcelona en substitució de
l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu a la societat mercantil
Anònima Catalana d'Iniciatives, CRSA.

2n. Proposar a la Junta General el seu nomenament
com a substitut de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu en el
Consell d'Administració de l'esmentada societat.

Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4526)

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia pels articles 21è de la Llei reguladora de les ba¬
ses de règim local i 7è de la Llei especial de Barcelo¬
na, disposo:
Designar membre de la Comissió de Telecomuni¬

cacions la Ima. Sra. Teresa Sandoval i Roig, presi¬
denta de la Comissió de Ciutat Amiga i Qualitat.
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Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Réf. 4527)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aques¬
ta Alcaldia pels articles 21è de la Llei reguladora de
les bases de règim local i 7è de la Llei especial de
Barcelona, i de conformitat amb els estatuts de l'em¬
presa d'economia mixta Promoció Ciutat Vella, SA,
disposo:
Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬

lona a l'empresa d'economia mixta Promoció de Ciu¬
tat Vella, SA, l'Im. Sr. Pere Alcober i Solanas i la Ima.
Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, en subs¬
titució dels Excms. Srs. Pasqual Maragall i Mira i
Joan Clos i Matheu.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4528)
k k *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21è de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 7è de la Llei especial de Barce¬
lona, i de conformitat amb els estatuts de l'empresa
d'economia mixta ProEixample, SA, disposo:
Designar representant de l'Ajuntament de Barcelo¬

na a l'empresa d'economia mixta ProEixample, SA, la
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal, en substitució
de l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu.

Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4529)

Decret. D'acord amb l'article 14 dels estatuts de

Clavegueram de Barcelona, SA, i fent ús de les facul¬
tats atribuïdes a l'Alcaldia pels articles 21è de la Llei
reguladora de les bases de règim local i 7è de la Llei
especial de Barcelona, disposo:
Designar la Sra. Pilar Solans i Huguet representant

de l'Ajuntament de Barcelona a Clavegueram de Barce¬
lona, SA, i proposar la seva designació com a membre
del Consell d'administració de l'esmentada societat.

Barcelona, 18 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4530)
k k k

Decret. Vist l'escrit rebut del secretari de Política
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de
Barcelona, en ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21è de la Llei regulado¬
ra de les bases de règim local i 7è de la Llei de règim
especial de Barcelona, i d'acord amb la Disposició
Transitòria Primera de les Normes reguladores de
l'organització dels Districtes, disposo:
Nomenar membre del Consell Municipal del Distric¬

te de Ciutat Vella el Sr. Francisco Salvador i López.
Donar compte del present decret al Consell Plenari.
Barcelona, 3 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4709)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 1. Ciutat Vella

Sessió del 21 d'octubre de 1997

Aprovar l'acta de la sessió anterior amb l'esmena
feta pel president del Consell, quant al fet que hi figu¬
rin els noms dels ciutadans que varen intervenir en el
torn de precs i preguntes.
Quedar assabentats, del contingut del despatx

d'ofici.
Quedar assabentats, del contingut de l'informe del

regidor del Districte.
Quedar assabentats, i informar favorablement els

projectes urbanístics relatius a:
Projecte d'accessibilitat a la via pública: Via Laieta¬

na, Sant Pere Més Baix i Valldonzella.
Carrer de Tantarantana.
Projecte d'arranjament: Ronda de Sant Pau, Ronda

de Sant Antoni i plaça Pes de la Palla.
Modificació de l'estudi de detall de l'àrea central del

PERI del sector oriental del Centre Històric de Barce¬
lona.
Quedar assabentats, dels informes de la Comis¬

sió de Serveis Personals i de la Comissió per a la
Igualtat.
Aprovar per unanimitat la moció següent:
Els Grups municipals del Districte de Ciutat Vella

volem manifestar la nostra ferma voluntat, ara més
que mai, de treballar per la millora de tots els barris
del nostre Districte i, molt especialment, del barri del
Raval. Manifestem la més enèrgica repulsa a qual¬
sevol acte que pugui enterbolir els esforços que des

de totes les institucions públiques s'estan fent per
aprofundir en les millores socials i urbanístiques
dels barris.
Volem cridar les associacions de tot tipus que hi

