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CONSELL MUNICIPAL

Acta de la sessió celebrada el dia 16 de juliol de
1999 i aprovada el dia 29 de setembre de 1999

Al saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat
de Barcelona, el dia setze de juliol de mil nou-cents
noranta-nou, es reuneix el Plenari del Consell Munici¬
pal, en sessió ordinària, sota la presidència de
l'Excm. Sr. Alcalde Joan Clos i Matheu. Hi concorren
els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde,
Francesc Xavier Casas i Masjoan, Antoni Santiburcio
i Moreno, Jordi Portabella i Calvete, Imma Mayol i
Beltrán i Núria Carrera i Comes, i les Imes. Sres. i els
Ims. Srs. Regidors, Marina Subirats i Martori,
Maravillas Rojo i Torrecilla, Ernest Maragall i Mira,
Ferran Mascarell i Canalda, José Ignacio Cuervo i
Argudín, Francisco Narváez i Pazos, Pere Alcober i
Solanas, M. Carmen San Miguel i Ruibal, Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, M. Inmaculada Mo-
raleda i Pérez, Caries Martí i Jufresa, Francisco
Antonio de Semir i Zivojnovic, Manuel Pérez i Benzal,
Albert Batlle i Bastardas, Jordi Hereu i Boher, Ferran
Julián i González, Joaquim Molins i Amat, Magdalena
Oranich i Solagran, Josep Miró i Ardèvol, Joana M.
Ortega i Alemany, Joan Puigdollers i Fargas, Joaquim
Forn i Chiariello, Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payá,
Sònia Recasens i Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot,
Oriol Pujol i Ferrusola, Santiago Fisas i Ayxelá,
Antonio Ainoza i Cirera, M. Ángeles Treserra i Soler,
Emilio Álvarez i Pérez-Bedia, Jordi Cornet i Serra,
Emma Balseiro i Carreiras, Jesús Maestro i García,
Roser Veciana i Olivé, Eugeni Forradellas i Bombar-
dó, assistits pel secretan general, Sr. Romà Miró i
Miró, que certifica.

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

sidència obre la sessió a les deu hores i vint-i-cinc
minuts.

Es donen per llegides les actes de les dues ses¬
sions anteriors, constitutiva i extraordinària, celebra¬
des el 3 de juliol de 1999, l'esborrany de les quals ha
estat tramès a tots els membres del Consistori; i
s'aproven.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 9 de

juliol de 1999 (S1/D/1999 3283), que delega en els
regidors i regidores membres de la Comissió de Go¬
vern la facultat d'autoritzar matrimonis civils.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

22 d'abril, 25 de maig, i 7, 8 i 22 de juny de 1999
(S1/D/1999 2384-2388, 3034-3037), que aproven
modificacions de crèdit del Pressupost de 1999 (ge¬
neració de crèdits per ingressos) per import de
189.621.522, 154.768.143, 4.500.000, 2.881.205,
1.678.039, 10.500.000, 136.240.400, 85.000 i
4.073.448 pessetes.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

25 de maig de 1999 (S1/D/1999 2393 i 2394), el pri¬
mer dels quals desafecta en 60.000.000 de pesse¬

tes la venda d'accions de Serveis Funeraris de Bar¬
celona, SA, al projecte 96301.003 (Can Fabra Centre
Multimédia) i afecta la tal quantitat al projecte
96301.002 (Can Fabra i Jardins i Equipaments), men¬
tre que el segon desafecta en 2.000.000 de pessetes
la mateixa operació de venda d'accions al projecte
96210.001 (expropiacions carrer de Viver) i afecta tal
quantitat al projecte 96197.011 (expropiacions
Arenys 79-La Corea).
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 8 de

juny de 1999 (S1/D/1999 3038), pel qual es decidei¬
xen diverses desafectacions i afectacions de les sub¬
vencions de la Generalitat de Catalunya, de la Unió
Europea i de la venda d'accions de Serveis Funeraris
entre diversos projectes de l'actuació 96548 (Punts
Verds).
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

de maig de 1999 (S1/D/1999 1904), pel qual es tras¬
llada a la Generalitat, amb informe favorable, la pro¬
posta de canvi de la denominació del CEIP Sardà i
Salvany per la d'Escola Tresfonts.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

de juny de 1999 (S1/D/1999 2939), que adjudica,
com a resultat de la subhasta promoguda, la conces¬
sió de l'ús de l'immoble, de propietat municipal, situat
al carrer dels Seixanta, núms. 8-12, del sector A de la
Zona Franca, per a la seva utilització com a aparca¬
ment, a Avis Alquile un Coche, SA, pel preu de
24.600.000 pessetes (147.848,97 euros).
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, d'11 de

juny de 1999 (S1/D/1999 2562), que declara bé no
utilitzable el vehicle Pegaso model 2020B i matrícula
B-3252-K i el cedeix a la Creu Roja d'Albània.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de juliol de 1999 (S1/D/1999 3341), pel qual: es deixa
sense efecte el nomenament com a cap de Premsa
d'aquest Ajuntament del Sr. Josep M. Balcells i Gené,
amb efecte de 31 d'agost de 1999, agraint-li els ser¬
veis prestats a aquesta Corporació; i es nomena per
ocupar tal lloc de treball el Sr. Lluís Garriga i Paituví,
establint que la seva incorporació serà determinada
per l'Alcaldia per tal que es pugui fer el traspàs de les
funcions corresponents.

La Presidència fa avinent que la resta de resolu¬
cions relatives al cartipàs municipal seran tractades,
tal com es convingué a la Junta de Portaveus, dins el
punt núm. 2 de l'ordre del dia.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo¬

sos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.

Manual de qualitat de les obres.
El primer tinent d'alcalde, Sr. Casas, explica que

l'objectiu d'aquesta mesura de govern és: reduir l'im¬
pacte provocat pel conjunt d'obres, tant públiques
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com privades, que utilitzen l'espai públic; evitar, mit¬
jançant un instrument comprensible i aplicables per
als operadors, les molèsties que produeixen aques¬
tes obres als ciutadans que també utilitzen tal espai; i
col·laborar en els plans de millora de qualitat dels
diferents serveis municipals. Agrega que l'entorn nor¬
matiu aplicable està constituït per les ordenances mu¬
nicipals, les normes sobre la comunicació i la senya¬
lització de les obres, la Llei de seguretat viària, el
Reglament de circulació i el Pla de seguretat i salut
en el treball; que l'àmbit d'aplicació d'aquest Manual
comprèn les obres d'urbanització, les obres dels ope¬
radors dels serveis, el nombre dels quals s'ha incre¬
mentat per efectes de la liberalització, l'edificació de
nova planta, la rehabilitació, la neteja i rehabilitació
de façanes (de les quals la Ciutat pot mostrar un am¬
pli espectre, però que comporten obstruccions de la
via pública amb les consegüents molèsties) i les
desconstruccions i enderrocaments.
Concreta que el Manual conté especificacions i

normes d'actuació per a cada tipus d'obra i uns ele¬
ments bàsics comuns, relatius a: la informació a
l'obra, l'àmbit d'ocupació de la via pública, el tanca¬
ment de l'obra, les operacions que afecten l'àmbit pú¬
blic, la incidència sobre l'entorn, la circulació de vehi¬
cles i vianants, la protecció o trasllat d'elements
emplaçats a la via pública, els desperfectes ocasio¬
nats per les obres, i la durada de les obres. Afegeix
que s'hi ofereixen també plànols i esquemes que en
faciliten la comprensió i aplicació, la qual comportarà,
per altra banda, la modificació dels plecs tipus de
contractació i de les condicions de llicències d'obres
en el sentit d'incorporar-hi l'obligació de complir el
Manual.

El Sr. Miró significa, d'antuvi, que el seu Grup es¬
perava que dintre d'aquest punt de l'ordre del dia
l'equip de govern hauria explicitat el seu programa
per als propers quatre anys, perquè li semblava con¬
venient que, un cop definida la composició del govern
municipal, els representants de la ciutadania presents
en aquest Plenari tinguessin coneixement dels ingre¬
dients de l'acció del govern en el present mandat i
dels punts dels programes d'Esquerra Republicana
de Catalunya-Els Verds i d'Iniciativa per Catalunya-
Verds, que s'hi han incorporat.
Referint-se després a la mesura de govern presen¬

tada, considera que es necessita molta moral i segu¬
retat per presentar un manual sobre la qualitat de les
obres que posa especial èmfasi en la circulació per la
Ciutat, la qual pateix notòries deficiències en aquest
camp com a conseqüència de les obres en curs. Creu
que si es fessin complir les ordenances vigents, ja es
faria un gran pas endavant; i que l'equip de govern té
una certa propensió a resoldre problemes només so¬
bre el paper i, així, el Pacte sobre la mobilitat, el con¬
tingut del qual li sembla excel·lent, no s'ha traduït en
una millora efectiva en tal terreny, però el seu Grup
no desitja que el Manual avui presentat vagi pel ma¬
teix camí.
Opina que el Manual hauria de partir d'un enfoca¬

ment de l'obra pública que no la consideri com un
element que pressiona el ciutadà, sinó com un ele¬
ment que pressiona l'Administració municipal, la qual
ha d'assumir compromisos concrets en terminis, me¬
sures correctores i garanties, compromisos que troba
a faltar en la documentació facilitada, especialment
pel que fa a aspectes com ara el soroll.

El Sr. Alcalde observa que avui l'equip de govern
només pretenia informar el Consistori d'una mesura
que pensa prendre i que tornarà al Consistori en for¬
ma d'expedient amb documentació exhaustiva quan
es presenti la proposta de modificació dels plecs tipus
de la contractació municipal.

El Sr. Miró precisa que, tanmateix, amb la intenció
de contribuir a millorar el desenvolupament de tal ini¬
ciativa, el seu Grup desitja traçar ja ara les pinzella¬
des següents: a) que en matèria de sorolls, serà im¬
possible d'aconseguir res, si no es modifiquen els
nivells establerts a les ordenances municipals, els
quals superen els fixats per l'Organització Mundial de
la Salut, i s'estableixen uns nivells màxims de soroll
per tipologia d'obres, de màquines i de vehicles; b)
que s'hauria d'elaborar un estudi de l'impacte de tota
obra que afecti el trànsit, i de les mesures correctores
que s'hi imposin; c) que caldria oferir àmplia infor¬
mació a les empreses i al conjunt de la Ciutat,
especialment en els territoris afectats; d) que pel que
fa a la seguretat, s'haurien de tenir presents aquests
criteris: donar prioritat als més febles, els vianants en
primer terme i, dintre d'aquests, aquells que tenen di¬
ficultats de mobilitat, no fer obres que obliguin a com¬
petir vehicles de diferent naturalesa, no desplaçar els
vianants de les voreres i quan aquestes hagin d'ésser
ocupades, habilitar-ne de provisionals; i e) que, en
definitiva, en totes les obres s'hauria de respectar el
criteri que les molèsties que poden ocasionar no re¬
caiguin sobre la ciutadania sinó sobre l'Administració.

