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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 9 de juliol de
1999 i aprovada el dia 17 de setembre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia nou de
juliol de mil nou-cents noranta-nou, es reuneix la Co¬
missió de Govern en sessió ordinària, sota la presi¬
dència de l'Excm. Sr. Alcalde, Joan Clos i Matheu. Hi
concorren els Ims. Srs. i la Ima. Sra. Tinents d'Alcal¬
de, Francesc Xavier Casas i Masjoan, Jordi Portabe-
lla i Calvete i Immaculada Mayol i Beltrán i les Imes.
Sres. i els Ims. Srs. Regidors Núria Carrera i Comes,
Marina Subirats i Martori, Ernest Maragall i Mira,
Ferran Mascarell i Canalda, José I. Cuervo i Argudín,
Francesc Narváez i Pazos, Pere Alcober i Solanas i
M. Carmen San Miguel i Ruibal, assistits pel secretari
general, Romà Miró i Miró, que certifica.

Hi són presents en qualitat d'observadors els Ims.
Srs. Albert Batlle i Bastardas, Jesús Maestro i García
i Eugeni Forradellas i Bombardó i les Imes. Sres. Im¬
maculada Moraleda i Pérez, i Roser Veciana i Olivé.
També hi són presents els Srs. Ramon Seró i Este¬

ve i Jaume Castellví i Egea.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presi¬

dència obre la sessió a les deu hores i quaranta-cinc
minuts.

A) Assumptes per al Consell Plenari

Es delibera, seguidament, de la relació d'assump¬
tes preparats per ésser sotmesos al Consell Plenari i
que es ressenyen a continuació:

ALCALDIA

Mesures de govern.

Designació dels representants de l'Ajuntament a
les Entitats Metropolitanes i a la Mancomunitat de
Municipis.

SECTOR DE SERVEIS GENERALS

Modificar el contracte de cessió de l'ús, a la Casa
de Ceuta, d'un local situat a la finca núms. 6-8 del
carrer de Bernat Metge, subscrit el 15 d'abril de 1994,
en el sentit de fixar el cànon anual en 1.000.000 de

pessetes (6.010,12 euros), amb efectes des del dia
15 d'abril de 1999, révisable anualment d'acord amb
l'evolució de l'índex de preus al consum, general del
conjunt de l'Estat, mantenint inalterables les altres
condicions contractuals.

Adjudicar, d'acord amb la iniciativa ciutadana apro¬
vada per la Comissió de Govern en sessió del 16
d'abril de 1999, la concessió de l'ús privatiu de la fin¬
ca, de propietat municipal, coneguda com Antiga Fà¬
brica de Gas, situada en el carrer de Ginebra, canto¬

nada amb el carrer de Salvat-Papasseit, a favor de
l'Associació Futur Sostenible, per crear un centre
destinat al desenvolupament d'activitats relacionades
amb el medi ambient i convertir-lo en un model d'edi¬
fici sostenible per a la Ciutat, d'acord amb les clàusu¬
les del plec annex, que s'aproven; i formalitzaréI con¬
tracte de concessió amb la constitució prèvia de la
garantia determinada a la clàusula setena del plec.
Constituir, d'acord amb la iniciativa ciutadana apro¬

vada per la Comissió de Govern en sessió del 16
d'abril de 1999, un dret de superfície a favor de la
fundació infantil Ronald McDonald sobre la finca, de
propietat municipal, situada al passeig de la Vall
d'Hebron, núms. 37-81, per crear un centre d'acollida
de malalts oncològics infantils, d'acord amb les clàu¬
sules del plec annex, que s'aproven; i formalitzar el
dret de superfície en escriptura pública, amb la cons¬
titució prèvia de la garantia definitiva que preveu la
clàusula quinzena del plec.
AprovaréI conveni annex amb l'Entitat Metropoli¬

tana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus,
relatiu a l'arrendament de la parcel·la de terreny, de
propietat municipal, situada a la Zona d'Activitats
Logístiques (ZAL), en el carrer de l'Àrtic i al costat
de la via del ferrocarril, grafiada en el plànol unit, per
a destinar-la a la instal·lació d'un centre integral de
tractament de residus (Ecoparc-1); i formalitzar eI
conveni.

Desestimar, de conformitat amb l'informe de la Ge¬
rència de l'Institut Municipal de Mercats, les al·le¬
gacions presentades, en temps i forma, a la modifica¬
ció de l'article 142 de l'Ordenança municipal de
mercats de Barcelona pel Sr. Albert Miralles i Güell,
en nom i representació de la Unió Sindical de Comis¬
sions Obreres del Barcelonès; i aprovar definitiva¬
ment la modificació de tal article.
Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de

l'annex, sobre captació solar, de l'Ordenança general
del medi ambient i de la Norma complementària
d'aquesta Ordenança sobre les activitats sotmeses a
llicència municipal d'obertura d'establiment i a comu¬
nicació prèvia.
Es dóna compte que aquest punt de l'ordre del dia

es concreta en la proposta següent:
Desestimar les al·legacions formulades, en temps i

forma, pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i
pel Grup de Convergència i Unió a la Norma comple¬
mentària a l'Ordenança general de medi ambient
urbà a Barcelona, sobre les activitats sotmeses a lli¬
cència municipal d'obertura d'establiments i a comu¬
nicació prèvia, pels motius que figuren a l'informe de
data 7 de juliol de 1999 emès per la Direcció d'Edifi¬
cació i Patrimoni, i que es té per reproduït; aprovar-la
definitivament suprimint-hi l'apartat 3 (Comerç, mino¬
rista alimentari o afí -venda menor-) del seu annex i
renumerant els apartats següents, ja que estan regu¬
lades a l'Ordenança dels aliments i establiments, i su¬
primint-hi també l'última frase de la disposició final
per extemporània.
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Estimar parcialment les al·legacions formulada per
ARERCA-(Associació de Professionals de les Ener¬
gies Renovables de Catalunya), per Aleksandar
Ivancic, per AGBAR (Societat General d'Aigües de
Barcelona), per APECEC (Associació de Promotors i
Constructors d'Edificis de Barcelona) i pel Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya i rebutjar les al·legacions
formulades pels Grups Municipals Popular i de Con¬
vergència i Unió presentades durant el període d'in¬
formació pública a l'annex, sobre captació solar tèr¬
mica, de l'Ordenança general del medi ambient; i
tenir-lo per aprovat definitivament.
Publicar íntegrament ambdós textos al Butlletí Ofi¬

cial de la Província, a la Gaseta Municipal i al tauler
d'edictes.
Aprovar les bases de la convocatòria per a proveir

mitjançant el sistema de lliure designació el lloc de
treball de secretari/ària de l'Ajuntament de Barcelona,
atribuint-li un complement específic de responsabilitat
i dificultat tècnica de 4.505.312 pessetes anuals.