treballen, a intensificar els esforços dedicats a la co¬
munitat. Volem fer esment d'una manera especial de
la feina encomiable que des dels centres infantils del
Raval (casal dels infants del Raval, Joan Salvador
Gavina, casal infantil Drassanes, esplai infantil Hora
de Déu, Espià i Sant Pau del Camp, esplai Carme-
Abiuou, Nova Terra, Escó SAIF Quatre Vents) s'està
fent els darrers temps i que ha estat posada en qües¬
tió a causa d'actuacions anteriors. Donem suport a la
seva tasca en favor de moltes famílies del barri i els
demanem que es mantinguin en aquesta línia.
Desmentim categòricament la imatge esbiaixada

del barri del Raval que alguns mitjans de comunicació
han propagat. És cert que hi ha encara reptes a asso¬
lir, però no ho és menys que els canvis assolits fins
ara han permès i han de permetre la dignificació de la
qualitat de vida de molts dels nostres conciutadans.

Ens refermem en la voluntat, expressada per to¬
tes les institucions públiques i els partits polítics que
les governen, de seguir treballant en i per al barri,
per superar les conseqüències negatives dels fets
d'aquest estiu.
Informar favorablement la proposta de donar el nom

de Jean Genet a la plaça situada a la confluència de
l'avinguda de les Drassanes i del carrer de l'Est, i el
d'Agustí Duran i Sampere a l'antic carrer de Roig.
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Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA PROVI¬
SIÓ D'UN LLOC DE TREBALL
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 18 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

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.

V

V

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.

MERITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complerts de
serveis, inclosos els serveis previs en altres Adminis¬
tracions públiques que hagin estat formalment reco¬
neguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1
punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell 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, si
escau, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 punt, se¬
gons 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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

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

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

concurs s'indiqui expressament a l'annex, el/la qual
en cas d'absència de la presidenta titular exercirà la
presidència de la Junta.
Un/a cap de personal de Sector d'Actuació o Dis¬

tricte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del

concurs.

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

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General o a qual¬
sevol dels registres municipals, en el termini de quin¬
ze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

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

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

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

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

Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬
ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬

sar dels sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti¬
pus de mèrits, i podrà convocar les persones que op¬
tin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.

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

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

Annex
Concurs 760. 1 lloc de treball de suport a la gestió

(Nivell 22).

1 lloc de treball de suport a la gestió
Concurs 760

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

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2240Y).

Funcions principals
Donar suport a la gestió dels recursos humans i eco¬

nòmics, sota la direcció de la persona que desenvolu¬
pa la funció de cap del Departament d'Administració.
Entre d'altres realitzarà les funcions següents:

- Col·laborar en la gestió dels recursos humans i
econòmics i realitzar estudis per a la seva racio¬
nalització.

- Col·laborar en l'aplicació de les polítiques de per¬
sonal.

- Explotar les dades dels diversos sistemes i aplica¬
cions informàtiques existents per elaborar indica¬
dors de gestió i efectuar-ne el seguiment.

- Col·laborar i, si escau, preparar els projectes i les
variacions de les actuacions previstes al PAM per
a la seva aprovació pels òrgans de govern, mitjan¬
çant la introducció de les dades al SIGEF actius.

- Col·laborar i, si escau, planificar i efectuar el se¬
guiment de la contractació d'obres i serveis.

- Col·laborar i, si escau, fer la previsió, seguiment i
anàlisi dels ingressos.

- Col·laborar i, si escau, mantenir actualitzat l'inven¬
tari de béns immobles i espais urbans del districte.

Requisits addicionals
Pertànyer als grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Categoria professional: Per tenir la categoria de

tècnic/a superior d'Economia i Sociologia, tècnic su¬
perior d'Educació i Psicologia, TAG o tècnic/a supe¬
rior de Gestió, 1 punt.
2. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, excepte les ja valorades per categoria pro¬
fessional, fins a 1 punt.