El Sr. Álvarez, després de donar la benvinguda a
les persones que s'han incorporat al Consistori, valo¬
ra positivament la publicació d'una normativa que
posi ordre en les obres a la via pública, especialment
pel que fa al seu impacte sobre els vianants i els vehi¬
cles, però vol formular-hi aquestes observacions: a)
que si s'hagués fet abans, s'haurien estalviat moltes
molèsties als ciutadans, les últimes les provocades
per les obres que s'estan fent al nus de la Trinitat,
que no varen ésser anunciades ni senyalitzades de¬
gudament i provocaren un col·lapse circulatori a la
ronda de Dalt; b) que la normativa presentada s'hau¬
ria de tramitar com una ordenança, cosa que perme¬
tria als Grups Municipals i a les entitats ciutadanes
fer-hi aportacions perquè resulti més eficaç; c) que el
Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament
hauria d'informar sobre el Pla de salut i seguretat en
els aspectes relatius als subministraments i enderro¬
caments; d) que convindria preveure la creació d'una
oficina d'atenció personalitzada que informi els ciuta¬
dans de les obres en curs; i e) que les obres s'han de
fer al llarg dels quatre anys del mandat, en comptes
d'acumular-les al final.
Designació dels representants de l'Ajuntament a

les Entitats Metropolitanes i a la Mancomunitat de
Municipis.

a) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Me¬
tropolitana:

Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:
Joan Clos i Matheu
Xavier Casas i Masjoan
Antoni Santiburcio i Moreno
Ernest Maragall i Mira
Francisco Narváez i Pazos
Manuel Pérez i Benzal
José Ignacio Cuervo i Argudín
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Per Convergència i Unió:
Joana Ortega i Alemany
Joan Puigdollers i Fargas
Jaume Ciurana i Llevadot
Oriol Pujol i Ferrusola
Pel Partit Popular:
Santiago Fisas i Ayxelà
Jordi Cornet i Serra
Per Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds:
Jesús Maestro i García
Per Iniciativa per Catalunya-Verds:
Eugeni Forradellas i Bombardó
b) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona a l'Entitat Metropolitana del Transport:
Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:
Xavier Casas i Masjoan
Antoni Santiburcio i Moreno
Carmen San Miguel i Ruibal
Francisco Narváez i Pazos
Manuel Pérez i Benzal
Per Convergència i Unió:
Joan Puigdollers i Fargas
Jaume Ciurana i Llevadot
Sonia Recasens i Alsina
Pel Partit Popular:
Jordi Cornet i Serra
M. Àngels Treserra i Soler
Per Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds:
Jordi Portabella i Calvete
c) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus:

Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:
Xavier Casas i Masjoan
Antoni Santiburcio i Moreno
Ernest Maragall i Mira
José Ignacio Cuervo i Argudín
Manuel Pérez i Benzal
Per Convergència i Unió:
Joan Puigdollers i Fargas
Sònia Recasens i Alsina
Joaquim Forn i Chiariello
Pel Partit Popular:
Jordi Cornet i Serra
Emma Balseiro i Carreiras
Per Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds:
Roser Veciana i Olivé
S'aproven per unanimitat les designacions compre¬

ses sota les lletres a), b), i c) d'aquest primer apartat
del punt núm. 2 de l'ordre del dia.

Cartipàs Municipal

I) Acords de Cartipàs:

a) 1 r. Constituir les Comissions del Consell Munici¬
pal, que seran les següents:
Presidència i Hisenda
Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç
Infraestructures i Urbanisme
Política de Sòl i Habitatge
Benestar Social
Educació i Cultura
Joventut i Drets Civils
Sostenibilitat i Ecologia Urbana
Serveis Urbans i Manteniment
Seguretat i Mobilitat

2n. La funció preceptiva d'examen, estudi i informe
dels comptes anuals, establerta a l'article 116 de la
Llei reguladora de les bases de règim local i correspo¬
nent a la Comissió Especial de Comptes, i la Comissió,
prevista a l'article 12 de la Carta de Barcelona, d'Hi¬
senda, Pressupostos i Comptes, serà assumida per la
Comissió de Presidència i Hisenda, que també assu¬
mirà la informació prèvia i preceptiva dels Pressupos¬
tos i Ordenances Fiscals.

3r. Els acords de la Comissió de Govern, a ratificar
pel Consell Municipal, relatius al planejament urba¬
nístic seran preceptivament informats per la Comissió
d'Infraestructures i Urbanisme.
4t. Modificar en els termes anteriors els apartats

cinquè, sisè i setè de l'acord del Consell Plenari de
21 de juliol de 1995, de constitució de les Comissions
del Plenari, mantenint la resta de tal acord.

b) Adoptar, en l'exercici de les competències reser¬
vades a l'Ajuntament com a soci únic de les Societats
Privades Municipals, els acords següents:
1r. Designar membres dels Consells d'Adminis¬

tració i presidents de les Societats Municipals se¬
güents:
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA:

Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Barcelona Activa, SA: Ima. Sra. Maravillas Rojo i

Torrecilla
Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques,

SA: Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Informació i Comunicació de Barcelona, SA: Im. Sr.

Ernest Maragall i Mira
Parc Zoològic de Barcelona, SA: Im. Sr. Jordi

Portabella i Calvete
Pro Nou Barris, SA: Im. Sr. Antonio Santiburcio i

Moreno
2n. Establir que el termini de designació dels

consellers que es nomenen serà l'establert en els
respectius Estatuts, sens perjudici de la renova¬
ció que fos procedent en el canvi de mandat con¬
sistorial.
3r. Facultar indistintament els presidents i els se¬

cretaris dels Consells d'Administració per comparèi¬
xer davant notari i elevar a escriptura pública el no¬
menament anterior, com també per complir els
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Re¬
gistre Mercantil i també la correcció d'errors materials
en cas necessari.

c) Designar membres dels Consorcis següents, les
persones que s'assenyalen a continuació:
Consorci de la Zona Franca:
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Francisco Antonio de Semir i Zivojnovic
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Fira Internacional de Barcelona: Membres del Con¬

sell General:
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Celestino Corbacho i Chaves
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó



NÚM. 28 20-X-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1197

d) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona a la Junta General del Consorci Sanitari de
Barcelona, les persones següents:
Vicepresident: l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vocals: l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
la Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé

II) Decrets de Cartipàs

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 15
de juliol de 1999 (S1/D/1999 3347, 3354, 3349-3351,
3356, 3389, 3388, 3357, 3339, 3359, 3368, 3372,
3361, 3363-3365), que disposen:
a) 1 r. Designar regidors presidents de les Comis¬

sions del Consell Municipal els Ims Srs. i les Imes.
S res.;
Ernest Maragall i Mira, de Presidència i Hisenda
Maravillas Rojo i Torrecilla, de Promoció Econòmi¬

ca, Ocupació, Turisme i Comerç
Xavier Casas i Masjoan, d'Infraestructures i Urba¬

nisme
Antonio Santiburcio i Moreno, de Política de Sòl i

Habitatge
Núria Carrera i Comes, de Benestar Social
Marina Subirats i Martori, d'Educació i Cultura
Jordi Portabella i Calvete, de Joventut i Drets Civils
Imma Mayol i Beltrán, de Sostenibilitat i Ecologia

Urbana
José Ignacio Cuervo i Argudín, de Serveis Urbans i

Manteniment
Carmen San Miguel i Ruibal, de Seguretat i Mobilitat
2n. Designar regidors ponents en les matèries que

s'assenyalen, els Ims. Srs. i les Imes. Sres.;
Ferran Mascarell i Canalda, de Cultura
Pere Alcober i Solanas, de Participació Ciutadana i

Solidaritat
Albert Batlle i Bastardas, d'Esports i Relacions Ins¬

titucionals
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, de Rela¬

cions Ciutadanes
Francisco Narváez i Pazos, de Mobilitat
Francisco Antonio de Semir i Zivojnovic, de Ciutat

del Coneixement
Jordi Portabella i Calvete, de Turisme
Roser Veciana i Olivé, de Drets Civils
Jesús Maestro i García, de Cooperació
Eugeni Forradelias i Bombardó, d'Habitatge
Immaculada Moraleda i Pérez, de Joventut
José Ignacio Cuervo i Argudín, de Salut Pública
3r. Modificar en els termes anteriors els apartats pri¬

mer i tercer del decret d'Alcaldia de 21 de juliol de
1995, de designació de presidents i ponents de les Co¬
missions del Plenari, mantenint la resta de tal decret.

b) Comunicar al Consell Plenari, per al seu
assabentament, la designació de portaveus-adjunts
que d'acord amb la designació dels Grups Polítics
Municipals complementen la constitució de la Junta
de Portaveus de 3 de juliol de 1999:

la Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany, portaveu ad¬
junta del Grup Municipal del CiU

l'Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera, portaveu adjunt
del Grup Municipal del PP

la Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé, portaveu adjun¬
ta del Grup Municipal ERC-EV

c) 1r. Nomenar tinents d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona, el regidor i la regidora següents:

Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno, amb rang de
segon tinent d'alcalde

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes, amb rang de cin¬
quena tinenta d'alcalde

2n. Atribuir a l'Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, no¬
menat tinent d'alcalde per decret d'Alcaldia de 3 de
juliol de 1999, rang de tercer tinent d'alcalde.

3r. Atribuir a la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán, no¬
menada tinenta d'alcalde per decret d'Alcaldia de 3
de juliol de 1999, rang de quarta tinenta d'alcalde.

d) Assignar el rang de tinent d'alcalde a l'Im. Sr.
Joaquim Molins i Amat, president del Grup Municipal
de Convergència i Unió, i a l'Im. Sr. Santiago Fisas i
Ayxelà, president del Grup Municipal Popular.

e) Designar membres de la Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Barcelona els Ims. Srs regidors i les
Imes. Sres. Regidores següents:
Xavier Casas i Masjoan
Antonio Santiburcio i Moreno
Jordi Portabella i Calvete
Imma Mayol i Beltrán
Núria Carrera i Comes
Marina Subirats i Martori
Maravillas Rojo i Torrecilla
Ernest Maragall i Mira
Ferran Mascarell i Canalda
José Ignacio Cuervo i Argudín
Francisco Narváez i Pazos
Pere Alcober i Solanas
Carmen San Miguel i Ruibal
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Immaculada Moraleda i Pérez
Caries Martí i Jufresa
Francisco Antonio de Semir i Zivojnovic
Manuel Pérez i Benzal
Albert Batlle i Bastardas
Jordi Hereu i Boher
Ferran Julián i González
Jesús Maestro i García
Roser Veciana i Olivé
Eugeni Forradelias i Bombardó
També assistirà a les sessions de la Comissió de

Govern el gerent municipal.
f) Constituir el Comitè de Govern, mantenint les

funcions atribuïdes en el decret de 14 de novembre
de 1995, amb la composició següent:
President: l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Ponent: l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Membres: els Ims. Srs. i les Imes. Sres.:
Antonio Santiburcio i Moreno
Jordi Portabella i Calvete
Imma Mayol i Beltrán
Núria Carrera i Comes
Marina Subirats i Martori
Maravillas Rojo i Torrecilla
Ernest Maragall i Mira
José Ignacio Cuervo i Argudín
Carmen San Miguel i Ruibal
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Pere Alcober i Solanas
Jordi Hereu i Boher
Carles Martí i Jufresa
Ferran Mascarell i Canalda
Immaculada Moraleda i Pérez
Manuel Pérez i Benzal
Ferran Julián i González
Francisco Narváez i Pazos
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Secretari: El secretari general
g) Modificar l'apartat tercer del decret d'Alcaldia de

21 de juliol de 1995, de creació del Comitè Executiu,
que queda redactat de la forma següent:

El Comitè Executiu estarà presidit per l'alcalde o
regidor en qui delegui. La Vicepresidència del Comitè
Executiu serà exercida pel gerent Municipal.
Estarà integrat pels gerents de Sector i de Districte

i, quan l'especificitat dels assumptes a tractar ho re¬
quereixin, seran convocats els gerents d'Instituts i
d'Empreses municipals.

h) 1r. L'Administració Municipal Executiva es divi¬
deix en:

a) Administració Municipal Executiva estructurada
en base funcional, que comprèn els Sectors d'Actua¬
ció següents:

1. Serveis Generals
2. Serveis Personals
3. Manteniment i Serveis
4. Via Pública
5. Urbanisme
b) Administració Municipal Executiva estructurada

en base territorial: els Districtes.
2n. La direcció executiva superior de l'Adminis¬

tració Municipal Executiva s'atribueix al gerent mu¬
nicipal.
3r. Cada Sector d'Actuació, tant funcional com ter¬

ritorial, està dirigit per un gerent. Si l'especificitat
sectorial ho aconsella, es podran crear Gerències
Delegades.
4t. Mantenir la configuració dels Sectors d'Actua¬

ció en base a l'estructura organitzativa de l'anterior
mandat.

i) Designare I Sr. Ramon Seró i Esteve gerent mu¬
nicipal, el qual assumirà, també, provisionalment, la
Gerència del Sector de Serveis Generals.

j) Designar regidors de Districte en cadascun dels
àmbits territorials següents:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà,
del Districte de Ciutat Vella

Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal, del Districte
de l'Eixample

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas, del Districte de
Sants-Montjuïc

Im. Sr. Jordi Hereu i Boher, del Districte de les
Corts

Im. Sr. Carles Martí i Jufresa, del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, del Districte de
Gràcia

Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, del Dis¬
tricte d'Horta-Guinardó

Im. Sr. Manuel Pérez i Benzal, del Districte de Nou
Barris

Im. Sr. Ferran Julián i González, del Districte de
Sant Andreu

Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos, del Districte de
Sant Martí

k) Assignar provisionalment la Gerència del Distric¬
te de les Corts, durant el període comprès entre el dia
d'avui i el moment que, com a conseqüència de
l'aprovació i desenvolupament del nou Cartipàs, es
procedeixi a efectuar el corresponent nomenament
definitiu, al Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué, gerent
del Districte de l'Eixample.