SECTOR DE SERVEIS PERSONALS

Aprovar inicialment la Memòria, el Projecte d'esta¬
bliment i el Reglament del Servei Noves Tecnologies
per a Joves, de conformitat amb els articles 156.2 de
la Llei de contractes de les Administracions públiques
(LCPA) i 153.1 i 159 del Reglament d'obres, activitats
i serveis (ROAS). Sotmetre els documents esmentats
a informació pública durant un termini de trenta dies
hàbils, mitjançant la publicació de l'anunci correspo¬
nent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis, per a l'examen i la presentació d'al·lega¬
cions; i entendre'ls aprovats definitivament, en el cas
que no se n'hi formulin. Determinar que la forma d'ex¬
plotació del servei serà la gestió indirecta, mitjançant
la modalitat de concessió, prevista als articles 157 a)
de la LCAP i 243.1 del ROAS. Facultar l'alcalde per a
l'execució d'aquest acord i totes les seves incidències
a l'empara de l'article 11.4 de la Carta Municipal de
Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de de¬
sembre.
Modificar el plec de clàusules regulador del con¬

tracte de gestió i explotació de quatre centres de no¬
ves tecnologies per a joves mitjançant la forma de
concessió, aprovat per acord del Consell Plenari de
28 d'abril de 1999, a fi de procedir a l'adaptació dels
aspectes observats a l'informe de la Direcció de Ser¬
veis Jurídics i dels suggeriments dels Districtes muni¬
cipals afectats, d'acord amb el text que s'adjunta. Ai¬
xecar la suspensió decretada per l'Alcaldia el 16 de
juny de 1999. ReiniciareI període de convocatòria de
trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de la publi¬
cació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província. Facultar l'alcalde per a l'execució d'aquest
acord i totes les seves incidències a l'empara de l'arti¬
cle 11.4 de la Carta Municipal de Barcelona aprovada
per la Llei 22/1998, de 30 de desembre.

Districte d'Horta-Guinardó

Adjudicar, en virtut de concurs, el contracte de
gestió, en règim concessional, del complex esportiu
municipal d'Horta a l'entitat Unió Esportiva d'Horta

per un període màxim de quinze anys, amb possibili¬
tat d'una pròrroga màxima de dos anys sobre el ter¬
mini indicat a l'acord d'adjudicació, termini que es
comptarà des del dia següent a la formalització del
contracte, en base a allò que s'indica en el plec de
clàusules de l'explotació i l'oferta presentada per la
referida entitat, i pel preu establert a la clàusula 7a
de l'esmentat plec regulador (cànon variable segons
ingressos); requerir l'entitat Unió Esportiva d'Horta
per tal que, en el termini màxim de quinze dies a
partir de la notificació de la present adjudicació,
aporti el document acreditatiu d'haver constituït la
garantia definitiva d'1.000.000 de pessetes i perquè
comparegui el seu legal representant a la formalitza¬
ció del contracte el dia i hora que a tal efecte s'asse¬
nyali; i facultare I Sr. Jordi Sisquella i Cusó, gerent
del Districte d'Horta-Guinardó, per a la signatura del
contracte.

SECTOR D'URBANISME

Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles
63.3 de la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla
General Metropolità per a la protecció del patrimoni
arquitectònic de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa
municipal; exposar-la al públic pel termini d'un mes i
precisar que no es computaran en aquest termini els
dies corresponents al mes d'agost.

Districtes de l'Eixample i de les Corts

Aprovar provisionalment, de conformitat amb els
articles 11.1.j i 66.3 de la Carta de Barcelona, la Mo¬
dificació del Pla General Metropolità a les parcel·les
dels carrers de Londres, núm. 55, i de Minerva, núm.
4, d'iniciativa municipal, a petició de l'Excma. Diputa¬
ció de Barcelona; i trametre l'expedient a la Subco¬
missió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva apro¬
vació definitiva.

Districte de l'Eixample

Aprovar provisionalment, de conformitat amb els
articles 11.1.j i 66.3 de la Carta de Barcelona, la Mo¬
dificació del Pla General Metropolità d'actuacions de
millora dotacional a l'Eixample en l'àmbit discontinu
configurat per les finques dels carrers del Rosselló,
núm. 191, de Provença, núms. 408-418, del Comte
Borrell, núms. 243-249 i 212-216, i la ronda de Sant
Antoni, núm. 19, d'iniciativa municipal; desestimar
l'al·legació presentada pel Sr. Joan Itxaso i Patemain
en representació de la Fundació Claror, en el sentit
que figura a l'informe dels Serveis de Planejament de
7 de juliol de 1999; i trametre l'expedient a la Subco¬
missió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva apro¬
vació definitiva.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d'or¬
denació de l'àmbit delimitat pel carrer de Salvador
Mundi, la Via Augusta i el carrer de l'Hort de la Vila,
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d'iniciativa municipal; estimar l'al·legació presentada
pel Sr. Albert Abuli i Nuñez, cap del Gabinet de Ges¬
tió de Projectes i Expropiacions del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya, en el sentit que figura a l'informe dels
Serveis de Planejament de 7 de juliol de 1999; i esti¬
mar parcialment les al·legacions presentades pel Sr.
Feliu Formosa i Prat, conseller delegat de Saticem,
SA, de conformitat amb l'esmentat informe dels Ser¬
veis de Planejament.

Districte de Gràcia

Donar conformitat al Text refós del Pla especial
d'ordenació de l'equipament cultural, esportiu i re¬
creatiu, als carrers de Balmes, núms. 422-424, i de
Castanyer, núms. 22-24 (Auditori Manent), promogut
per Promociones Kuma, SA, en compliment de la re¬
solució de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de
23 de juny de 1998; i trametre l'expedient a la Subco¬
missió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva apro¬
vació definitiva.

Districte de Nou Barris

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del
Pla especial de reforma interior per a la remodelació
de cinc illes al Turó de la Peira, promoguda per la Di¬
recció General d'Actuacions Concertades, Arquitectu¬
ra i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que in¬
corpora la prescripció a l'aprovació inicial a què fa
referència l'informe dels Serveis de Planejament de 6
d'abril de 1999 i que recull els ajustos derivats dels
informes dels Serveis de Planejament i dels Serveis
tècnics del Districte de 31 de març de 1999 respecti¬
vament, en el sentit que figura a l'informe dels Ser¬
veis de Planejament de 7 de juliol de 1999.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

Després d'haver examinat tots els punts, la Comis¬
sió dóna la seva conformitat a la precedent relació
d'assumptes preparats per al Consell Plenari afegint-
hi les propostes següents:

1) Dins el Sector de Serveis Generals

Aprovar l'oferta pública d'ocupació de les següents
places de funcionaris de carrera pertanyents a l'Esca¬
la d'administració especial, Subescala de serveis es¬
pecials de la Guàrdia Urbana, Grup A de titulació:
quatre places d'intendents majors; i quatre places
d'intendents; i modificar la plantilla a l'objecte d'in¬
cloure-hi aquestes vuit places.
Constituir el dret de superfície a favor de la Ge¬

neralitat de Catalunya respecte del solar, de propie¬
tat municipal, situat al carrer de la Font Florida i la
Gran Via de les Corts Catalanes, grafiat en el plànol
annex, per un termini de setanta anys, per tal de
destinar-lo a la construcció i posada en funciona¬
ment d'una residència assistida i centre de dia per a

gent gran, d'acord amb les condicions i terminis
d'execució que resulten de l'annex 10 del Conveni-
marc de cooperació entre el Departament de Benes¬
tar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajunta¬
ment de Barcelona signat el 15 de juliol de 1998; i
facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les ac¬
tuacions encaminades a l'execució i efectivitat del
present acord.
Aprovar inicialment el plec de condicions regulado¬

res del concurs per a la constitució d'un dret de su¬

perfície en la finca, de propietat municipal, situada al
carrer dels Pinzón, núms. 6-12, i al carrer de Balboa,
núms. 29-35, per a la construcció, gestió i explotació
d'un establiment residencial per a gent gran; sotme¬
tre'l a informació pública per un període de trenta
dies; i, si no s'hi formulen al·legacions o reclamacions
que posin de manifest la necessitat d'introduir-hi recti¬
ficacions, tenir per elevat el present acord d'aprovació
inicial a definitiva i convocar el concurs públic enca¬
minat a l'adjudicació del contracte.

2) Dins el Sector de Serveis Personals

Adjudicar, en virtut de concurs vàlidament cele¬
brat i en els termes fixats pels plecs de condicions
tècniques i administratives que regeixen el contrac¬
te, la concessió administrativa del complex munici¬
pal esportiu Pau Negre-Can Toda a l'entitat Club
Natació Catalunya, NIF G-08490997, pel termini de
vint-i-cinc anys a comptar des de l'endemà de la for¬
malització del contracte; establir eI cànon fix mínim
anual en 5.304.255 pessetes i el variable conforme
a la clàusula 7a del plec de condicions administrati¬
ves; fixar la inversió a realitzar per l'adjudicatari en
261.388.043 pessetes, conforme a la clàusula 3a del
plec de condicions específiques; requerir l'adjudi¬
catària perquè, en el termini de quinze dies hàbils,
a partir de la data de recepció de la notificació
d'aquesta resolució, constitueixi la garantia definiti¬
va, per un import d'1.000.000 de pessetes, i compa¬
regui per formalitzar el contracte, en el termini mà¬
xim de trenta dies naturals a partir de la mateixa
data; i facultar el regidor del Districte de Gràcia per
a la signatura dels documents necessaris per a la
formalització del contracte.

B) Propostes d'acord de la Comissió de Govern

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre
del dia, s'acorda:
Ratificar el conveni annex signat amb la Federació

d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la
Cooperativa d'Habitatges Perfont, la Societat coope¬
rativa Projecte Habitat 2000, SCCL, i la Cooperativa
del Teu Barri, SCCL, per a la promoció d'habitatge
protegit en règim cooperatiu.
Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.

José Rodríguez i González (mat. 19.298), entre la
seva activitat municipal com a funcionari amb la cate¬
goria de bomber en el Parc de Sant Andreu en el
Sector de Via Pública i l'activitat privada de professor
de l'autoescola Gaspar; pel Sr. José Ferrer i José
(mat. 14.632), entre la seva activitat municipal com a
funcionari amb la categoria de caporal de bombers en
el Parc del Poble-sec en el Sector de la Via Pública, i
l'activitat privada de representant comercial de l'em-
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presa IPSI, SL; per la Sra. M. Pilar Miras i Virgili (mat.
18.749), entre la seva activitat municipal com a funcio¬
nària amb la categoria de tècnica d'Administració
general en la Direcció de Serveis d'Inversions i Admi¬
nistració del Patrimoni del Sector de Serveis Gene¬
rals, i l'activitat privada d'administradora sense dedi¬
cació de la societat de consultoria i assessorament
Rotmir, SL; pel Sr. Javier Armenter i Ramos (mat.
302.284), entre la seva activitat municipal en l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona com a professor
de música i vocal del Consell Rector del Centre d'Es¬
tudis Musicals UT, SCCL; atès que aquestes activi¬
tats privades no figuren compreses en les causes
d'incompatibilitats previstes pels articles 11 i 12 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat, i pels articles 329 i 330 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals, aprovat per
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat
l'interès públic, si bé les presents autoritzacions estan
condicionades a l'estricte compliment dels deures pú¬
blics i al manteniment de la dedicació a l'activitat pri¬
vada dintre dels límits establerts pels articles 11 i 12
de l'esmentada Llei i 330 del Reglament també es¬
mentat. En tot cas, les presents autoritzacions podran
deixar-se sense efecte per variació de les circumstàn¬
cies relatives als llocs de treball, per modificació del
règim d'incompatibilitats o per interès públic, i perdran
vigència en el cas de canvi de lloc de treball.
Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.

Juan Bosco Cusó i Calaf (mat. 20.366), entre la seva
activitat municipal en aquesta Corporació com a
funcionari, amb la categoria de tècnic mitjà d'Arqui¬
tectura i Enginyeria en la Gerència del Districte de
Sants-Montjuïc, i l'exercici lliure de l'activitat privada
d'arquitecte tècnic per compte propi; pel Sr. Jesús
Imbernón i Marches (mat. 13.016), entre la seva acti¬
vitat municipal en aquesta Corporació com a funcio¬
nari, amb la categoria de tècnic mitjà d'Arquitectura i
Enginyeria en la dependència de Manteniment i Ser¬
veis del Districte de Nou Barris, i l'exercici lliure de la
professió d'arquitecte tècnic per compte propi; pel Sr.
Rafael García i Giral (mat. 20.354), entre la seva acti¬
vitat municipal en aquesta Corporació com a funcio¬
nari, amb la categoria de tècnic superior d'Arquitectu¬
ra i Enginyeria en la Unitat Operativa d'Edificació del
Sector d'Urbanisme, i l'exercici lliure de la professió
d'arquitecte per compte propi; excloent qualsevulla
manifestació de l'exercici de la seva activitat profes¬
sional en el terme municipal de Barcelona, per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat públi¬
ca i la privada i garantir d'aquesta manera l'objecti¬
vitat, la imparcialitat i la independència que ha de
presidir la seva actuació com a funcionaris, i per sal¬
vaguardar l'interès públic, que podria sortir perjudicat
en cas de produir-se tals coincidències; tanmateix la
respectiva dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vi¬
gent a l'Administració pública, tot això de conformitat
amb els articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb allò
que disposa el Reglament del personal al servei de
les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30
de juliol, en els seus articles 329 i 330. En tot cas, les
presents autoritzacions podran deixar-se sense efec¬
te per variació de les circumstàncies relatives als

llocs de treball, per modificació del règim d'incompati¬
bilitats o per interès públic, i perdran vigència en cas
de canvi de lloc de treball.
Autoritzar al Sr. Ramon Arandes i Renu (mat.