3. Experiència professional fins a 6 punts, segons
el barem següent:
Administració de sistemes de control de

gestió, de sistemes d'informació i gestió
financera i desenvolupament de tasques
de comptabilitat pressupostària, fins a 4 punts
Gestió de recursos humans, selecció,
promoció, formació i administració de
personal, fins a 2 punts

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

5. Proves per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals de les persones aspirants, valorades fins a un
màxim de 5 punts.

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

Puntuació mínima: 11 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris/àries:
Sr. Ricard Huertas i de Trias, gerent del Districte

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

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, o persona en qui
delegui.
Sr. Lluis Muixí i Rosset, secretari del Districte de

Sarrià-Sant Gervasi, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

La Gaseta Municipal núm. 29, de 10 de novembre
de 1997, publica íntegres les bases que han de regir
el concurs oposició lliure per a la provisió de 24 pla¬
ces de tècnic mitjà en Ciències Socials, correspo¬
nents a l'Oferta Pública d'Ocupació de 1997 de
l'Ajuntament de Barcelona.
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Posteriorment, ia Comissió de Govern, en sessió
celebrada el dia 5 de desembre, aprova la modifica¬
ció de les esmentades bases, en el sentit que la titu¬
lació exigida als aspirants que es presentin per la
branca d'educador/es socials sigui la diplomatura en
Educació Social o l'habilitació expedida pel Col·legi
d'Educadors/es Socials de Catalunya en favor d'al¬
tres persones que posseeixin diplomatura università¬
ria o titulació equivalent.

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA
PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE L'INSTI¬
TUT MUNICIPAL DE PAISATGE URBÀ I QUALI¬
TAT DE VIDA

(Aprovades per la Gerència de l'Institut Municipal
de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida)

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

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals que figuren a con¬
tinuació, és necessari estar en servei actiu, ser fun¬
cionari de l'Ajuntament de Barcelona (encara que si¬
gui amb adscripció a un Institut Municipal) o
contractat laboral fix (encara que sigui amb subroga¬
ció a un Institut Municipal), haver prestat un mínim
d'un any de serveis actius en propietat o amb con¬
tracte laboral indefinit; i no pertànyer a les classes de
Guàrdia Urbana o Servei d'Extinció d'Incendis i Sal¬
vament 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 anteriors en altres Adminis¬
tracions 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 lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell al
del lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en dos ai del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en quatre al del lloc de treball convocat... 0,25 punts

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

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents a qualsevol dels registres mu¬
nicipals, en el termini de quinze dies hàbils a comptar
de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria
en la Gaseta Municipal.

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

En cas d'empat en la puntuació, per 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.

El lloc de treball objecte de la present convocatòria
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 es podrà convocar les persones que
optin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta
convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Bases
marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol
de 1988 i la normativa legal i reglamentària correspo¬
nent.

Annex
Concurs núm. 2. Responsable econòmic de l'Insti¬

tut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (Ni¬
vell 24).

Responsable econòmic de l'Institut Municipal de
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Concurs 2

Lloc de treball situat a l'avinguda de les Drassanes,
núms. 6 i 8, plantes 20 i 21.
Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual de

64.500 pessetes (2499X)

Funcions principals
- Direcció dels serveis econòmics i de promoció de

l'Institut.
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- Planificació de les activitats del departament.
- Recerca d'empreses interessades en patrocini.
- Elaboració de protocols i convenis i el seu segui¬

ment.
- Elaboració i posada en marxa de campanyes espe¬

cífiques de restauració i accions complementàries.
- Col·laboració i coordinació amb els diferents de¬

partaments de l'Institut i de la resta de l'Ajunta¬
ment.

- Gestió d'ingressos, despeses o finançament de
l'Institut.

- Realització d'informes, estudis de caràcter econò¬
mic i de patrocini i col·laborar en les auditories in¬
ternes.

- Executar o cogestionar les activitats amb l'organit¬
zació, empreses o entitats externes.

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

tècnic superior en Economia.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: per posseir titulacions

superiors, rellevants per a l'exercici del lloc de treball,
exceptuant la titulació d'accés a la categoria, 1 punt.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
En la direcció d'operacions de patrocini i
col·laboració, i la realització d'accions
culturals i socials, fins a 3 punts
En planificació i programació econòmi¬
ques i en gestió de compres, fins a 2 punts
En màrqueting, fins a 1 punt
En comandament de personal, fins a 1 punt

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

4. Exercici o supòsit pràctic. La Junta de Valoració
podrà convocar els/les candidats/es per a la realitza¬
ció d'una prova pràctica, valorant-la fins a un màxim
de 2 punts.