I) Designar presidents dels Instituts següents les
persones que s'assenyalen a continuació:

Institut Municipal d'Hisenda: Im. Sr. Ernest Mara-
gall i Mira
Institut Municipal d'Informàtica: Im. Sr. Ernest Ma-

ragall i Mira
Institut Municipal de Mercats: Im. Sr. Pere Alcober i

Solanas
Institut Municipal d'Urbanisme: Im. Sr. Antonio San-

tiburcio i Moreno
Patronat Municipal de l'Habitatge: Im. Sr. Eugeni

Forradellas i Bombardó
Institut de Cultura de Barcelona: Im. Sr. Ferran

Mascarell i Canalda
Institut Municipal d'Educació: Ima. Sra. Marina Su¬

birats i Martori
Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de

Vida: Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Institut Municipal de Salut Pública: Ima. Sra. Imma

Mayol i Beltràn
Institut Municipal de Parcs i Jardins: Ima. Sra.

Imma Mayol i Beltràn
Institut Municipal de Persones amb Disminució:

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Fundació Mies Van Der Rohe: Im. Sr. Ferran Mas¬

carell i Canalda
m) 1r. Designar representants de l'Ajuntament de

Barcelona a les societats següents:
Clavegueram de Barcelona, SA: Im. Sr. José Igna¬

cio Cuervo i Argudín
Promoció Ciutat Vella, SA: Im. Sr. Xavier Casas i

Masjoan
Serveis Funeraris de Barcelona, SA: Im. Sr. Albert

Batlle i Bastardas
Proeixample, SA: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Tractament i Eliminació de Residus, SA: Im. Sr.

José Ignacio Cuervo i Argudín
2n. Proposar a les respectives Juntes Generals els

nomenaments d'aquests representants com a mem¬
bres dels respectius Consells d'Administració.

n) Designar el Sr. Joaquim de Nadal i Caparà pre¬
sident del Consell Rector del Consorci de l'Auditori i
l'Orquestra.

o) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona al Consell d'Administració de l'Autoritat del
Transport Metropolità, les persones següents:
Com a vicepresident primer: l'Im. Sr. Xavier Casas

i Masjoan
Com a vocals: la Ima. Sra. Carmen San Miguel i

Ruibal i l'Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete.
p) Designarem. Sr. Jordi Portabella i Calvete vocal

i vicepresident segon del Consell General del Consor¬
ci de Turisme de Barcelona.

q) Designar representant de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín.

r) Designar representant de l'Ajuntament de Barce¬
lona a la Comissió Gestora de l'Àrea de Rehabilitació
Integrada de la Ciutat Vella la Ima. Sra. Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.

El Sr. Alcalde comenta que les resolucions ante¬
riors posen en funcionament el govern de la Ciutat,
tant a través de les diverses Comissions, Ponències i
Sectors que conformen els òrgans centrals com a tra¬
vés dels Districtes, Instituts i Societats que formen
l'Administració municipal descentralitzada de caràcter
territorial i funcional. Afegeix que l'acord signat
aquest matí, que es basa sobre els principis ja comu¬
nicats fa uns dies, permet posar en marxa el govern
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municipal i aprofitar els mesos d'estiu perquè la Casa
no pari, ja que l'administració de les coses de la Ciu¬
tat no permet que s'esmercin grans períodes en la
definició de les estructures de govern i, per això, pre¬
senta el Cartipàs municipal, el qual serà completat en
ulteriors sessions en els aspectes avui encara no
desenvolupats.
Confia, doncs, que els membres del Consistori, els

uns des del govern i els altres des de l'oposició, com¬
pliran les respectives funcions amb el mateix dinamis¬
me per donar resposta a la confiança que els ciuta¬
dans i ciutadanes de Barcelona varen dipositar en
tots els membres d'aquesta Corporació en les darre¬
res eleccions locals.

El president del Grup de Convergència i Unió, Sr.
Molins, manifesta que els decrets de designació del
Cartipàs constitueixen un acte de govern que condi¬
ciona tot el mandat, perquè defineixen políticament
les intencions de l'alcalde i dels Grups Municipals que
conformen la majoria de govern i no serveixen,
doncs, únicament per nomenar uns càrrecs, sinó per
a definir el tarannà del govern municipal durant tot el
mandat i, tanmateix, des d'aquest punt de vista l'han
decebut, perquè la gent no només vol l'administració
de les coses de la Ciutat, sinó també exigeix que es
faci política i vol saber què pensa fer el govern de la
Ciutat. Afegeix que, malgrat la referència que hi ha fet
el Sr. Alcalde, en les intervencions que varen fer el
dia de constitució del nou Consistori el mateix Sr. Al¬
calde i els presidents dels Grups d'ERC-EV i IC-V, no
ha sabut trobar, més enllà de la confiança en la per¬
sona, ni les intencions ni el perquè del vot que varen
donar al Sr. Clos. Creu, doncs, que avui s'hauria de
saber per què es fa el repartiment de responsabilitats
que el Cartipàs comporta i amb quines intencions: per
exemple, si el Programa d'ERC-EV es portarà a ter¬
me en aquella àrea de la qual sigui responsable un
regidor de tal formació i no les altres o què passarà
amb els Programes d'IC-V o del PSC, és a dir, quin
serà el Programa del proper equip de govern.
Insisteix que els ciutadans tenen dret a saber no

simplement com s'han repartit unes cadires, sinó què
es farà amb les responsabilitats que han posat en
mans del Consistori, encara que això sigui objecte del
Programa d'actuació que es debatrà els propers me¬
sos de l'any; i que tanmateix han sabut molt de les
baralles sobre les responsabilitats que volia un Grup
o un altre i, en canvi, no han sabut per què es volien
tals responsabilitats i això no és un bon inici ni per als
membres de l'oposició ni per als ciutadans.
Recorda que, com ja indicà en la sessió constituti¬

va del nou Consistori, tota la Corporació està marca¬
da per un fet, el de l'alta abstenció, que no s'hauria
de repetir d'aquí a quatre anys, però no és una bona
manera d'engrescar a la gent perquè vagi a votar no
explicar per què es fan coses tan fonamentals com el
repartiment de responsabilitats i funcions a l'hora de
complir la tasca de regidor o regidora de la Ciutat.
Referint-se, després, en concret a la designació de

les Regidories de Districte, expressa també la seva
decepció, perquè si bé la Carta Municipal es feu per
consens i hi ha el compromís de desenvolupar-la
també per consens, li hauria agradat que el Sr. Alcal¬
de en fer-ne ús per primera vegada, tot i tenir la facul¬
tat de designar regidor de Districte la persona que li
sembli més adequada, ho hagués fet d'una altra ma¬
nera, seguint l'esperit que animà tots a fer la Carta i

que animà els alcaldes anteriors a reflectir en els Dis¬
trictes la pluralitat que la Ciutat té.
Observa que la normativa anterior era exactament

igual que l'actual tret que, prèviament al nomenament
dels regidors de Districte, es constituïen els Consells
de Districte, els quals recomanaven a l'Alcaldia el no¬
menament d'una persona com a regidor, recomana¬
ció que el Sr. Alcalde no tenia l'obligació d'atendre;
que tanmateix ara l'alcalde ha optat per una altra línia
que redueix el pluralisme que fins avui havia estat
present en la designació dels regidors de Districte en
tots els mandats anteriors, mentre que ara, per primer
cop, són tots ells d'una mateixa formació política, de¬
cisió que no es pot justificar tampoc pels resultats
electorals, ja que en altres ocasions la força majorità¬
ria també es va quedar a un sol regidor de la majoria
absoluta i, això no obstant, es respectà la pluralitat de
representació en els Districtes designant no només
membres de l'equip de govern, sinó també regidors
de forces polítiques que no en formaven part, mentre
que aquesta vegada només s'han designat membres
del Grup Socialista. Lamenta, doncs, que l'Alcaldia,
en exercir per primera vegada una facultat que li ator¬
ga la Carta Municipal, l'hagi fet servir per a reduir la
pluralitat, cosa que li sembla un error greu i preocu¬
pant si vol marcar, encara que confia que no sigui
així, la forma de procedir de l'Alcaldia en el present
mandat.

Tampoc troba lògica la designació, de la qual el
seu Grup no havia estat informat, de l'alcalde de
l'Hospitalet com a representant d'aquest Ajuntament
en el Consorci de la Fira de Barcelona; i indica que si
es creu que tal Municipi ha de tenir-hi una represen¬
tació pel fet que la Fira ocupa terrenys situats en
aquell Municipi, valdria més canviar els Estatuts de la
Fira de manera que l'Hospitalet pugui tenir una repre¬
sentació en els òrgans de govern de la Fira.
Acaba anunciant l'abstenció dels membres del seu

Grup als punts del Cartipàs que són matèria d'acord
plenari.

El president del Grup Popular, Sr. Fisas, manifesta
que no farà cap crítica a la confecció del Cartipàs,
perquè la considera una prerrogativa de l'equip de
govern, però li hauria agradat haver-ne tingut conei¬
xement abans d'assabentar-se'n per la premsa, men¬
tre que, per altra banda, el poc temps de què ha dis¬
posat, tampoc li permet saber si tal Cartipàs resulta el
més adequat per a la Ciutat.
Mostra, en canvi, la seva sorpresa perquè no

s'hagi exposat el programa de govern d'aquest Ajun¬
tament, com es fa quan es constitueixen els Go¬
verns de l'Estat i de la Generalitat, donant peu a un
debat: per tant, li agradaria que en una propera ses¬
sió l'equip de govern fes una exposició de les seves
idees i propostes per als propers quatre anys.

La presidenta del Grup d'Iniciativa per Catalunya-
Verds, Sra. Mayol, diu que una vegada més, com li
passà sovint durant la campanya electoral, la inter¬
venció del Sr. Molins l'ha desconcertada, ja que quan
es fa oposició cal poder provar les crítiques i, tanma¬
teix, bona part de les que ha fet avui el president del
Grup de Convergència i Unió sobre el conjunt de
l'acord de govern, es deu al desconeixement de tal
contingut; ara bé quan el llegeixi s'adonarà que els
interrogants i crítiques que ha plantejat no estan fona¬
mentades, perquè l'acord que s'ha gestat els darrers
dies és força concret, tot i que es desplegarà a fons
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en el Programa d'actuació municipal, i ha estat labo¬
riós, però no difícil, perquè en aquest Ajuntament, a
pesar d'haver canviat les persones, hi ha vint anys de
cultura de pactes que han permès assolir punts
d'acord entre forces diferents amb accents i sensibili¬
tats diferents.
Subratlla que l'acord assolit reflecteix, tant en el

contingut o programa de govern com en el cartipàs,
els objectius polítics amb què la seva candidatura es
presentà a les eleccions, d'aconseguir un nou govern
de l'esquerra plural a Barcelona i de fer créixer i con¬
solidar l'esquerra verda en el govern de la Ciutat: això
ho reflecteixen els acords de contingut que avui s'han
signat, i també el Cartipàs, donat que poder gestionar
i fer acció de govern des de les Comissions de
Sostenibilitat i Ecologia Urbana i d'Habitatge eren
dues prioritats que la seva opció política va defensar
davant l'electorat.