14.904) la compatibiliat sol·licitada entre la seva acti¬
vitat municipal com a funcionari de la categoria de
tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria en el lloc
de treball de director de Projecte a la Gerència de
Manteniment i Serveis, i: a) l'activitat de professor as¬
sociat a temps parcial en la Universitat Politècnica de
Catalunya, per al curs acadèmic 1998-1999 de l'1 de
setembre de 1998 fins al 31 d'agost de 1999 i pròrro¬
gues que es puguin produir, d'acord amb el que pre¬
veu l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novem¬
bre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i amb les limitacions
previstes als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i 327 i
328 del Reglament del personal al servei de les enti¬
tats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de ju¬
liol, i b) i l'activitat privada de soci accionista i col·la¬
borador de l'entitat mercantil Centro de Estudios de
Infraestructura y Planeamiento, SA, excloent qualse¬
vol manifestació del seu exercici en el terme munici¬
pal de Barcelona, per ta! d'evitar possibles coincidèn¬
cies entre l'activitat pública i la privada i garantir
d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la in¬
dependència que ha de presidir la seva actuació com
a funcionari i per salvaguardar l'interès públic, que
podria sortir perjudicat en cas de produir-se aquella
coincidència; tot això de conformitat amb els articles
11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'in¬
compatibilitats del personal al servei de l'Administra¬
ció de la Generalitat, i d'acord amb allò que disposa
el Reglament del personal al servei de les entitats lo¬
cals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en
els seus articles 329 i 330, si bé la present autoritza¬
ció està condicionada a l'estricte compliment dels
deures públics i al manteniment de la dedicació a
l'activitat privada dintre dels límits establerts pels arti¬
cles 11 i 12 de l'esmentada Llei i 330 del Reglament
també esmentat. En tot cas, la present autorització
pot deixar-se sense efecte per variació de les cir¬
cumstàncies relatives als llocs de treball, per modifi¬
cació del règim d'incompatibilitats o per interès públic,
i perdrà vigència en el cas de canvi de lloc de treball.
Denegar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fran¬

cesc Garrucho i Vicente (mat. 17.833), entre la seva
activitat municipal en aquesta Corporació com a fun¬
cionari amb la categoria de tècnic mitjà de Sanitat, en
el Parc de l'Eixample del Servei de Prevenció i Extin¬
ció d'Incendis i Salvament, i l'activitat pública secun¬
dària d'ATS/practicant de l'Institut Català de la Salut,
per salvaguardar l'interès públic, que en podria sortir
perjudicat; de conformitat amb els articles 4 al 10 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat, i l'article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de de¬
sembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions públiques, i d'acord amb allò que
disposa el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol, en les seus articles 324, 326 i 327, i en conse¬
qüència, ordenar-li el cessament en l'activitat secun¬
dària amb caràcter d'immediat a la notificació de la
present, i l'aportació, als òrgans municipals compe¬
tents de personal del Sector, de la documentació per¬
tinent que justifiqui l'efectivitat del cessament.
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SECTOR D'URBANISME

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment els projectes d'Estatuts i Bases
d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat
d'actuació inclosa en part de l'illa delimitada pel pas¬
seig de la Zona Franca, el carrer de la Foneria, el car¬
rer de l'Energia i l'Antiga carretera del Prat, de la Ciu¬
tat de Barcelona, presentats per les companyies
mercantils Despal, SA, Edificios Barcelona, SA,
Inmobiliaria Mar, SA, i Habitatge Entorn, SCCL, pro¬
pietaris que assoleixen més del 60% de la superfície
total de l'àmbit de l'esmentada unitat; sotmetre'l a in¬
formació pública durant el termini d'un mes, per a
al·legacions, mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i a un dels diaris de més circu¬
lació de la província, amb notificació individual a tots
els propietaris afectats.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

1r. Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 16
c) de la Carta de Barcelona, el Projecte de compen¬
sació de la Unitat d'actuació núm. 5 del Pla especial
de millora i reforma interior del sector de Can
Caralleu. 2n. Atribuir a aquest acord, de conformitat
amb l'article 125 del Reglament de gestió urbanísti¬
ca, el mateix efecte que l'acta d'ocupació a efectes
expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que
hagin d'extingir-se i de les plantacions, obres, edifi¬
cacions, instal·lacions i millores que hagin de des¬
truir-se, conforme al Projecte de compensació apro¬
vat. 3r. Determinar, de conformitat amb els articles
179 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i
174.4, en relació amb el 124, ambdós del Regla¬
ment de gestió urbanística, que la fermesa de l'acte
administratiu d'aprovació definitiva del Projecte de
compensació comporta, "de iure", la cessió, en ple
domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant
dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afecta¬
ció als usos previstos en el planejament. 4t. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en
un dels diaris dels de més circulació de la província i
notificar-lo individualment a cadascun dels interes¬
sats en l'expedient.

Districte de Nou Barris

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització dels
carrers perimetrals de l'illa delimitada pel passeig de
Valldaura i els carrers de Feliu Codina i de Vilalba dels
Arcs (àmbit A Karl Marx), per import de 136.688.851
pessetes (821.516,53 euros) (el 16% sobre l'impost
del valor afegit inclòs), formulat per Regesa, d'acord
amb les condicions establertes en l'informe dels Ser¬
veis tècnics municipals de 5 del juliol del 1999, el qual
figura a l'expedient i es dóna per reproduït; sotmetre
l'expedient a informació pública durant el termini de
vint dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris dels de més circulació de
Catalunya; requerir l'indicat interessat perquè, en el
termini de deu dies a comptar des de la data en què
rebi la notificació de l'aprovació definitiva, ingressi la
quantitat de 16.402.662 pessetes (98.581,99 euros)

en concepte de garantia per a respondre de la bona
execució de les obres; i notificar-ho als interessats en

aquest procediment.

Districte de Sant Andreu

1r. Aprovar definitivament el Projecte de delimitació
corresponent a la Unitat d'actuació per a la reordena¬
ció del carrer de la Indústria, en el tram comprès en¬
tre els carrers de Felip II i l'avinguda Meridiana, amb
l'esmena assenyalada en l'informe de la Direcció de
Gestió Urbanística, de data 30 de juny de 1999,
quant a la superfície edificable i a la repercussió dels
costos. 2n. Desestimar les al·legacions formulades
pels Srs. i Sres. Antoni Monleón i Navarra, Carmen
Cubero i Corpas, Francisca Navarra i Viou i Antoni
Monleón i Rodó, pels motius que figuren en l'informe
abans esmentat, emès per la Direcció de Gestió Ur¬
banística i que es donen per reproduïts. 3r. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en
un dels diaris dels de més circulació de la província, i
notificar-lo individualment a tots els propietaris i d'al¬
tres interessats en l'expedient.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització
dels carrers de Fluvià i de Pere IV de Barcelona,
per import de 51.998.746 pessetes (312.518,76
euros) (el 16% de l'Impost del valor afegit inclòs),
formulat per Organización Nacional de Ciegos Es¬
pañoles (ONCE), d'acord amb les condicions esta¬
blertes en l'informe dels serveis tècnics municipals de
data de 5 de juliol de 1999, el qual figura a l'expedient
i es dóna per reproduït, sotmetre l'expedient a infor¬
mació pública durant el termini de vint dies mitjançant
anuncis al Butlletí Oficial de la Província i en un diari
dels de més circulació de Catalunya; requerir l'indicat
interessat perquè, en el termini de deu dies a comptar
des de la data en què rebi la notificació de l'aprovació
definitiva, ingressi la quantitat de 6.239.849 pessetes
(37.502,24 euros) en concepte de garantia per a res¬
pondre de la bona execució de les obres; i notificar-
ho als interessats en aquest procediment.
Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la