5. Característiques personals. La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'ava¬
luació d'aquest apartat mitjançant les proves que con¬
sideri més adequades, valorant-los fins a un màxim
de 2 punts.

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

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

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

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

de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, o persona en qui delegui.

Sr. Santiago Uzal i Jorro, assessor tècnic de l'Insti¬
tut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, o
persona en qui delegui.

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

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

Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona

Octubre 1997

Reclamació: Va portar el cotxe al taller per repa¬
rar-lo i li van canviar una peça per la qual abonà
24.000 pessetes. Com que el cotxe seguia sense fun¬
cionar correctament, el va portar al fabricant, on li van
dir que la peça instal·lada pel taller era defectuosa.
Laude: S'estima la reclamació i l'empresa reclama¬

da haurà d'abonar al reclamant les 24.000 pessetes
cobrades per la peça instal·lada, ja que ha quedat de¬
mostrat que era defectuosa, en el termini de quinze
dies des de la notificació del laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/408)

* * *

Reclamació: Va portar una motocicleta a reparar.
Transcorreguts tres mesos i atès que va detectar un
total desinterès per part del taller a efectuar la repara¬
ció, decideix anar al servei oficial. El taller no li deixa
retirar la moto si no fa efectiu l'import de les despeses
ocasionades. El reclamant s'hi nega, perquè conside¬
ra que les despeses són improcedents perquè no
s'ha fet cap reparació al vehicle.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que el recla¬

mant pagarà l'import de les peces que li han canviat,
és a dir 6.685 pessetes amb l'IVA corresponent, i el
taller reclamat li lliurarà la moto.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/475)

★ * *

Reclamació: Va portar un vestit de primera comu¬
nió a la tintoreria. En recollir-lo observà que els dibui¬
xos de la part davantera s'havien esborrat i el vestit
ha quedat inservible. Demana una indemnització.
Laude: S'estima la reclamació, i l'empresa recla¬

mada haurà d'abonar l'import del vestit, descomp¬
tant-ne el 40%, d'acord amb el conveni entre les as¬
sociacions de consumidors i les tintoreries, per la
qual cosa la quantitat a abonar serà de 7.200 pesse¬
tes, en el termini de quinze dies des de la notificació
del laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/730)

* ★ *

Reclamació: Va portar a la tintoreria un abric de
llana de color gris. L'hi van tornar arrugat, amb el pèl

aspre i les costures cremades i descosides. La tinto¬
reria reclamada li va dir que el deteriorament era de¬
gut a la poca consistència del teixit. La part reclamant
no accepta aquesta explicació, ja que no era la pri¬
mera vegada que rentava aquesta peça, i demana
una indemnització.
Laude: S'estima en part la reclamació i, d'acord

amb el conveni signat entre les associacions de con¬
sumidors i de tintorers, la tintoreria abonarà a la re¬
clamant l'import de l'abric, descomptant-ne el 70%
per desgast, atès que la peça té més de tres anys
d'antiguitat, per la qual cosa la quantitat a lliurar a la
reclamant serà de 6.000 pessetes, i l'abric quedarà
en poder seu.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 d'octubre de 1997.
(Réf. 97/748)

★ ★ ★

Reclamació: Va portar dos vestits a la tintoreria i,
en recollir-los, tots dos presentaven desperfectes.
Demana una indemnització per un vestit, perquè l'al-
tre ja l'han pogut arranjar.
Laude: S'estima en part la reclamació, vist l'estat

en què ha quedat la peça en qüestió, i la tintoreria
haurà d'abonar-ne l'import a la reclamant, descomp¬
tant-ne un 70% per l'ús, per la qual cosa la quantitat a
retornar serà de 9.000 pessetes, en el termini de
quinze dies des de la notificació del laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/874)

* * *

Reclamació: Va lliurar un vestit a la tintoreria.