El president del Grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya-Els Verds, Sr. Portabella, expressa la seva
satisfacció per l'equip de govern que s'ha constituït,
perquè s'hi reflecteix la pluralitat de les forces pro¬
gressistes de la Ciutat, i per l'acord, que s'ha signat
avui després de sis esborranys, on es recull la sensi¬
bilitat que defensa el seu Grup: creu, doncs, que
quan el Sr. Molins pugui llegir-lo detalladament, hi tro¬
barà l'empremta d'ERC-EV.
Remarca que tal acord dóna l'estabilitat necessà¬

ria per poder tirar endavant aquelles actuacions que
han de millorar la quotidianitat de les persones,
aquelles coses que milloren la qualitat de vida; i que
s'hi recullen els punts d'ERC-EV que corresponen a
aquesta coalició per la seva condició de segona for¬
ça política de l'equip de govern, perquè tal acord
s'ha fet estudiant els tres programes electorals i fu¬
sionant-los després de trobar-ne el denominador
comú. Afegeix que no es pot dir que s'hi hagin incor¬
porat tots els punts de la seva coalició, cosa que no
es creurien ni els seus votants, tots els quals saben
perfectament que la seva no és la coalició en la qual
ha recaigut la responsabilitat de l'Alcaldia; que tal
acord no defrauda la confiança dels vots que la seva
coalició va rebre; i que el Grup d'ERC-EV ofereix als
ciutadans de Barcelona una actitud per resoldre els
problemes incorporant-hi conceptes, com els de
sostenibilitat i quotidianitat, i aquesta actitud es pot
mantenir des de cadascuna de les responsabilitats
confiades al seu Grup, tant des de l'òptica política
com des de l'econòmica.
Acaba dient que res no és estàtic, sinó que tot és

dinàmic i flueix; que també l'acord signat avui tindrà
una evolució al llarg dels quatre anys del mandat per¬
què si bé és cert que marca una premissa estable per
a quatre anys, també ho és que allò en què es co¬
mença a treballar a partir d'avui, s'anirà transformant
com la realitat durant aquest període; i que el seu
Grup forma part de l'equip de govern, perquè creu
que des d'aquí podrà aplicar part del seu programa.

El Sr. Alcalde, tancant el debat, puntualitza en pri¬
mer lloc que el tema a tractar avui era el Cartipàs mu¬
nicipal i que el Programa d'actuació serà tractat en
sessions posteriors, en les quals hi haurà ocasió
d'explicar a bastament els continguts de fons dels
acords a què han arribat les forces que integren
l'equip de govern, continguts que recullen els expres¬
sats durant la campanya electoral per cadascuna
d'aquestes forces.

Expressa la seva satisfacció per haver pogut for¬
mar un equip de govern ampli, amb vint-i-cinc mem¬
bres, que és el que millor pot avui donar resposta a
les necessitats de la Ciutat i encarar els reptes del fu¬
tur immediat amb il·lusió i ambició, sobretot quan el
Projecte del 2004 fa passes endavant amb la primera
reunió que tingué ahir el Consorci i la societat anòni¬
ma associada, i quan els propers mesos es posaran
en marxa qüestions que afecten directament l'acció
de govern de la Ciutat i les relacions amb els Governs
de l'Estat i la Generalitat, amb els quals hi ha un
extensíssim camp de negociació i de col·laboració en
temes que afecten la concepció estratègica: l'aero¬
port, el tren d'alta velocitat i el transport públic.
Afirma que els nomenaments del Cartipàs recu¬

llen les propostes bàsiques del compromís electoral:
el rigor, la bona administració i una clara identifica¬
ció de l'obra de govern i de les posicions de l'oposi¬
ció, seguint l'esperit de la Carta Municipal, per supe¬
rar antigues disputes, que fins i tot arribaren als
tribunals, amb la diferenciació entre el regidor exe¬
cutiu del Districte i el president escollit a proposta
del Consell de Districte. Afegeix que vol establir, en
els Districtes i en aquest Plenari, un clima de relació
entre tots els Grups que faciliti el màxim acord en
les qüestions importants; i que l'aplicació de la Carta
obliga a un nou aprenentatge que no espanta ningú i
il·lusiona tothom.
Recalca que els nomenaments de regidors de Dis¬

tricte respecten la lletra i l'esperit de la fórmula esta¬
blerta en la Carta Municipal, que assegura el principi
de la unitat de govern, clarifica responsabilitats i per¬
met construir els acords i els desacords sobre bases
més transparents i entenedores per a la ciutadania; i
espera que en els propers mesos es pugui trobar el
camí que faci operatiu el funcionament de la Ciutat i
de cadascun dels Districtes.
Finalment constata, agraint-los, els compromisos,

que s'han renovat, en el desplegament de la Carta
que és molt important i que necessita un nou impuls,
tant pel que fa a la constitució de la Subcomissió
d'Urbanisme i dels diferents consorcis, com pel que
fa al tram de la Carta Municipal que s'ha d'aprovar en
el Parlament de l'Estat; i reitera el compromís de des¬
plegar en properes sessions els aspectes del Carti¬
pàs que s'han de completar, d'iniciar els treballs del
Programa d'actuació municipal i d'explicitar la concre¬
ció de l'acord de govern.

S'aproven les designacions de les lletres a), b), c), i
d) de l'apartat 2 I) del punt núm. 2 de l'ordre del dia,
amb l'abstenció dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers,
Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich, Ortega,
Fandos i Recasens i també dels Srs. Fisas, Ainoza,
Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro.
S'acorda l'assabentament dels decrets de l'Alcal¬

dia inclosos en l'apartat 2 II) del mateix punt de l'or¬
dre del dia.

SECTOR DE SERVEIS GENERALS

Es dóna compte del dictamen següent de l'ordre
del dia que té aquesta nova redacció convinguda a la
Junta de Portaveus:

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-
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ca de propietat municipal coneguda com Antiga Fà¬
brica de Gas, situada en el carrer de Ginebra can¬
tonada amb el carrer de Salvat-Papasseit, a favor de
l'Associació Futur Sostenible, per crear un centre des¬
tinat al desenvolupament d'activitats relacionades amb
el medi ambient i convertir-lo en un model d'edifici sos¬
tenible per a la Ciutat, d'acord amb les clàusules del
plec annex, que s'aprovaren i es ratifiquen; i formalit¬
zar el contracte de concessió amb la prèvia acreditació
de la constitució i inscripció de l'Associació Futur Sos¬
tenible al Registre d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya i amb la constitució prèvia de la garantia de¬
terminada a la clàusula setena del plec.

El Sr. Puigdollers anuncia el vot contrari dels mem¬
bres del seu Grup a aquest dictamen, del qual dema¬
nen la retirada per motius polítics i administratius.
Des del punt de vista polític significa que en el

mandat que comença no s'haurien d'acordar contí¬
nuament, com en l'anterior, modificacions d'acords
presos desoint les advertències del seu Grup perquè
no eren correctes, i que per això posteriorment s'ha¬
gueren de rectificar com fou el cas: a) del conveni so¬
bre la gestió de la masia de la Foixarda, que, com ja
advertí el seu Grup, avui no té l'ús decidit aquell dia;
b) de la cessió d'una masia d'Horta a una entitat de
Gràcia, a la qual se li posaren unes condicions que
eren impossibles de complir; c) de la cessió de la ma¬
sia Can Pasqual a una altra entitat també amb unes
condicions de difícil compliment.
Des del punt de vista administratiu i jurídic argu¬

menta: a) que el plec de condicions no podia aprovar-
lo la Comissió de Govern i ara, en la seva opinió, no
es pot acordar simultàniament la rectificació de tal
acord i l'adjudicació perquè fent-ho així s'impedeix
que puguin optar-hi altres interessats; i b) que l'adju¬
dicació no es pot fer a una entitat encara inexistent,
perquè no està constituïda legalment i, per tant, la
mesa no en podia acceptar l'oferta.
Considera necessari que Barcelona disposi d'un

edifici que permeti explicar als ciutadans què és un
edifici sostenible; i demana que el faci directament
aquest Ajuntament sense delegar aquesta tasca a un
tercer, al qual li exigeix una garantia de 87 milions i
una inversió d'altres 90 milions, raó per la qual creu
que l'adjudicatària que es proposa no serà capaç de
tirar endavant aquest projecte.

El Sr. Álvarez anuncia l'abstenció dels membres
del seu Grup perquè l'entitat adjudicatària està enca¬
ra en fase de constitució i pensen que caldria esperar
fins que estigui legalitzada per fer-li l'adjudicació.

El Sr. Maragall contesta que a l'Ajuntament les co¬
ses es fan bé, encara que en alguna ocasió s'hagi de
fer alguna rectificació, cosa que no serà necessària en
el cas en debat després de l'última redacció del dicta¬
men, la qual fa possible una iniciativa ciutadana accep¬
tada, no aprovada, per la Comissió de Govern sota
unes condicions que han estat sotmeses a informació
pública sense que s'hi hagin formulat al·legacions.
Creu, doncs, que la iniciativa està ben plantejada i ara
cal formalitzar-la en tots els seus aspectes, la qual
cosa requereix, òbviament, la legalització de la asso¬
ciació adjudicatària que, en tenir com a únic objectiu la
cessió de tal edifici, és lògic que no completi el seu
procés constitutiu fins a tenir la llum verda per part
d'aquest Ajuntament: per tant, l'acord és correcte i per¬
metrà a la Ciutat disposar d'una magnífica instal·lació
associada al concepte de futur sostenible.

S'aprova el dictamen en debat amb el vot en contra
dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i
Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i
amb l'abstenció dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i
Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro.

És dóna compte que el dictamen de l'ordre del dia
té aquesta nova redacció decidida a la Junta de Por¬
taveus:

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'aprovaren i es ratifiquen; i
formalitzar el dret de superfície en escriptura pública,
amb la constitució prèvia de la garantia definitiva que
preveu la clàusula quinzena del plec.

El Sr. Maragall comenta que la Fundació Ronald
McDonald dedica el seu esforç a assistir infants afec¬
tats per malalties oncològiques i la constitució d'a¬
quest dret de superfície li permetrà crear un centre
d'acollida d'aquests malalts.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen anterior.
Constituir el dret de superfície a favor de la Gene¬

ralitat de Catalunya respecte del solar de propietat
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, a fi de destinar-lo a la
construcció i posada en funcionament d'una residèn¬
cia 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 Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona signat el 15
de juliol de 1998; i facultar l'Alcaldia per a la realitza¬
ció de totes les actuacions encaminades a l'execució
i efectivitat del present acord.

El Sr. Molins diu que la constitució d'aquest dret de
superfície no està prevista en el programa per a
construir a la Ciutat deu residències geriàtriques en¬
tre els anys 1998 i 2000; que per a la construcció
d'aquestes residències ja s'han cedit sis solars i al¬
tres dos estan en tràmit, pendents dels certificats
registráis, però per sortir del pas que la documentació
de les cessions per a l'ampliació de la residència del
carrer de Siracusa i la construcció d'una de nova al
barri de Porta no es pugui completar en temps i for¬
ma, avui es posa damunt la taula un solar on no s'ha¬
via previst construir cap residència geriàtrica i fa un
any s'hi va preveure una residència universitària, a
prop del qual hi ha altres dues residències incloses
en el Programa esmentat, una al barri d'Hostafrancs i
l'altra al de Poble-Sec.
Recalca que la Generalitat i l'Ajuntament estan

obligats a col·laborar i, per tant, recomana que s'ini¬
ciïn converses en aquest sentit i que, per part de
l'Ajuntament, el mandat s'iniciï amb unes altres acti¬
tuds que l'anterior, com va demanar ahir a l'alcalde,
en comptes de llençar els solars com si fossin un
repte, quan allò que realment cal és resoldre un
problema que tenen els ciutadans, construint resi¬
dències geriàtriques.
Afirma, en conclusió, que el seu Grup pensa que

s'ha de donar a la construcció de residències gerià¬
triques el mateix tractament de política de govern
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consensuada que a la Carta Municipal i al Projecte
de! 2004, perquè en els mandats anteriors les coses
no s'han fet bé en aquest camp; i s'ofereix per a re-
dreçar-les consensuadament.