Unitat d'actuació núm. 3 del Pla especial de reforma
interior Diagonal-Poblenou, per import de 386.376.229
pessetes (2.322.167,90 euros) (el 16% de l'Impost
sobre el valor afegit inclòs), formulat per la Junta de
Compensació de la Unitat d'actuació núm. 3 del Pla
especial de reforma interior de Diagonal-Poblenou;
sotmetre l'expedient a informació pública durant el
termini de vint dies mitjançant anuncis al Butlletí Ofi¬
cial de la Província i en un dels diaris dels de més cir¬
culació de Catalunya; i en el cas que en aquest termi¬
ni no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva mitjan¬
çant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del re¬
sultat de la informació pública; requerir l'indicat inte¬
ressat perquè, en el termini de deu dies a comptar
des de la data en què rebi la notificació de l'aprovació
definitiva, ingressi la quantitat de 46.365.147 pesse¬
tes (278.660,14 euros) en concepte de garantia per a
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respondre de la bona execució de les obres; i notifi¬
car-ho als interessats en aquest procediment.
Finalment es presenta la moció següent:
De conformitat amb allò que disposa l'article 84

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju¬
rídic de les Administracions públiques i del procedi¬
ment administratiu comú, s'adverteix, de conformi¬
tat amb l'article 260.2 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, a Porxos Reha¬
bilitació, SA, com a adjudicatària pel decret de 23
d'abril de 1988, l'acord de la Comissió de Govern,
de 8 de juliol de 1988, ratificat pel Consell Plenari
en data 16 de setembre del mateix any, i els acords
del Consell d'Administració d'Iniciatives, SA, en
sessions de dates 7 de març de 1989 i 3 de maig
de 1989, de la concessió administrativa per execu¬
tar les unitats d'actuació 25, 29, 31 i 34 del Pla es¬

pecial de reforma interior del sector oriental del

centre històric (Porxos Fonseré) que s'instrueix ex¬
pedient administratiu per a declaració de caducitat
de la concessió abans esmentada per trobar-se
l'adjudicatària sotmesa a la causa de caducitat pre¬
vista a l'article 12.c del plec de condicions i per l'in¬
compliment molt greu de les obligacions essencials
assenyalades en el plec de clàusules que afecten a
la continuïtat i regularitat de la prestació, d'acord
amb l'article 260.e) del Reglament d'obres, activi¬
tats i serveis dels ens locals; i es notifica a la ma¬
teixa que té un període de deu dies, a comptar des
del següent a la present notificació, per a presentar
les al·legacions que estimi pertinents.
S'aprova, per unanimitat, aquesta moció després

de declarar-se'n, també per unanimitat, la urgència.
En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la

Presidència aixeca la sessió a les onze hores i trenta
minuts.

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 17 de setem¬

bre de 1999

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Nou Barris

1r. Estimar les al·legacions formulades pel Sr. Sal¬
vador Sans i Medan, i les Sres. Montserrat Sabaté i
Chesa i Júlia Castilla i Adan, en el tràmit d'informació
pública de l'aprovació inicial del projecte de repar-
cel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3 del Pla espe¬
cial de reforma interior del barri de Porta; estimar
parcialment les presentades pels Srs. Tomás Corroto
i Benedicto, Josep Sarquella i Escobet, Emilio Sabaté
i Chesa, la Sra. Amèlia Verdoy i Fernández, els Srs.
Eusebio Verdoy i Martínez i José Oset i Revilla i per
Edificios Salud, SA, en el mateix tràmit; i desestimar
les al·legacions presentades per la Sra. Magda Bes i
Esmel, els Srs. Jordi Hidalgo i Padrós i Ferran Font i
Campalans, en representació del Sr. Francisco
Vilasis i Fernández-Capalleja, i per les Sres. Margari¬
ta Rodríguez i Sabaté i Matilde Bayer i Menéndez, en
el mateix tràmit, tot això pels motius que figuren en
l'informe emès per la Direcció de Gestió Urbanística i
que es tenen per reproduïts.
2n. ModificareI projecte de reparcel·lació de la Uni¬

tat d'actuació núm. 3 del Pla especial de reforma inte¬
rior del barri de Porta aprovat inicialment d'acord amb
el punt anterior; sotmetre'l al tràmit d'audiència a tots
els interessats pel termini d'un mes de conformitat
amb l'article 109.3 del Reglament de gestió urbanísti¬

ca, i per al cas de no presentar-s'hi al·legacions, te-
nir-lo per aprovat definitivament.
3r. Declarar incompatibles amb el planejament els

drets d'arrendament que es relacionen en el docu¬
ment annex 1, d'acord amb l'article 123 del Regla¬
ment de gestió urbanística.

4t. Atribuir a aquest acord, de conformitat amb l'ar¬
ticle 125 del Reglament de gestió urbanística, el ma¬
teix efecte que l'acta d'ocupació a efectes expro-
piatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin
d'extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions,
instal·lacions i millores que hagin de destruir-se, con¬
forme el projecte de reparcel·lació aprovat.
5è. Determinar, de conformitat amb els articles 150

a) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 124
del Reglament de gestió urbanística, que la fermesa
de l'acte administratiu d'aprovació definitiva del Pro¬
jecte de reparcel·lació comporta, de iure, la cessió, en
ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració ac¬
tuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur
afectació als usos previstos en el planejament.
6è. Delegar expressament en el president de l'Insti¬

tut Municipal d'Urbanisme i regidor de Política del Sòl
i Habitatge, l'exercici de les facultats necessàries per
aprovar estrictament les operacions jurídiques com¬
plementàries de la reparcel·lació, com també per des¬
plegar les actuacions administratives procedents per
a la completa efectivitat del projecte de reparcel·lació.
7è. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la