Després de diverses rentades per treure-li unes ta¬
ques, li ha quedat fet malbé. La tintoreria li ofereix
7.000 pessetes com a indemnització, però no les ac¬
cepta, ja que el vestit és nou i li ha costat 20.600
pessetes.
Laude: S'estima la reclamació i, d'acord amb el

conveni signat entre les associacions de consumidors
i les tintoreries, la part reclamada haurà d'abonar a la
reclamant l'import del vestit, descomptant-ne un 20%
per l'ús, per la qual cosa la quantitat a lliurar com a
indemnització serà de 18.540 pessetes, en el termini
de quinze dies des de la notificació del laude, i el ves¬
tit quedarà en poder de la tintoreria.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 d'octubre de 1997.
(Réf. 97/877)
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Reclamació: A la factura del telèfon li carreguen
trucades a telèfons mòbils i a l'estranger que no ha
efectuat.
Laude: Es desestima la reclamació atès que, fetes

totes les revisions oportunes, no s'ha trobat cap ano¬
malia que faci suposar que no s'han fet les trucades
des del telèfon del reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/790)

* k *

Reclamació: Considera que l'última factura del te¬
lèfon és excessiva, perquè té un import de 17.957
pessetes i habitualment la mitjana dels imports és
d'unes 7.000 pessetes.
Laude: Vist que, revisades la línia, la connexió i la

caixa, no s'hi ha trobat cap anomalia, es desestima la
reclamació en considerar que l'import reclamat cor¬
respon a trucades efectuades des del telèfon de la
reclamant.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/791)

k k k

Reclamació: A la factura del telèfon, hi consten
trucades a telèfons mòbils i internacionals que no re¬
coneix com a efectuades des del seu domicili.
Laude: Es desestima la reclamació atès que, revi¬

sades la línia i la connexió, són trobades correctes i
perquè, a partir de la data en què el reclamat instal·la
un cadenat al telèfon, ja no consten més trucades in¬
ternacionals, la qual cosa fa suposar que les trucades
reclamades s'efectuaren des del seu aparell.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 d'octubre de 1997.
(Réf. 97/866)

k k ★

Reclamació: En la primera factura detallada del te¬
lèfon que rep, no reconeix cap de les trucades regis¬
trades com a efectuades des del seu domicili.
Laude: Es desestima la reclamació en no existir

cap motiu que pugui fer dubtar que les trucades s'han
realitzat des del telèfon de la reclamant, atès que els
imports dels rebuts no han variat amb la implantació
de la facturació detallada.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/774)

★ * ★

Reclamació: En la factura del telèfon corresponent
al període del 20 de març al 20 de maig, li carreguen
trucades a números internacionals, a les illes Balears
i a línies 906, les quals -diu el reclamant- no s'han
efectuat des del seu domicili.
Laude: Es desestima la reclamació atès que, revi¬

sada la línia i la connexió, no s'hi ha trobat cap ano¬
malia, per la qual cosa les trucades s'han efectuat
des del telèfon de la reclamant.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/804)

Reclamació: Va portar una gavardina a rentar en
sec, però ho van fer amb aigua, perquè no quedava
prou neta, i la feren malbé. Demana una indemnitza¬
ció, perquè la va adquirir fa un any i mig i la valora en
30.000 pessetes.
Laude: S'estima la reclamació, i la tintoreria haurà

d'abonar a la reclamant el preu que aquesta al·lega,
30.000 pessetes, descomptant-ne un 40% per l'anti¬
guitat i l'ús, d'acord amb el conveni signat entre les as¬
sociacions de consumidors i les tintoreries, per la qual
cosa la quantitat a abonar serà de 18.000 pessetes, en
el termini de quinze dies des de la notificació del laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 d'octubre de 1997.
(Réf. 97/648)