El Sr. Fisas es mostra d'acord amb la proposta per¬
què creu que s'han de construir més residències,
atès que actualment, entre privades i públiques, hi ha
8.146 places i la demanda supera les 14.000: insta,
doncs, a superar les picabaralles amb la ràpida cons¬
titució del Consorci de serveis socials previst a la
Carta o, si més no, d'una comissió específica.

El Sr. Casas, coincidint amb el Sr. Fisas, indica que
si s'avança en la construcció del Consorci de serveis
socials o una comissió que treballi en aquesta qües¬
tió, es podrà afrontar la situació avui existent. Afegeix
que la proposta en debat no pretén substituir cap al¬
tre solar i s'ha formulat amb ànim constructiu davant
la sorpresa produïda per l'escrit on es comunicava a
l'Ajuntament que hi havia una data límit per al lliura¬
ment dels solars, atès que els altres dos solars estan
subjectes l'un a un projecte de reparcel·lació i l'altre a
un expedient d'expropiació. Puntualitza també que, a
més dels deu solars que ha esmentat, n'hi ha altres
quatre cedits per a usos de serveis socials que igual¬
ment s'haurien de tirar endavant amb bona voluntat.
S'aprova el dictamen en debat amb l'abstenció dels

Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i
les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens.
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¬
tre7 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.
Aprovar el Conveni annex amb l'Entitat Metropolita¬

na de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, re¬
latiu a l'arrendament de la parcel·la de terreny, de
propietat municipal, situada a la Zona d'Activitats Lo¬
gístiques (ZAL), en el carrer de l'Àrtic i al costat de la
via del ferrocarril, grafiada en el plànol unit, per a des¬
tinar-la a la instal·lació d'un centre integral de tracta¬
ment de residus (Ecoparc-1); i formalitzaréI Conveni.
S'aproven, per unanimitat, els dos dictàmens pre¬

cedents.
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la Ge¬

rència de l'Institut Municipal de Mercats, les al·lega¬
cions presentades, en temps i forma, a la modificació
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 Comissions
Obreres del Barcelonès; i aprovar definitivament la
modificació de tal article.

La Sra. Recasens argumenta que els mercats mu¬
nicipals es crearen perquè el productes de primera
necessitat arribin als consumidors en condicions de

proximitat i qualitat i a preus competitius i han de ga¬
rantir una oferta variada, equilibrada territorialment i
de qualitat i el millor servei; que l'Ajuntament i, més
concretament, l'Institut Municipal de Mercats han de
facilitar-los els instruments necessaris per assolir
aquest objectiu; que tanmateix en el darrer mandat el

govern municipal s'ha limitat a fer modificacions pun¬
tuals, quatre en els darrers quatre anys, a l'Ordenan¬
ça de mercats, la qual resulta obsoleta i limita les acti¬
vitats dels operadors, i no se sap quina és la política
de mercats de l'equip de govern. Agrega que els hà¬
bits dels consumidors han canviat i cada vegada hi
ha més persones que treballen fora de la Ciutat, men¬
tre que, per altra banda, les dones s'han incorporat al
món del treball i tot això obliga a adaptar els mercats
aquesta nova realitat social.
Anuncia, en conclusió, que els membres del seu

Grup votaran a favor de l'obertura dels mercats en
horari de tarda perquè la societat així ho demana,
perquè estan a favor de les noves formes de comerç i
perquè els mercats han d'ésser competitius; però
aquesta mesura fracassarà si l'Ajuntament no aposta
clarament per una reforma global de l'Ordenança de
mercats, de la qual s'han fet quatre esborranys en els
darrers quatre anys, i per la posada en marxa d'aque¬
lles mesures que l'Institut ja havia anunciat, però que
ara sembla que poden quedar en paper mullat,
especialment, millorar la capacitat de gestió dels mer¬
cats pels seus propis operadors.

El Sr. Cornet significa que el seu Grup està dema¬
nant des de fa quatre anys l'actualització consen¬
suada de l'Ordenança de mercats per ajustar-la a les
necessitats dels mercats, sobretot en l'aspecte de la
seva autogestió; i que l'ampliació de l'horari dels mer¬
cats era un dels sis o set punts del conveni con-
sensuat amb els comerciants, dels quals només s'ha
posat en pràctica aquest: per tant, ha de demanar
que l'actual equip de govern es responsabilitzi del
compliment dels altres.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
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.
Estimar parcialment les al·legacions formulada per

APERCA-(Associació de Professionals de les Ener¬
gies Renovables de Catalunya), per Aleksandar Ivan-
cic, per AGBAR (Societat General d'Aigües de Bar¬
celona), 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.

El Sr. Alcalde fa avinent que, tal com es decidí a la
Junta de Portaveus, els paràgrafs primer i segon se¬
ran votats separadament.
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El Sr. Puigdollers, referint-se a la Norma comple¬
mentària de l'Ordenança sobre el medi ambient urbà,
sobre les activitats sotmeses a llicència municipal i a
comunicació prèvia, comenta que la Carta Municipal
obliga a uns nous aprenentatges que s'haurien de fer
extensius al tema en debat, on es fa l'aplicació a es¬
cala municipal d'una llei aprovada pel Parlament de
Catalunya que pretén facilitar als ciutadans el desen¬
volupament d'activitats econòmiques, i tanmateix la
resolució que es proposa impedeix que dos col·lec¬
tius determinats puguin beneficiar-se de les facilitats
que ofereix l'esmentada llei, ja que per a obrir un des¬
patx professional o un comerç caldrà una llicència ad¬
ministrativa subjecta a un procediment administratiu
que retardarà la posada en marxa d'unes noves acti¬
vitats econòmiques que la Ciutat necessita.
Creu que la llei del Parlament obria la possibilitat

de deixar enrera formes burocràtiques i facilitar la
vida als ciutadans amb una nova manera d'entendre
el funcionament de l'Administració, però l'acord que
es proposa intenta conservar la tradició burocràtica i
administrativa del país quan caldria ésser més agosa¬
rats i tenir una gran confiança en els ciutadans i en la
pròpia capacitat per exercir l'autoritat: per tant, el seu
Grup opta per abstenir-se en aquest apartat, en des¬
estimar-se les seves al·legacions.
S'aprova el primer paràgraf del dictamen en debat,

relatiu a la Norma complementària de l'Ordenança
sobre el medi ambient urbà, sobre les activitats sot¬
meses a llicència municipal i a comunicació prèvia,
amb l'abstenció dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers,
Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich, Ortega,
Fandos i Recasens.
La quarta tinenta d'alcalde, Sra. Mayol, explica que

el sentit polític que porta a l'aprovació de l'Annex, so¬
bre captació solar tèrmica, de l'Ordenança del medi
ambient és comptar amb un instrument que potenciï
la captació de l'energia solar per a l'obtenció de l'ai¬
gua calenta en els edificis de la Ciutat, ja que la tec¬
nologia existent permet aconseguir-ne sense abocar
a l'atmosfera gasos amb efecte d'hivernacle, cosa
que li sembla molt positiva i beneficiosa ecològica¬
ment quan a la nostra Ciutat, per disposar d'aigua ca¬
lenta, s'estan abocant anualment a l'atmosfera més
de 200.000 tones de diòxid de carboni. Afegeix que
amb aquesta mesura Barcelona se situarà a la van¬
guarda de les ciutats del món que s'estan preparant
per a la nova revolució energètica, en la qual serà a
l'abast de tothom generar i consumir energia, mentre
que actualment hi ha molts consumidors però pocs
productors d'unes fonts d'energia que vénen de lluny
i estan en molt poques mans.
Remarca que les característiques climàtiques de

Barcelona permeten escalfar tota l'aigua que la Ciutat
necessita, a un cost molt baix, que és inferior a l'1%
del cost de l'habitatge de nova construcció, inversió
aquesta que es pot recuperar en deu anys: es tracta,
doncs, d'una iniciativa pionera per la qual s'estan in¬
teressant altres ciutats de l'Estat.
Precisa que, en general, s'estimen les al·legacions

presentades que milloren els aspectes tècnics del
text aprovat inicialment, però es desestimen, en can¬
vi, les formulades pels Grups de l'oposició: a) perquè
proposen la incorporació d'elements bioclimàtics a la
construcció d'edificis, cosa que no es considera es¬
caient d'incloure dins l'Ordenança tot i que l'Ajunta¬
ment ha tingut la sensibilitat d'incorporar-les a les

construccions que promou el Patronat Municipal de
l'Habitatge en les vores del Cinturó; i b) perquè les
centrals solars fotovoltaiques que proposa el Grup
Popular, tenen un cost més alt i, per altra banda, en¬
cara no s'ha desenvolupat el reglament tècnic de
connexió dels petits generadors de la xarxa.
Comenta que l'instrument que avui s'aprova vol

promoure un canvi cultural que no és senzill; i que
l'equip de govern s'ha compromès a desenvolupar en
el proper any, i ella se'n responsabilitza, l'Agenda
2000, que incorporarà moltes de les mesures propo¬
sades en les al·legacions.
Suggereix, finalment, ajornar l'aplicació de l'Annex

en debat per un any, durant el qual es presentarà un
reglament que el desenvolupi, sens perjudici que el
Patronat i els diferents serveis municipals el complei¬
xin sense esperar el final de tal termini.

El Sr. Cornet demana aclariments sobre el moment
d'entrada en vigor de l'Annex en debat i fa avinent
que el seu Grup, a més de reclamar que l'Ordenança
del medi ambient se sotmetés a informe del Consell
Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat, defensa
una concepció global de la sostenibilitat i un concepte
d'ecohabitatge, en funció de la qual presentà les se¬
ves al·legacions primer a l'esmentada Ordenança i
ara a l'Annex sobre captació solar: demana, doncs,
que el govern municipal es plantegi seriosament el
criteri de l'ecohabitatge i que el sotmeti a informe de
l'esmentat Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat.

El Sr. Puigdollers opina que l'Annex sobre captació
solar posa en evidència la manca d'ambició del go¬
vern municipal en qüestions ambientals, perquè es
fan grans discursos però molt poques accions.
Observa que, en discutir-se l'Ordenança sobre els

espais de càrrega i descàrrega en els edificis, el seu
Grup ja va presentar una al·legació en el mateix sentit
que en aquest expedient i aleshores el Sr. Cases
contestà que no era el moment processal adequat
per a tractar la qüestió i va remetre-la al moment en
què es discutís l'Ordenança del medi ambient, però
tampoc aleshores es va considerar convenient trac-
tar-la i en una de les darreres sessions del mandat
anterior es va presentar aquest Annex relatiu a un as¬
pecte molt concret, la captació solar tèrmica, quan la
qüestió s'ha de tractar amb una visió més global: això
ha portat el seu Grup a presentar per tercera vegada
la mateixa al·legació i se li torna a dir que ara tampoc
toca discutir-la. Pensa, doncs, que tot això demostra
la poca ambició del govern municipal davant els pro¬
blemes medi ambientals.
Referint-se als aspectes tècnics de l'Annex en de¬

bat, expressa la seva preocupació pel fet que la regu¬
lació que s'hi fa pugui provocar problemes de
legionel·la com adverteixen algunes al·legacions, i
perquè no s'hagin quantificat els edificis que, en tenir
una demanda superior als 292 megajoules, estan
obligats a incorporar aquestes instal·lacions, ja que
és una dada fonamental per a poder avaluar l'efectivi¬
tat de la normativa que avui s'aprovarà.