Província i en un diari dels de més circulació de la
província i notificar-lo individualment a tots els propie¬
taris i d'altres interessats en l'expedient.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment els projectes d'Estatuts i de Ba¬
ses d'actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació de la Unitat d'actuació núm. 1 del Pla
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especial de reforma interior Diagonal-Poblenou, limi¬
tada per l'avinguda Diagonal i els carrers de Badajoz,
de Bolívia i de Lutxana, presentats per Promotora Ca¬
talunya Mediterránea, SA, Gestiocivitas, SA i Grup
Layetana, SA, propietaris que assoleixen més del
60% de la superfície total de l'àmbit. Sotmetre'ls a in¬
formació pública durant el termini d'un mes per a
al·legacions, mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i a un diari dels de més circula¬
ció de la província, amb notificació individual a tots
els propietaris afectats.
Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de

la Unitat d'actuació delimitada per la Modificació pun¬
tual del Pla especial d'ordenació de la façana mar de
Barcelona, al sector del passeig de Carles I i de
l'avinguda d'Icària, del Polígon d'actuació núm. 2,
presentat per Harmonia núm. 45, SL, Inver Tir 2000,
SA, Arx, SL, Esblan, SA, i Games Order, SL, amb les
observacions realitzades per l'informe de la Direcció
de Gestió Urbanística, i en els seus propis termes,
que es tenen per reproduïts. Sotmetre'l a informació
pública durant el termini d'un mes per al·legacions,
mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, en un diari dels de més circulació de la
província i en el tauler d'edictes de la Corporació,

amb notificació individual a tots els propietaris i altres
afectats.
Desestimar la petició formulada l'1 d'octubre de

1998 pel Sr. Jaume Nualart i Serrats, en nom i repre¬
sentació dels Srs. i Sres. Ana Maria, Francisco, Maria
Luisa i Augusto Sitjà i Príncipe, d'inici d'expedient de
reversió als Srs. Sitjà i Príncipe de l'aprofitament ur¬
banístic de la finca núm. 189 de l'avinguda Diagonal
a la Unitat d'actuació núm. 2 del Pla especial de refor¬
ma interior Diagonal-Poblenou, pels motius que figu¬
ren en els informes emesos per la Direcció de Gestió
Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 16
de febrer de 1999 i per la Secretaria General el 2 de
juliol de 1999 i que es donen per reproduïts.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA

Aprovar l'Acord de col·laboració entre l'Institut de
Cultura de Barcelona i l'Institut Municipal d'Educació
de Barcelona per tal de dipositar la col·lecció museo-
lògica municipal, que aquest custodiava i que figura
en el document annex, en el museu d'Història de la
Ciutat; i donar-ne compte al Plenari del Consell Muni¬
cipal de l'Ajuntament de Barcelona.
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats conferides a aques¬
ta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:
Delegar en els Ims. Srs. Ernest Maragall i Mira i

Albert Batlle i Bastardas la representació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona en l'Assemblea General de la Fe¬
deració de Municipis de Catalunya.
Barcelona, 17 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret 4313)

ie * *

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç,
la qual quedarà de la forma següent:
Presidenta
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla

Membres de la Comissió
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Ferran Mascaren i Canalda
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà
Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé
Segon. Designar suplents dels membres de la Co¬

missió que substituiran en cas d'absència qualsevol
dels membres titulars del seu mateix Grup Municipal:

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Barcelona, 21 de setembre de 1999. Joan Clos i

Matheu.
(Ret 4304)

"k k ie

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió

d'Infraestructures i Urbanisme, la qual quedarà de la
forma següent:

President
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Membres de la Comissió
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Im. Sr. Josep Miró i Ardèvol
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Jordi Cçmet i Serra
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Segon. Designar suplents dels membres de la Co¬

missió que substituiran en cas d'absència qualsevol
dels membres titulars del seu mateix Grup Municipal:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. M. Ángeles Treserra i Soler
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret 4305)

k k *

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Benestar Social, la qual quedarà de la forma següent:
Presidenta
Ima. Sra. Núria Carrera i Comes

Membres de la Comissió
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payà
Ima. Sra. Magdalena Oranich i Solagran
Ima. Sra. M. Angeles Treserra i Soler
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Segon. Designar suplents dels membres de la Co¬

missió que substituiran en cas d'absència qualsevol
dels membres titulars del seu mateix Grup Municipal

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret 4306)
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Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió

d'Educació i Cultura, la qual quedarà de la forma se¬
güent:
Presidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Membres de la Comissió

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Joana M. Ortega i Alemany
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payà
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Segon. Designar suplents dels membres de la Co¬

missió que substituiran en cas d'absència qualsevol
dels membres titulars del seu mateix Grup Municipal:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Magdalena Oranich i Solagran
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4307)
■k * *

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Joventut i Drets

Civils, la qual quedarà de la forma següent:
President
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete

Membres de la Comissió
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Ima. Sra. Magdalena Oranich i Solagran
Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payà
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. M. Ángeles Treserra i Soler
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Segon. Designar suplents dels membres de la

Comissió que substituiran en cas d'absència qual¬
sevol dels membres titulars del seu mateix Grup
Municipal:
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Im. Sr Eugeni Forradellas i Bombardó
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4308)

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint
en compte les propostes dels Grups Polítics Muni¬
cipals, i fent ús de les atribucions que em conferei¬
xen els articles 21 de la Llei reguladora de les ba¬
ses de règim local i 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Sostenibilitat i Ecologia Urbana, la qual quedarà de la
forma següent:
Presidenta
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn

Membres de la Comissió
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Segon. Designar suplents dels membres de la

Comissió que substituiran en cas d'absència qual¬
sevol dels membres titulars del seu mateix Grup
Municipal:

Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4309)
★ ★ ★

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Serveis Urbans i Manteniment, la qual quedarà de la
forma següent:
President

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Membres de la Comissió

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Segon. Designar suplents dels membres de la

Comissió que substituiran en cas d'absència qual¬
sevol dels membres titulars del seu mateix Grup
Municipal:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4310)
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Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Seguretat i Mobilitat, la qual quedarà de la forma se¬
güent:
Presidenta
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal

Membres de la Comissió
Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos
Im. Sr. Ferran Julián i González
Ima. Sra. Magdalena Oranich i Solagran
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Segon. Designar suplents dels membres de la

Comissió que substituiran en cas d'absència qual¬
sevol dels membres titulars del seu mateix Grup
Municipal:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payà
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4311)

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Plenari, tenint en
compte les propostes dels Grups Polítics Municipals, i
fent ús de les atribucions que em confereixen els arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Presidència i Hisenda, la qual quedarà de la forma
següent:
President

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Membres de la Comissió

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Josep Miró i Ardèvol
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Segon. Designar suplents dels membres de la Co¬

missió que substituiran en cas d'absència qualsevol
dels membres titulars del seu mateix Grup Municipal:

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán

Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4312)

Decret. D'acord amb el decret de l'Alcaldia, de
data 15 de juliol d'enguany, que designà els presi¬
dents de les Comissions del Consell Municipal, tenint
en compte les propostes dels Grups Polítics Munici¬
pals, i fent ús de les atribucions que em confereixen
els articles 21 de la Llei reguladora de les bases de
règim local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Establir la composició de la Comissió de

Política de Sòl i Habitatge, la qual quedarà de la for¬
ma següent:
President

Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Membres de la Comissió

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos
Ims. Sr. Manuel Pérez i Benzal
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Segon. Designar suplents dels membres de la Co¬

missió que substituiran en cas d'absència qualsevol
dels membres titulars del seu mateix Grup Municipal:

Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Barcelona, 21 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(ref. 4334)

Decret. De conformitat amb els apartats 1.b) i 2 de
l'article 13 de la Carta de Barcelona, aprovada per la
Llei 22/98, de 30 de desembre, disposo:
Delegaren l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, primer

tinent d'alcalde, la signatura de l'escriptura pública
per a la formalització del contracte de permuta cele¬
brat en execució dels convenis relatius al desenvolu¬
pament urbanístic del sector de Torre Vilana, acor¬
dats amb Donca, SA, i aprovats pel Consell Plenari
en sessions de 23 d'octubre de 1998 i de 19 de febrer
de 1999.