* * *

Reclamació: A la tintoreria li han perdut uns pan¬
talons que va portar a netejar. Demana una indem¬
nització.
Laude: S'estima la reclamació i la tintoreria recla¬

mada haurà d'abonar al reclamant l'import dels pan¬
talons extraviats, és a dir, 34.000 pessetes, menys el
20% per l'ús, segons el barem aprovat pel conveni
entre les associacions de consumidors i les tintore¬
ries, per la qual cosa l'import a abonar serà de 27.200
pessetes, en el termini de quinze dies des de la notifi¬
cació del laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 d'octubre de 1997.
(Réf. 97/787)

k k k

Reclamació: El dia 23 de maig van anar a sopar
tres persones al restaurant reclamat, i abonaren
33.904 pessetes per un plat d'assortit de marisc. Tres
dies després van tornar al mateix restaurant i pel ma¬
teix plat els cobraren 11.050 pessetes. Demana que li
retornin la diferència de 22.054 pessetes que el pri¬
mer dia considera que li van cobrar de més.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que, per les

proves aportades, queda demostrat que els plats que
van prendre el primer dia i el segon tenien preu dife¬
rent, atesa la qualitat i grandària de les peces. No
obstant això, el Col·legi Arbitral recomana a l'establi¬
ment reclamat que ofereixi una informació més clara
de la carta per evitar confusions al client, com en
aquest cas.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/841)

k k k

Reclamació: Va comprar una bossa de pell i, des¬
prés de portar-la aproximadament tres setmanes, va
començar a descolorir-se-li per un costat. Demana
que la portin a la fàbrica per conèixer el motiu del
descoloriment i que li donin alguna solució.
Laude: Es desestima la reclamació atès que, exa¬

minada la bossa de pell, es considera que la zona
descolorida no és deguda a la pell de la bossa, sinó a
l'acció d'un agent extern.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 d'octubre de 1997.
(Réf. 97/827)
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Reclamació: Va comprar un body blanc amb un
detall negre a l'escot i, en rentar-lo, la peça ha deste¬
nyit. Sol·licita que li canviïn per un altre de nou o que
li tornin l'import.
Laude: Les parts s'avenen, atès que l'empresa re¬

clamada ha accedit a canviar el body destenyit per un
de nou, que la part reclamant ha rebut i acceptat.
S'arxiva l'expedient.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/956)

Reclamació: Va adquirir a l'establiment reclamat
un vestit de cerimònia per un import de 60.000 pesse¬
tes. En portar-lo a la tintoreria per fer-li treure unes
taques, li asseguraren que no podien eliminar-Ies a
causa de deficiències del teixit. Demana a l'establi¬
ment on va comprar-lo que l'hi canviïn per un altre o
que li tornin l'import.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar

que no hi ha responsabilitat de la botiga. La causa
que no desapareguin les taques és més aviat l'extre¬
ma delicadesa del teixit amb què està confeccionat el
vestit. No obstant això, aquest Col·legi Arbitral reco¬
manaria a l'establiment que adverteixin els clients
quan els teixits són tan delicats, com en aquest cas,
per a evitar problemes com el que ha donat lloc a la
present reclamació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/968)

* * *

Reclamació: Li van fer un pressupost per instal·lar
un armari i va deixar una paga i senyal de 70.000
pessetes. Un cop instal·lat, observen que la profundi¬
tat no és la fixada en el pressupost, per la qual cosa
la part reclamada procedeix a retirar l'armari i es
nega a fer-ne un de nou. Demana que li tornin les
70.000 pessetes donades a compte.
Laude: S'estima la reclamació, ja que finalment

l'armari no s'ha instal·lat, i l'empresa reclamada ha
d'abonar al reclamant les 70.000 pessetes lliurades
per aquest en concepte de paga i senyal per l'execu¬
ció de l'armari, en el termini de quinze dies des de la
notificació del laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 16 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/825)

★ ★ *

Reclamació: No està d'acord amb el fet que
l'agència de viatges es quedi el total dels imports de
tres bitllets d'avió a París, quan tenia una causa justi¬
ficada per a suspendre el viatge, com és una malaltia
greu del pare del reclamant.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que, en

viatges amb tarifa reduïda, els imports no són reem-
bossables ni modificables, d'acord amb els preus fi¬
xats per les companyies aèries.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 16 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/946)