La Sra. Mayol demana que se li concedeixi, donat
que acaba d'entrar al Consistori, un termini de gràcia
de cent dies abans de jutjar la seva actuació; i que la
sensibilitat dels Grups de l'oposició per la sosteni¬
bilitat i els ecohabitatges faci que ajudin perquè des
dels governs dirigits pels respectius companys de
partit es promoguin normatives i accions que facilitin
l'acció d'aquest Ajuntament en tals camps.
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El Sr. Alcalde significa que en la qüestió en debat
s'ha d'avançar d'una manera enraonada però ferma,
sense buscar subterfugis i fent durant la confecció del
reglament els estudis econòmics pertinents per valorar
els efectes d'aquestes instal·lacions d'aigua calenta en
els edificis; i pensa que cal també un compromís a
fons en la utilització d'aquestes noves tecnologies ja
que, en el cas de la generació de l'energia fotovoltaica,
diversos operadors busquen excuses per evitar-ne la
connexió a la xarxa elèctrica i, per tant, no basta om¬
plir-se la boca amb la sostenibilitat i després no fer allò
que cal, sobretot quan Barcelona té una situació molt
bona per a l'aprofitament d'energies alternatives i un
nivell freàtic extraordinari: cal, doncs, avançar, amb
seny i fermesa, en els principis i en els continguts. Afe¬
geix que el Projecte del 2004 inclou una proposta de
construcció d'un bon nombre d'habitatges on es podrà
experimentar l'aplicació a fons, en les nostres latituds,
de l'aprofitament de l'energia radial i de l'aprofitament
freàtic.
S'aprova, amb l'abstenció dels Srs. Molins, Miró,

Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich,
Ortega, Fandos i Recasens, el segon paràgraf del
dictamen en debat, el relatiu a l'Annex de captació
solar tèrmica de l'Ordenança del medi ambient i tam¬
bé el tercer, al final del qual s'afegeix: "assenyalant
que l'entrada en vigor de l'Annex sobre captació solar
tèrmica serà a l'any de la seva publicació".
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.

El Sr. Alcalde comenta que el secretari general ha
expressat el desig d'acollir-se a la jubilació i, si bé ell
li ha demanat que posposi, com ha fet ja alguna ve¬
gada, aquesta decisió, cal respectar-li l'exercici de la
seva llibertat, alhora que vol expressar-li, tant a títol
personal com en nom de la Corporació, l'agraïment
pel seu treball a l'Ajuntament, agraïment que ja hi
haurà ocasió de reiterar-li més explícitament.

El Sr. Álvarez demana, com ja indicà a la Junta de
Portaveus, que la designació del nou secretari gene¬
ral, tot i ésser facultat dels òrgans de govern, es faci
mitjançant el consens o, si més no, consulta prèvia a
tots els Grups Municipals, igual com en el nomena¬
ment del secretari actual, a qui felicita per la seva tas¬
ca i per la seva magnífica qualitat humana.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
Aprovar l'oferta pública d'ocupació de les places de

funcionaris de carrera següents 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.

El Sr. Álvarez qüestiona la legalitat d'aquesta pro¬
posta adduint que segons l'article 31 de la Llei de po¬
licies locals de Catalunya, l'accés a les categories
d'Inspector, Intendent, Intendent major i Superinten¬
dent es fa per concurs oposició lliure i pot reservar un
50% de les places de cada convocatòria per a la pro¬
moció interna dels membres del Cos que tinguin una
antiguitat mínima de dos anys: per tant, no veu clar
que la promoció interna pugui ésser del 100%.
També assenyala la necessitat d'ampliar el nombre

d'efectius de la Guàrdia Urbana, que compta amb

unes 800 persones menys que en la dècada de 1980,
malgrat l'increment del parc de vehicles i de la mobili¬
tat que s'ha produït a la nostra Ciutat.

El Sr. Maragall assegura que la Llei de policies lo¬
cals serà aplicada escrupolosament.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
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.

El Sr. Miró comenta que aquest dictamen proposa
una reducció, en més del 41%, del cànon que paga
per un local municipal la Casa de Ceuta, decisió que
es fonamenta en el fet que aquesta entitat té una
despesa, només pel cànon, d'1.600.000 pessetes,
quan els seus ingressos en concepte de quotes dels
socis són tan sols d'1.400.000 pessetes aproximada¬
ment. Coincidint, doncs, en el criteri que l'Ajuntament
moderi el seu afany recaptatori en atenció a la situa¬
ció econòmica dels contribuents, demana que, per
evitar retrets de tracte preferencial, aquest acord es
posi en coneixement de totes aquelles entitats que
estan abonant cànons per ús de béns municipals,
perquè puguin sol·licitar l'aplicació d'aquest mateix
criteri si es troben en una situació semblant; altra¬
ment intentarà fer-ho el seu Grup amb els mitjans al
seu abast.

El Sr. Maragall contesta que tots els acords
d'aquest Plenari apareixen a la Gaseta Municipal,
butlletí d'informació accessible al públic, fins i tot per
Internet; i que, per altra banda, aquesta decisió té
una motivació molt concreta i una especificitat ben
marcada en aplicar-se a una entitat, la Casa de
Ceuta, que no té el potencial de socis d'altres grans
cases regionals: per tant, no assenta cap principi
general.

El Sr. Miró puntualitza que no ha fet referència als
mecanismes ordinaris de difusió dels acords munici¬
pals, sinó a una comunicació específica a les entitats
que estan pagant cànons; i que la Gerència Delegada
de Patrimoni fonamenta la seva proposta en la situa¬
ció econòmica de la Casa de Ceuta.

El Sr. Maragall replica que el plus de comunicació
que el Sr. Miró suggereix establiria un precedent que
no li sembla correcte, perquè s'entraria en un cert
cercle viciós de relacions amb un conjunt d'entitats
molt nombrós; i que l'expedient, atesa la situació eco¬
nòmica d'una entitat específica, la Casa de Ceuta,
que té unes determinades característiques, aplica un
criteri que no es pot pretendre que sigui vàlid en qual¬
sevol altre cas.

S'aprova, amb l'abstenció dels Srs. Molins, Miró,
Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich,
Ortega, Fandos i Recasens, el dictamen en debat.

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
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(LCPA) i 153.1 i 159 del Reglamení 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.
S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.
Modificar el plec de clàusules regulador del contrac¬

te de gestió i explotació de quatre centres de noves
tecnologies per a joves mitjançant la forma de conces¬
sió, 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 Serveis Jurídics
i dels suggeriments dels Districtes municipals afectats,
d'acord amb el text que s'adjunta. Aixecar la suspen¬
sió decretada per l'Alcaldia el 16 de juny de 1999.
Reiniciar el període de convocatòria de trenta dies
hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del cor¬
responent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Facultar l'alcalde per a l'execució d'aquest acord i to¬
tes 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 desembre.

El Sr. Miró significa que la tramitació d'aquest ex¬
pedient, aprovat en la sessió d'aquest Plenari de 28
d'abril de 1999, fou suspesa en atenció a l'informe
dels Serveis Jurídics de 3 de maig següent i les ob¬
servacions formulades pels Districtes, per decret de
l'Alcaldia de 17 de juny de 1999 i tot això el porta a
pensar que tal expedient s'elevà al Plenari sense reu¬
nir tots els requisits perquè al cap de pocs dies hi ha¬
via eleccions: per tant, el seu Grup hi votarà en con¬
tra perquè considera que no és una bona forma
d'administrar, modular els processos administratius
en funció d'interessos polítics conjunturals, i no pas
perquè sigui contrari a la creació de centres de noves
tecnologies.

La Sra. Moraleda puntualitza que les considera¬
cions dels Serveis Jurídics no comportaven modifica¬
cions substancials del plec de clàusules, sinó que re¬
comanaven la creació prèvia del Servei, tal com s'ha
acordat en el dictamen anterior: per això s'acordà la
suspensió de l'expedient.
S'aprova, amb el vot en contra dels Srs. Molins,

Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres.
Oranich, Ortega, Fandos i Recasens, el dictamen en
debat.

Districte d'Horta-Guinardó

Adjudicar, en virtut de concurs, el contracte de ges¬
tió, en règim concessional, del complex esportiu mu¬
nicipal d'Horta a l'entitat Unió Esportiva d'Horta per
un període màxim de quinze anys, amb possibilitat
d'una pròrroga màxima de dos anys sobre el termini
indicat a l'acord d'adjudicació, termini que es compta¬

rà 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 ter¬
mini 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 represen¬
tant a la formalització del contracte el dia i hora que a
tal efecte s'assenyali; i facultare I Sr. Jordi Sisquella i
Cusó, gerent del Districte d'Horta-Guinardó, per a la
signatura del contracte.

La Sra. Recasens diu: "Fa ben poc que acaben
d'aprovar una rebaixa d'un cànon a la Casa de
Ceuta atenent la situació econòmica de l'Entitat, que
així ho ha demanat, i ara estem a punt de tornar a
aprovar la fixació d'un cànon a una altra esportiva,
en aquest cas d'Horta, que crec que haurem de mo¬
dificar, i dic això perquè tal com ens han manifestat,
amb aquest cànon que es pretén aplicar l'únic que
aconseguim és en primer lloc ofegar i apretar una
mica els comptes de l'Entitat, recordem que és sen¬
se afany de lucre, i en segon lloc obligar els gestors
de la Unió Esportiva d'Horta a apujar els preus que
cobren als seus socis, que en definitiva són bar¬
celonins usuaris de les instal·lacions. Tenim cons¬

tància, doncs, que aquesta entitat és partidària que
els diners que corresponen a aquest cànon siguin
reinvertits en la seva totalitat en la millora i conser¬
vació de les instal·lacions que són patrimoni munici¬
pal: per tant el Grup de Convergència i Unió vota en
contra d'aquest punt perquè té constància que l'Enti¬
tat prefereix aquest tipus de cànon".

El Sr. Álvarez anticipa que el seu Grup votarà a fa¬
vor d'aquest dictamen i el següent alhora que reitera
la petició que s'arbitri una fórmula objectiva per al càl¬
cul del cànon aplicable a totes les concessions
d'instal·lacions esportives municipals, que eviti la dis-
crecionalitat actualment existent i que aclareixi el per¬
què de les diferències que es donen, a vegades, en¬
tre les diverses entitats adjudicatàries.

S'aprova, amb el vot en contra, dels Srs. Molins,
Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres.
Oranich, Ortega, Fandos i Recasens, el dictamen en
debat.

Districte de Gràcia

Adjudicar, en virtut de concurs vàlidament celebrat
i en els termes fixats pels plecs de condicions tècni¬
ques i administratives que regeixen el contracte, la
concessió administrativa del complex municipal es¬
portiu 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 formalització
del contracte; establir el cànon fix mínim anual en
5.304.255 pessetes i el variable conforme a la clàusu¬
la 7a del plec de condicions administratives; 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'adjudicatària per¬
què, en el termini de quinze dies hàbils, a partir de la
data de recepció de la notificació d'aquesta resolu¬
ció, constitueixi la garantia definitiva, per un import
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d'1.000.000 de pessetes, i comparegui per formalitzar
el contracte, en el termini màxim de trenta dies natu¬
rals a partir de la mateixa data; i facultareI regidor del
Districte de Gràcia per a la signatura dels documents
necessaris per a la formalització del contracte.
S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.
Tot seguit la Presidència, tal com es convingué a la

Junta de Portaveus, sotmet a la consideració del Ple¬
nari la moció següent:
Declarar desert el concurs convocat per l'adjudica¬

ció de l'explotació per un termini de cinc anys, amb
possibilitat d'ampliació tenint en compte la inversió
proposada, del complex esportiu municipal de Trinitat
Vella que integra les instal·lacions següents: -pavelló
poliesportiu municipal -piscina municipal d'aprenen¬
tatge coberta -piscina coberta polivalent -piscina des¬
coberta recreativa i sala especialitzada; mitjançant la
forma de concessió prevista als articles 157 a) de la
Llei de contractes de les Administracions públiques
(LCAP) i 243 dei Reglament d'obres, activitats i ser¬
veis dels ens locals (ROAS), perquè la proposta de
l'únic licitador no s'ajusta a les prescripcions del plec
de condicions economicoadministratives que el re¬
gien; cancel·lar i tornar la garantia provisional pres¬
tada pel concursant; modificar el plec de condicions
afegint l'apartat c) a la clàusula 8; i convocar proce¬
diment negociat sense publicitat per a l'adjudicació
del contracte d'acord amb els articles 74.4 i 160.2 e

de la LCAP.
El Sr. Álvarez pregunta què es pensa fer amb

aquesta instal·lació esportiva un cop declarat desert
el concurs; i el Sr. Alcalde puntualitza que tal com diu
el text de la moció l'adjudicació del contracte es farà
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
S'aprova, per unanimitat, la moció en debat, de la

qual s'ha declarat prèviament, també per unanimitat,
la urgència.