Barcelona, 22 de setembre de 1999. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4364)

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia per l'article 13.1 o), en relació amb l'article 13.2 de
la Llei 22/98 de la Carta de Barcelona, disposo:
Delegar en el regidor president de la Comissió de

Política de Sòl i Habitatge les facultats següents:
- L'adopció de totes les resolucions derivades dels

acords d'inici d'expropiació que es refereixin a les
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matèries incloses en l'epígraf 2 de la Transferèn¬
cia núm. 19; tot això sense perjudici de les facul¬
tats atribuïdes a l'empresa Promoció de Ciutat Ve¬
lla, SA, ProNouBarris, SA, i de les facultats que
s'atribueixin a altres empreses que es puguin
constituir amb el mateix objectiu.

- La signatura de les actes de pagament i d'ocupa¬
ció de totes les expropiacions centralitzades.

- Ordenar el llançament dels ocupants de les fin¬
ques procedents d'expropiacions centralitzades.

- La contractació, l'aprovació de certificacions i la
resolució de tota mena de qüestions incidentals
de les obres d'enderrocament i complementàries
en relació a les finques municipals obtingudes per
expropiacions incloses en l'epígraf 2.1.3; tot això
sense perjudici de les facultats atribuïdes a l'em¬
presa Promoció de Ciutat Vella, SA, ProNouBar¬
ris, SA, i de les facultats que s'atribueixin a altres
empreses que es puguin constituir amb el mateix
objectiu.
Barcelona, 23 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4331)

k k k

Decret. En ús de les facultats que em confereix
l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Procedir a les designacions corresponents a l'Ad¬

ministració Municipal Executiva que sota la direcció
superior del gerent municipal, Sr. Ramon Seró i Este¬
ve, s'estructura en:
Base funcional. Sectors d'Actuació:
Sra. M. Dolors González i Cuyàs, gerent de Ser¬

veis Generals
Sr. Ramon García i Bragado, gerent d'Urbanisme
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué, gerent de Ser¬

veis Personals
Sr. Ricard Frigola i Pérez, gerent de Manteniment i

Serveis
Sr. Blas Alascio i Ruiz, gerent de Via Pública

Base territorial. Districtes:
Sr. Josep M. Lucchetti i Piu, gerent del Districte de

Ciutat Vella
Sr. Jordi Carbonell i Curell, gerent del Districte de

l'Eixample
Sr. Josep García i Puga, gerent del Districte de

Sants-Montjuïc
Sr. Lorenzo Alberdías i Marfil, gerent del Districte

de les Corts
Sr. Jordi Parayre i Soguero, gerent del Districte de

Sarrià-Sant Gervasi
Sra. Agustina Sánchez i Rissech, gerent del Dis¬

tricte de Gràcia
Sr. Jordi Sisquella i Cusó, gerent del Districte

d'Horta-Guinardó
Sr. Juan Jubert i García, gerent del Districte de

Nou Barris
Sra. Glòria Figuerola i Anguera, gerent del Districte

de Sant Andreu
Sr. Joan Conde i del Campo, gerent del Districte de

Sant Martí
Barcelona, 27 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4362)

k k *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 13 de la Carta de Barcelona i,
d'acord amb el que estableix l'article 6è.3 de les Nor¬
mes reguladores del Consell Municipal d'Immigració
de Barcelona, disposo:
Designar la Sra. Fàtima Ahmed Ahmed el Haddad

vicepresidenta segona del Consell Municipal d'Immi¬
gració de Barcelona.
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4363)

-k k k

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Ciutat Vella les persones següents:
Socialistes de Catalunya

Sr. Paco Salvador i López
Sr. Andreu Clapés i Flaqué
Sr. Dídac Mora i Navarro
Sr. Roger Pallarais i Taylor
Sra. Neus Valls i Sostre
Sra. Francisca Quiñonero i de Cara
Sra. Isabel Huerta i Buena
Sr. Miquel Pallés i Pons

Partit Popular
Sr. Alberto Villagrasa i Gil
Sr. José Antonio Gilabert i Delgado

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sra. Pilar Vallugera i Balenyà

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sr. Rafael Contreras i Martínez
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 4367)

k k k

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de l'Eixample les persones següents:
Socialistes de Catalunya

Sr. Ramon Nicolau i Nos
Sra. Milagros Guardia i Pons
Sra. Mercedes Pagé i Díaz
Sr. Josep M. Alañá i Negre
Sra. Elena Alarcón i Méndez
Sr. Joan Bordetes i Castells

Partit Popular
Sr. Javier Mulleras i Vinzia
Sr. Daniel Salgago i Méndez

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sr. Jaume Forés i Llasat

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sr. Antoni Coll i Tort

Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan
Clos i Matheu.

(Réf. 4368)
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Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sants-Montjuïc les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sr. Francesc Osan i Tort
Sr. Eduard Reñé i Gou
Sr. Àlex Ruiz de Azúa i Gabarro
Sr. Jesús Solores i Arroyta
Sr. David Albadalejo i Castelló
Sr. Albert Soler i Sicília
Sr. Francesc Pozo i Montero
Sr. Josep M. Vaquéi Vidal

Partit Popular
Sr. José Antonio Calleja i Clavero
Sr. Humberto Borza i Fernández

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sr. Josep Chalmeta i Torredemer

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sr. Lluís Fajarí i Agudo
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Reí. 4369)

k k k

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de les Corts les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sra. M. Jesús Martínez de Osaba i Madariaga
Sr. Antonio García i Alba
Sr. Yamandú Rodríguez i Caorsi
Sra. Irene Morales i Morales
Sr. Antoni Pallarès i Tuset
Sr. Albert Andreu i Alonso

Partit Popular
Sr. Fernando Martínez i Iglesias
Sra. Glòria Martín i Vivas
Sr. Carlos Grau i Benet

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sra. Carme Olivella i Pedregal
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4370)

k k k

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sarrià-Sant Gervasi les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sra. Isabel Darder i Giménez-Zabada-Lisson
Sr. Eduard Vicente i Gómez
Sra. Sara Jaurrieta i Guarner
Sr. Joan M. Torras i Joseph