Reclamació: La part reclamant impugna diverses
factures del subministrament d'aigua, perquè les lec¬
tures que efectua la companyia subministradora no
corresponen amb les que fa ell mateix del comptador.
Demana que es revisin els imports de les esmenta¬
des factures.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que la

companyia subministradora d'aigua únicament ha
aplicat la mitjana dels consums posteriors durant el
període en què el comptador del reclamant no funcio¬
nava, d'acord amb el que estableix el Reglament del
servei de subministrament domiciliari d'aigua.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 21 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/628)

•k * *

Reclamació: No està d'acord amb la facturació del
subministrament d'aigua entre el període comprès en¬
tre el 6 d'octubre de 1993 i el 5 de gener de 1994, i
que puja 74.083 pessetes. Va sol·licitar una inspecció
del Departament d'Indústria per a la comprovació de
l'escalfador. En no rebre resposta, va creure que el
problema ja estava solucionat, i ara la companyia sub¬
ministradora d'aigua li reclama l'import d'aquesta fac¬
tura. Demana una revisió de l'esmentada facturació.
Laude: S'estima en part la reclamació i la recla¬

mant haurà d'abonar a la companyia subministradora
la quantitat de 36.654 pessetes en tres terminis, per¬
què ha quedat provat que la facturació ha estat cor¬
recta i l'aigua ha passat pel comptador, ja que aquest
ha estat revisat pel Departament d'Indústria. El
Col·legi Arbitral aconsella a la reclamant que pot deri¬
var responsabilitats al Departament d'Indústria per no
haver-li notificat de forma fefaent el resultat de la cita¬
da comprovació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 21 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/880)

★ ★ ★

Reclamació: El 20 de maig de 1996 va adquirir
mitjançant una empresa de venda directa, una vaixe¬
lla i un joc de cafè per al seu aixovar. Un any més
tard va comprovar que a alguns plats els queia el fil
d'or. Li varen canviar les peces, però se li van tornar
a fer malbé. Demana que li retornin l'import abonat
fins ara.

Laude: Es desestima la reclamació, atès que,
quan va rebre la mercaderia, va tenir set dies per a
examinar-la i retornar-la, si calia, per la qual cosa el
contracte és ferm i no es pot rescindir. No obstant
això, s'accepta la proposta de la part reclamada en el
sentit que la reclamant es posi en contacte amb l'em¬
presa per procedir a un canvi de la vaixella per un al¬
tre model que triï.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 23 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/771)

* * *

Reclamació: Va contractar amb l'empresa recla¬
mada l'adquisició d'una enciclopèdia i dotze vídeos,
compra que incloïa en el preu una estada d'una set-
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mana en un apartament. Va abonar 15.000 pessetes
de fiança per la reserva de l'apartament, però no ha
pogut gaudir-ne en no haver-la-hi confirmat l'empre¬
sa, i ha perdut les 15.000 pessetes dipositades. De¬
mana que les hi tornin.
Laude: S'estima en part la reclamació i l'empresa

reclamada haurà de descomptar del deute de la re¬
clamant les 15.000 pessetes abonades per aquesta
com a fiança.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 23 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/643)

k * *

Reclamació: Va contractar l'adquisició d'uns pro¬
ductes per un import de 150.000 pessetes a terminis.
Els va anar pagant aquests fins que va veure un pro¬
grama de televisió on s'informava que la qualitat
anunciada per aquesta empresa no es corresponia
amb la que en realitat oferien. Sol·licita que li rebaixin
l'import total de la compra.
Laude: Es desestima la reclamació, i la part recla¬

mant haurà d'abonar l'import que deu a l'empresa re¬
clamada, la qual es compromet a canviar totes les
peces que estiguin en mal estat de qualsevol dels
productes, sense cap càrrec per a la reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 23 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/860)