SECTOR D'URBANISME

Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles
66.3 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.

El Sr. Miró subratlla que, de moment, només dos
Districtes han emès informe sobre aquest expedient,
circumstància que impedeix de valorar amb prou
cura les conseqüències d'aquesta modificació, la
qual, en principi, li sembla que fa un plantejament
massa feixuc: per tant, el seu Grup opta per l'abs¬
tenció en aquest dictamen tot reservant-se la facul¬
tat de presentar al·legacions durant la fase d'infor¬
mació pública.

El Sr. Álvarez reitera la petició formulada a la Jun¬
ta de Portaveus que, atesa la importància que té per
a la Ciutat la protecció del seu patrimoni arquitectò¬
nic, s'ampliï fins a dos o tres mesos del període d'in¬
formació pública, per tal de facilitar la presentació
d'al·legacions.

El Sr. Casas fa notar que en no computar-se a
efectes d'informació pública el mes d'agost, el termini
per a formular al·legacions serà pràcticament de dos
mesos.

El Sr. Miró indica que el seu Grup també plantejà a
la reunió de la Junta de Portaveus la conveniència
d'ampliar la informació pública i va entendre que s'ac¬
ceptaria el termini de dos mesos a més de no compu¬
tar el mes d'agost.

El Sr. Casas accepta que el termini d'informació
pública sigui de dos mesos.
S'aprova, amb l'abstenció dels Srs. Molins, Miró,

Puigdollers, Font, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich,
Ortega, Fandos i Recasens, i també dels Srs. Fisas,
Ainoza, Álvarez i Cornet i de les Sres. Treserras i
Balseiro el dictamen en debat ampliant-hi a dos me¬
sos el període d'exposició al públic, en el qual no es
computarà el mes d'agost.

Districtes de l'Eixample i de Gràcia

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.

El Sr. Álvarez expressa el seu desacord amb el
canvi de la qualificació urbanística de la parcel·la del
carrer de Londres, que passa d'equipament a resi¬
dencial, raó per la qual el seu Grup opta per abste-
nir-se.

S'aprova, amb l'abstenció dels Srs. Fisas, Ainoza,
Álvarez i Cornet i de les Sres. Treserras i Balseiro.

Districte de l'Eixample

Aprovar provisionalment, de conformitat amb els
articles 11 .j i 66.3 de la Carta de Barcelona, la Modifi¬
cació del Pla General Metropolità d'actuacions de mi¬
llora 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; estimar par¬
cialment l'al·legació presentada pel Sr. Joan Itxaso i
Patemain, en representació de la Fundació Claror, en
el sentit que l'equipament privat de l'àmbit de la
Myrurgia haurà d'ésser desenvolupat pel correspo¬
nent pla especial que en definirà el tipus i l'ordenació
concreta, de conformitat amb l'informe dels Serveis
de Planejament de 7 de juliol de 1999; i trametre l'ex¬
pedient a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.

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,
d'iniciativa municipal; estimar l'al·legació presentada
pel Sr. Albert Abuli i Núñez, cap del Gabinet de Ges¬
tió de Projectes i Expropiacions del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
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de Catalunya, en el sentit que figura a l'informe dels
Serveis de Planejament de 5 de juliol de 1999; 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.

El Sr. Ciurana anticipa el vot contrari dels membres
del seu Grup dient que l'expedient està incomplet i
presenta diverses deficiències formals, com ara dis¬
crepàncies entre els plànols i una certa disparitat car¬
togràfica; que no s'hi assenyala la incidència que el
túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat pot tenir en
l'edifici projectat, ja que es parla de la construcció
d'un aparcament en el subsòl sense tenir present tal
servitud ferroviària; i que el Pla especial consolida un
nou edifici pantalla, de planta baixa i cinc pisos, que
pot resoldre d'una manera unitària la configuració de
la Via Augusta, però distorsionará la imatge de la Vila
de Gràcia.
S'aprova el dictamen en debat amb el vot en contra

dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i
Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i
amb l'abstenció dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i
Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro.
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
Direcció General d'Actuacions Concertades, Arqui¬
tectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
que incorpora la prescripció a l'aprovació inicial a
què fa referència l'informe dels Serveis de Planeja¬
ment de 6 d'abril de 1999 i que recull els ajustos de¬
rivats dels informes dels Serveis de Planejament i
dels Serveis tècnics del Districte de 31 de març i 20
d'abril de 1999 respectivament, en el sentit que figu¬
ra a l'informe dels Serveis de Planejament de 7 de
juliol de 1999.

S'aproven, per unanimitat, els dos dictàmens an¬
teriors.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

No n'hi han de presentades per a aquesta sessió.
El Sr. Alcalde comunica amb tristesa, que creu

compartida per tot el Consistori, la notícia de la mort
del Sr. Josep Marull i Gou. Subratlla que "Pitu" Marull,
des que el 1982 entrà a l'Ajuntament, ha estat un pi¬
lar importantíssim de moltes de les coses que en
aquesta Casa s'han fet bé, com poden corroborar tots

aquells que han tingut l'oportunitat de conèixer-lo: la
seva mort és, doncs, una gran pèrdua per a aquest
Ajuntament i per a tota la ciutat.

El Sr. Molins vol amb les seves paraules transme¬
tre l'emoció que els seus companys de Grup que van
tenir la sort de treballar amb Josep Marull, li han tras¬
passat i diu que el Sr. Marull és un magnífic exemple
de persona entregada a la Ciutat durant vint anys
amb la seva feina ben feta i lleialment, com reconei¬
xen també els bancs de l'oposició: per tant, vol fer
constar en acta el seu condol a la família, a la Ciutat i
personalment al Sr. Alcalde, amb qui Josep Marull
col·laborà estretament.

El Sr. Fisas manifesta que no tingué la sort de co¬
nèixer Josep Marull, però se suma a les paraules del
Sr. Molins perquè els seus companys de Grup li han
parlat de la seva eficàcia: per tant, s'afegeix a la tris¬
tesa personal del Sr. Alcalde i dels funcionaris de la
Casa.

El Sr. Forradellas diu que li costa vèncer l'emoció
en parlar de "Pitu" Marull, a qui va tenir la sort de co¬
nèixer i de qui Eulàlia Vintró va parlar sempre molt
bé: fent, doncs, seves les paraules que ja s'han dit,
remarca que s'acaba de perdre una persona que ha¬
via treballat molt per Barcelona, que sabia tirar enda¬
vant les coses amb un tarannà peculiar i que tenia
una extraordinària qualitat humana, raons per les
quals el record de Josep Marull restarà en la memòria
de tots.

El Sr. Portabella s'afegeix al condol expressat pels
representants dels altres Grups Municipals per la
mort del Sr. Josep Marull, ja que si bé els membres
del seu Grup no el van arribar a conèixer, n'han sentit
sempre a parlar bé.

El Sr. Alcalde considera que com a homenatge a
Josep Marull cal continuar treballant: amb aquest pro¬
pòsit pensa dirigir-se al president del Govern de l'Es¬
tat i al president de la Generalitat per comunicar-los
que el govern municipal ja està en marxa i que cal re¬
prendre les converses institucionals per encarrilar les
tasques dels propers mesos.
Recull les ofertes sinceres, que han fet tots els

Grups, de col·laboració en el desplegament de la
Carta i en el Projecte del 2004, que és molt complex
de definir i que comporta l'assumpció de moltes res¬
ponsabilitats, reptes que esperonen cadascun dels
membres del Consistori a donar el millor de si ma¬

teix; i desitja que en el present mandat tots els mem¬
bres del Consistori, uns des del govern i els altres
des de l'oposició, puguin fer una bona tasca en favor
dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, els quals
avui ja poden constatar com l'Ajuntament s'ha posat
en marxa.

Finalment, significa que es restabliran els mecanis¬
mes ordinaris de funcionament d'aquest Plenari amb
la discussió prèvia dels assumptes a les Comissions
corresponents i que els treballadors municipals i els
responsables dels Sectors i Districtes s'esforçaran a
fer les coses de la millor manera possible per estar a
l'alçada de les circumstàncies; i desitja a tothom unes
bones vacances perquè a partir de la segona quinze¬
na d'agost, cadascú pugui reprendre les respectives
tasques i responsabilitats amb energies renovades.

En haver-hi altres assumptes per a tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les dotze hores i cinquanta
minuts.

f
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 29 de setem¬
bre de 1999

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat dels deu decrets de l'Alcaldia

següents, de 21 de setembre de 1999 (S1/D/1999
4304-4312), que disposen:

a) 1r) Establir la composició de la Comissió de Pre¬
sidència i Hisenda, la qual quedarà de la manera se¬
güent:
President: Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Membres:
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
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals 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
b) 1 r) Establir la composició de la Comissió de Pro¬

moció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç, la
qual quedarà de la manera següent:
Presidenta: Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Membres:
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 Bombardó
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals 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 Beltrán
c) 1r) Establir la composició de la Comissió d'In-

fraestructures i Urbanisme, la qual quedarà de la ma¬
nera següent:

President: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Membres:
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 Cqrnet i Serra
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals substituiran en cas d'absència qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:

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 Beltrán
d) 1r) Establir la composició de la Comissió de Polí¬

tica de Sòl i Habitatge, la qual quedarà de la manera
següent:
President: Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Membres:
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles Tolrà
Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos
Im. 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
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals 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
e) 1r) Establir la composició de la Comissió de

Benestar Social, la qual quedarà de la manera se¬
güent:
Presidenta: Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Membres:
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
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2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬
sió, els quals 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
f) 1r) Establir la composició de la Comissió d'Edu¬

cació i Cultura, la qual quedarà de la manera se¬
güent:
Presidenta: Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Membres:
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
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals substituiran en cas d'absència qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:
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
g) 1 r) Establir la composició de la Comissió de Jo¬

ventut i Drets Civils, la qual quedarà de la manera se¬
güent:
President: Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Membres:
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
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals substituiran en cas d'absència a qual¬
sevol dels membres titulars del seu mateix Grup Mu¬
nicipal:

Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
h) 1r) Establir la composició de la Comissió de

Sostenibilitat i Ecologia Urbana, la qual quedarà de la
manera següent:
Presidenta: Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Membres:
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
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals substituiran en cas d'absència qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:

Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
i) Establir la composició de la Comissió de Serveis

Urbans i Manteniment, la qual quedarà de la manera
següent:
President: Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Membres:
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
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, els quals substituiran en cas d'absència qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
j) 1 r) Establir la composició de la Comissió de Se¬

guretat i Mobilitat, la qual quedarà de la manera se¬
güent:
Presidenta: Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Membres:
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 Beltràn
2n) Designar suplents dels membres de la Comis¬

sió, que substituiran en cas d'absència a qualsevol
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
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 27

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4362), que proce¬
deix a fer les designacions corresponents a l'Adminis¬
tració Municipal Executiva que, sota la direcció supe¬
rior del gerent municipal, Sr. Ramon Seró i Esteve,
s'estructura en:

Base funcional. Sectors d'Actuació:
Sra. M. Dolors González i Cuyàs, gerent de Ser¬

veis Generals
Sr. Ramon García-Bragado i Azín, gerent d'Urba¬

nisme
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
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Sr. Josep García i Puga, gerent del Districte de
Sants-Montjuïc
Sr. Lorenzo Albardías 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
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia se¬

güents, de 28 de setembre de 1999 (S1/D/1999
4367-4376), que disposen:

a) Nomenar membres del Consell Municipal del
Districte de Ciutat Vella les persones següents, per:
Partit dels 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 Bueno
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
b) Nomenar membres del Consell Municipal del