Partit Popular
Sr. Alfonso Pena i Ruiz
Sr. Miguel Arredonda i Palacio-Valdés
Sr. Víctor Martín i de Villasante
Sr. Jaime Rivas i Mariscal

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sr. Marc Gimferrer i Pla
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4371)

k k *

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Gràcia les persones següents:
Socialistes de Catalunya

Sr. Albert Mussons i Agell
Sra. Marina Bru i Puron
Sra. Sònia Hernández i Escudero
Sr. Josep García i Güell
Sra. Fernando Benedicto i Dumall
Sr. Albert García i íñiguez

Partit Popular
Sr. Carlos Pérez i Bernalte
Sr. Xavier Parés i Mesas

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sra. Dolors Martínez i Gesa

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sr. Jordi Altarriba i Bos

Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4372)

k k k

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:'
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte d'Horta-Guinardó les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sra. M. Custodia Moreno i Rivero
Sra. Mercè Pomar i Busqueta
Sr. Abdon Llata i Graells
Sr. Jaume Collboní i Cuadradao
Sr. Josep Gimeno i Capilla
Sr. Josep M. García i Sánchez
Sra. Gemma Cristina Bescós i Orrios
Sra. Carme Beltrán i Vilagrasa
Sra. Montserrat Soler i Carnicer

Partit Popular
Sr. Fernando Carretero i Beleño
Sra. Natàlia de Vicente i Arólas

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sr. Francesc Molinas i Roca

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sra. Eisa Blasco i Riera
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4373)
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Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Nou Barris les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sra. M. José Bautista i Moya
Sra. M. Dolores Bezmes i Macias
Sr. Macià Fuster i Ramon
Sr. Jaume Gatell i Domènech
Sra. Purificación Huerga i Moràn
Sra. Lucia Lázaro i Barrios
Sr. José Antonio Martínez i Gutiérrez
Sr. Sebastián Rojo i Valera
Sr. José Miguel Sanz i Martínez
Sra. Palmira Vélez i Sánchez
Sr. Miguel Antoni Roman i Pérez

Partit Popular
Sr. José Méndez i Romeo
Sr. Javier Barreña i Flores

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sr. Miquel Lázara i Rivera
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4374)

* * *

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de con¬
formitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelo¬
na i 129 del Reglament d'organització, funciona¬
ment i règim jurídic de les corporacions locals,
disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sant Andreu les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sr. Jaume Isalgué i Canals
Sr. Jordi López i Gómez
Sr. Lluís Llobera i Llauradó
Sr. Jordi Casares i Martínez
Sr. Albert Ballesteros i Monzonís

Sr. Josep Pujol i Cañado
Sra. Sara Faiges i Vicente
Sra. Margarita Riera i Camps
Sra. Teresa Ramírez i Rofastes

Partit Popular
Sr. Luis Rueda i Colavida
Sr. Alfonso Navarro i de Guevera

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sr. Joan Pallarès i Personat

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sra. Begoña de Eyto i Arreche
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4375)

* * *

Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals de 13 de juny d'enguany i, de confor¬
mitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:
Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sant Martí les persones següents:
Socialistes de Catalunya
Sra. Montserrat Arduny i Collazos
Sr. Josep Cerdà i Tosas
Sra. Azucena Ginez i Ginés
Sra. Laura Martínez i Roldán
Sr. Luciano Pérez i Valdeoilivas
Sr.Sr. José Ángel Verú i Onrubia
Sr. Paco Fernández i Martínez
Sra. Maite Colldemont i Bolao
Sr. Carlos Días i Leño

Partit Popular
Sr. Gaspar López i Lario
Sr. Manuel Gallardo i Martínez

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds
Sra. Montserrat Radigales i Jové

Iniciativa per Catalunya-Verds
Sr. Pere Nieto i Díaz
Barcelona, 28 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4376)
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PERSONAL

Concursos i oposicions

MODIFICACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A
LA PROVISIÓ DE 4 PLACES D'INTENDENT DE LA
GUÀRDIA URBANA

L'apartat 1.1) de la fase de concurs del concurs
oposició lliure per a la provisió de 4 places d'inten¬

dent de la Guàrdia Urbana, publicat a la Gaseta Mu¬
nicipal núm. 25, de 20 de setembre d'enguany, que¬
da redactat de la manera següent:

"1) En direcció, gestió i comandament d'unitats, en
categories de l'escala superior i/o executiva."

Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i
en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. Eisa Blasco i

Riera per prestar els seus serveis com a coordinado¬
ra del Grup Municipal d'Iniciativa-Verds, amb retribu¬
ció assimilada al lloc de treball de tècnic superior
(2299X), i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 22 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ret. 4315)

* * *

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i
en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. Núria Pey i

de la Iglesia per prestar els seus serveis com asses¬
sora tècnica de la Segona Tinència d'Alcaldia, amb
retribució assimilada al lloc de treball de tècnic supe¬
rior, complement de destinació 24 i específic de res¬
ponsabilitat corresponent al lloc de treball (codi
2414X), i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 22 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ret. 4316)

★ ★ ★

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i

en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. Verònica

Isabel Aranda i Ortega per prestar el seus serveis
com assessora a la Quarta Tinència d'Alcaldia, amb
retribució assimilada al lloc de treball de tècnic supe¬
rior (2299X)y i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 22 de septembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret. 4322)

•k * *

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i
en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Victor Porres i

Tafalla per prestar els seus serveis a la Quarta Tinèn¬
cia d'Alcaldia, amb retribució assimilada al lloc de tre¬
ball de tècnic superior (2299X), i donar-ne compte al
Consell Plenari.
Barcelona, 22 de septembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret. 4323)

* * *

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i
en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. Gemma

Revuelta i de la Poza per prestar els seus serveis com
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assessora tècnica de la Ponència de la Ciutat del Co¬
neixement, amb retribució assimilada al lloc de treball
de tècnica superior, complement de destinació 24 i es¬
pecífic de responsabilitat corresponent al lloc de treball
(codi 2414X), i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 22 de septembre de 1999. L'alcalde

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4324)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i
en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. Mercè Muñoz

i Creus per prestar els seus serveis com assessora a
la Regidoria Ponent de Cultura, amb retribució assi¬
milada al lloc de treball de tècnic auxiliar (2299X), i
donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 22 de septembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4325)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal, i
en ús de les facultats de conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Ignasi Cardelús

i Fontdevila per desenvolupar les funcions de conse¬
ller tècnic del districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb
retribució assimilada al lloc de treball de tècnic supe¬
rior, complement de destinació de nivell 24 i específic
de responsabilitat corresponent al lloc de treball
(2424Y) del càtaleg vigent, i donar-ne compte al Con¬
sell Plenari.

Barcelona, 22 de septembre de 1999. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4329)

Fe d'errades. A la pàgina 1.170 de la Gaseta Mu¬
nicipal núm. 26, de 30 de setembre de 1999, s'ha de¬
tectat una errada. En el decret amb referència (3933),
on diu: "Nomenar funcionari", ha de dir: "Nomenar
funcionari eventual".
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