* * *

Reclamació: En la factura del telèfon de data 28
de maig li carreguen 649 trucades metropolitanes, les
quals considera excessives. El 28 de gener ja es va
trobar amb el mateix cas, quan li facturaren 815 tru¬
cades metropolitanes.
Laude: La companyia telefònica i el reclamant

s'avenen en el sentit que la companyia connectarà al
telèfon del reclamant un "proyel" durant quinze dies a
fi que aquest pugui revisar les trucades metropolita¬
nes reflectides.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 28 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/869)

k k k

Reclamació: En la factura del telèfon corresponent
al període de 16 de juny al 15 d'agost li carreguen 82
trucades, quantitat que considera excessiva si es té
en compte que durant aquest temps va estar molt poc
temps al domicili.
Laude: Es desestima la reclamació en comprovar

que revisada la línia, no hi ha cap indici de manipula¬
ció i que els passos que figuren al "proyel" connectat
al telèfon reclamat coincideix amb el nombre de tru¬
cades que se li facturen.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 28 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/832)

k k *

Reclamació: La part reclamant manifesta la seva
disconformitat amb la factura del telèfon de 28 de ju¬

liol d'enguany, de 18.603 pessetes, ja que sospita
que la línia està manipulada.
Laude: S'estima en part la reclamació, sense que

això suposi l'acceptació per part de la companyia te¬
lefònica de l'existència d'anomalies a la línia del re¬

clamant, per la qual cosa se li rebaixen del rebut im¬
pugnat totes les trucades no reconegudes a una casa
de colònies.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 28 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/872)

k k k

Reclamació: Considera excessiu l'import de la fac¬
tura del telèfon, de 26.078 pessetes, ja que habitual¬
ment paga entre 5.000 i 7.000 pessetes.
Laude: S'estima en part la reclamació i, sense que

això suposi l'acceptació per part de la companyia te¬
lefònica de l'existència d'anomalies en el comptador,
se li farà una mitjana amb els mesos anteriors, i la
factura reclamada quedarà en 9.238 pessetes, en lloc
de les 26.078 inicialment facturades.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 28 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/915)

k k k

Reclamació: Li van instal·lar un comptador d'aigua
en un pis de la seva propietat que està amb la clau de
pas tancada perquè no hi viu ningú. Quan va rebre el
primer rebut, observà que li cobraven 35 m3 de con¬
sum. Demana que li instal·lin un comptador que mar¬
qui 000 passos i no que comenci per 35 m3.
Laude: Les parts s'avenen i la companyia submi¬

nistradora d'aigua bonificarà 18 m3 de la factura im¬
pugnada, per la qual cosa s'anul·larà la factura de
42.104 pessetes i quedarà en 37.304 pessetes.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 30 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/966)

k k k

Reclamació: Va contractar un servei de telefonia
mòbil i pagava unes 5.000 pessetes mensuals. En re¬
bre una factura de 26.000 pessetes va demanar el
pagament ajornat i la companyia va acceptar, però
donà de baixa la línia mentre existís el deute. Una ve¬

gada pagat, per a donar d'alta la línia novament li de¬
manen una fiança de 100.000 pessetes.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que la compa¬

nyia reclamada assignarà al reclamant un límit de crèdit
de 5.000 pessetes i, una vegada rebut el laude, donarà
d'alta la línia sense cap càrrec per al reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 30 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/614)

k k k

Reclamació: La part reclamant ha tingut diversos
problemes amb el seu telèfon mòbil: manca de cober¬
tura, missatges repetits, duració variable de les bate¬
ries, etc., els quals li han ocasionat inconvenients i
despeses.
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Laude: Es desestima la reclamació en considerar
que la part reclamada ha atès suficientment el recla¬
mant, el qual no té dret a indemnització, ja que no es
pot acreditar ni justificar la relació entre el que consi¬
dera un servei defectuós i el perjudici econòmic que
diu haver sofert. No obstant això, el Col·legi Arbitral
aconsella al reclamant que adreci la seva reclamació
al fabricant del telèfon.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 30 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/293)

* ★ *

Reclamació: Va lliurar un pulsòmetre perque li
canviessin la pila. En recollir-lo, li'n van lliurar un altre
de model diferent.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que per

manca de proves no es pot determinar si el pulsòme¬
tre dipositat a la rellotgeria reclamada és o no el del
reclamant. El Col·legi Arbitral, no obstant això, reco¬
mana a l'establiment reclamat que lliuri als clients un
resguard de dipòsit més clar per evitar confusions
com en aquest cas.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 30 d'octubre de 1997.
(Ref. 97/537)

>

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:

Barcelona, anual 1.500 ptes.
Número corrent 50 ptes.

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:
GASETA MUNICIPAL

PI. Sant Miquel, s/n

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