Districte de l'Eixample les persones següents, per:
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Sr. Ramon Nicolau i Nos
Sra. Milagros Guardia i Pons
Sra. Mercedes Pagè 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 Salvago i Méndez

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

Iniciativa per Catalunya-Verds:
Sr. Antoni Coll i Tort
c) Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sants-Montjuïc les persones següents, per:
Partit dels 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 Sicilia
Sr. Francesc Pozo i Montero
Sr. Josep M. Vaqué i 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
d) Nomenar membres del Consell Municipal del

Districte de les Corts les persones següents, per:
Partit dels 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
e) Nomenar membres del Consell Municipal del

Districte de Sarrià-Sant Gervasi les persones se¬
güents, per:
Partit dels 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. Victor Martín de Villasante
Sr. Jaime Rivas i Mariscal

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds:
Sr. Marc Gimferrer i Pla
f) Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Gràcia les persones següents, per:
Partit dels Socialistes de Catalunya:

Sr. Albert Mussons i Agell
Sra. Marina Bru i Purón
Sra. Sònia Hernández i Escudero
Sr. Josep García i Güell
Sr. 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
g) Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte d'Horta-Guinardó les persones següents, per:
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Sra. M. Custòdia Moreno i Rivera
Sra. Mercè Pomar i Busqueta
Sr. Abdón Llata i Graells
Sr. Jaume Collboní i Cuadrado
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 Aralas

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds:
Sr. Francesc Molinas i Roca
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Iniciativa per Catalunya-Verds:
Sra. Eisa Blasco i Riera
h) Nomenar membres del Consell Municipal del

Districte de Nou Barris les persones següents, per:
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Sra. M. José Bautista i Moya
Sra. M. Dolores Bezmes i Macias
Sr. Macià Fuster i Ramón
Sr. Jaume Gatell i Domènech
Sra. Purificación Huerga i Morán
Sra. Lucía 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 Rivero
i) Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sant Andreu les persones següents, per:
Partit dels 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 Guevara

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

Iniciativa per Catalunya-Verds:
Sra. Begoña de Eyto i Arreche
j) Nomenar membres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sant Martí les persones següents, per:
Partit dels 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. 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 Laño
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
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 23

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4331), que delega
en el regidor president de la Comissió de Política de
Sòl i Habitatge, determinades facultats en matèria
d'expropiacions i d'obres d'enderrocament i comple-
mèntaries en finques expropiades.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 7 de

setembre de 1999 (S1/D/1999 3881), que delega en

rim. Sr. Ernest Maragall i Mira la Presidència del Co¬
mitè Executiu.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4067), que delega
en els regidors de Districte les presidències de les
sessions constitutives dels Consells de Districte.
Quedar assabentat deI decret de l'Alcaldia, de 15

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4088), que desig¬
na l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín president
de la Ponència Tècnica d'Indústries i Activitats Clas¬
sificades, en substitució de l'Im. Sr. Xavier Casas i
Masjoan.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4013), que des¬
concentra en l'Im. Sr. Pere Alcober i Solanas determi¬
nades funcions relatives a la resolució d'expedients
sancionadors per infraccions greus de l'Ordenança
de mercats i el Reglament dels serveis dels mercats,
com també a la recuperació de béns de domini públic
adscrits a tal Servei, inclosos els desnonaments ad¬
ministratius.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4065), que delega
en l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín competèn¬
cies relatives a les llicències de canalització per a
l'execució d'obres a la via pública i a les autoritza¬
cions per col·locar fites, tanques protectores i senyals
i desconcentra funcions relacionades amb els expe¬
dients sancionadors per infracció de determinades or¬
denances municipals.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 6

de juliol de 1999 (S1/D/1999 3345 i 3346), que desig¬
nen membres del Plenari del Consell Municipal de
Benestar Social: en representació dels Consells Sec¬
torials i/o de Participació el Sr. Jordi Solé i Aleu, en
substitució del Sr. Xavier Tort i Casals; i en represen¬
tació de l'àmbit universitari i professional, el Sr. Pedro
Fontana i García, en substitució del Sr. Josep M. Puig
i Saleilas.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 20

de juliol de 1999 (S1/D/1999 3461), que nomena di¬
rector gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona el
Sr. Jordi Martí i Grau.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13 de

setembre de 1999 (S1/D/1999 4066), que designa l'Im.
Sr. Ernest Maragall i Mira representant de l'Ajuntament
de Barcelona al Consell Territorial de la Propietat Im¬
mobiliària a l'àmbit metropolità de Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4086), que designa
l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda representant
d'aquest Ajuntament a l'Assemblea General de la
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 17

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4313), que delega
en els Ims. Srs. Ernest Maragall i Mira i Albert Batlle i
Bastardas la representació d'aquest Ajuntament a
l'Assemblea General de la Federació de Municipis de
Catalunya.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4064), que delega
en l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín la facultat
de representar les accions propietat d'aquest Ajunta¬
ment a les Juntes Generals de Tractament i Elimina¬
ció de Residus, SA.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 23

i 29 de juliol i 8 de setembre de 1999 (S1/D/1999
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3490, 3492, 3594, 3735, 3736 i 3933-3935, 4315,
4316, 4322-4325 i 4329), pels quals es nomenen fun¬
cionaris eventuals per ocupar els llocs de treball que
en cada cas s'indica els Srs. i Sres. Ramon Lamiel i
Villaró, Jordi Montañá i Rifà, Alfons García i Martínez,
M. Francisca Morón i Marín, Ana Salvador i Alonso,
Agustín Company i Pons, Begoña Ferrer i Gutiérrez,
Rosa M. Garriga i Beà i Carles Puig i Nadal, Eisa
Blasco i Riera, Núria Pey i de la Iglesia, Verònica
Aranda i Ortega, Víctor Porres i Tafalla, Gemma
Revuelta i de la Poza, Mercè Muñoz i Creus i Ignasi
Cardelús i Fontdevila.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4068), que designa
al Jurat del Premi del Consell Municipal de Benestar
Social als mitjans de comunicació 1999.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 16 de setembre

de 1999 (S1/D/1999 4087), que designa la Comissió
encarregada d'efectuar el sorteig entre electors per al
nomenament de presidents i vocals de les Meses
Electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya
del dia 17 d'octubre; i fixa per a la celebració de l'es¬
mentat sorteig les 9,30 hores del dia 18 de setembre;
i quedar assabentat del resultat de tal sorteig.
Quedar assabentat de la resolució de la regidora

del Districte de l'Eixample, de 20 de maig de 1999,
que imposa a Lotogui, SL, titular del local situat a la
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 770, les san¬
cions de 800.000 pessetes i tancament provisional de
l'establiment pel període d'un mes com a responsable
d'una infracció administrativa tipificada com a falta
greu a l'article 24 I) de la Llei 10/1990, de 15 de juny.
Quedar assabentat de acord de la Comissió de Go¬

vern, de 17 de setembre de 1999, que aprova l'Acord
de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelo¬
na i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona per
tal de dipositar la col·lecció museològica municipal,
que aquest custodiava i que figura en el document
annex, en el Museu d'Història de la Ciutat
Designar la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán repre¬

sentant de l'Ajuntament de Barcelona a la Mancomu¬
nitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelo¬
na, en substitució de l'Im. Sr. Eugeni Forradellas i
Bombardó.

Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬
des a l'Ajuntament com a soci únic de la Societat Pri¬
vada Municipal Foment de Ciutat Vella, SA, els
acords següents:

1 r) Designar membres del Consell d'Administració
de l'esmentada Societat, les persones següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Sr. Jaume Castellví i Egea
Sr. Joan Raurich i Llach
2n) Establir que el termini de designació dels con¬

sellers que es nomenen serà l'establert en els res¬
pectius Estatuts, sens perjudici de la renovació que
fos procedent en el canvi de mandat consistorial.
3r) Facultar indistintament el president i el secretari

per comparèixer davant notari i elevar a escriptura
pública el nomenament anterior, com també per com¬
plir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en
el Registre Mercantil i també la correcció d'errors ma¬
terials en cas necessari.
Quedar assabentat, amb satisfacció, de l'atorga¬

ment a la ciutat de Barcelona de l'organització del

10è Campionat Mundial de Natació FINA 2003, ator¬
gat pel Bureau de la Federació Internacional de Nata¬
ció Amateur (FINA) en la sessió celebrada el passat
dia 30 de març en Hong Kong, com també del contin¬
gut del Conveni de Ciutat Amfitriona que es va signar
en l'esmentada sessió.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 28

de setembre de 1999, que designa vicepresidenta se¬
gona del Consell Municipal d'Immigració de Barcelo¬
na a la Sra. Fàtima Ahmed Ahmed El Haddad.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

AprovaréI Conveni de Finançament 1999-2001 per
al sistema de transport públic col·lectiu de l'Àrea de
Barcelona a subscriure entre l'Autoritat del Transport
Metropolità, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament
de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport,
regularitzant-se sobre les bases previstes en el ma¬
teix document l'exercici de 1998.
Aprovar inicialment modificacions de crèdit del Pres¬

supost 1999, per un import de 182.216.107 pesse¬
tes de conformitat amb la documentació adjunta (qua¬
tre annexos amb referències 99060990, 99070590,
99071290 i 99072890), considerant-les definitivament
aprovades en cas de no presentar-s'hi reclamacions
en contra en el termini d'exposició pública.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de crèdit que
seran finançats amb càrrec al Pressupost de 1999, per
un import d'11.343.915 pessetes. Aprovar inicialment
modificacions de crèdit del Pressupost de 1999, cor¬
responents als reconeixements de crèdit del present
expedient, de conformitat amb la documentació que
s'adjunta (referència 99070790), considerant-les defi¬
nitivament aprovades en cas de no presentar-se recla¬
macions en contra en el termini d'exposició pública.
Adscriure, de conformitat amb el que preveu l'arti¬

cle 204.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, de 13 de juny de 1995, al Patronat
Municipal de l'Habitatge, la propietat del terreny muni¬
cipal situat al carrer de l'Arc de Sant Cristòfol, núms.
13-19, amb la finalitat de destinar-lo a la construcció
d'habitatge de lloguer sota algun règim de protecció
públic; practicar les segregacions, agrupacions o al¬
tres operacions registráis convenients per tal de ma¬
terialitzar l'adscripció; i informareIs Grups Municipals
sobre el règim de protecció i els preus dels lloguers
en el seu cas.

Autoritzar, en relació al dret de superfície constituït
sobre la finca, de propietat municipal, anomenada
"Torre Melina", a favor de la societat Barcelona
Project's, SA, atorgat per acord del Consell Plenari de
27 d'abril de 1990 i formalitzat davant el notari de
Barcelona, Sr. Bartolomé Masoliver i Rodenas, el 12
de juny de 1990, la constitució d'una garantia hipote¬
cària sobre el dret de superfície i els edificis i instal·la¬
cions construïts a la seva empara a favor del Banco
de Santander Central Hispano, SA, per un import de
300.000.000 de pessetes i amb una duració màxima
de quinze anys.
Modificar l'acord del Consell Plenari, adoptat el 19

de febrer de 1999, relatiu a l'aprovació del Conveni



NÚM. 28 20-X-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1213

amb la societat Lince Telecomunicaciones, SA, (UNI2)
per a la utilització de les infraestructures, instal·lacions
i/o edificis de titularitat municipal, amb la finalitat d'im¬
plantar una xarxa de telecomunicacions per cable a
Barcelona, en el sentit de formalitzar el Conveni amb
la societat Catalana de Telecomunicacions, Societat
Operadora de Xarxes, SA, d'acord amb la sol·licitud
formulada per ambdues societats; i fixar la garantia de¬
finitiva en 29.998.500 pessetes (180.294,62 euros).
Aprovar el Pla d'incentius a la jubilació voluntària

que consta en el document adjunt i preveure la dota¬
ció de 375 milions de pessetes al Capítol I del Pres¬
supost per a l'any 2000.

1 r) Iniciar l'expedient de transformació de la socie¬
tat privada municipal Foment de Ciutat Vella, SA, en
societat d'economia mixta, d'acord amb els articles
142 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
2n) Nomenar, de conformitat amb el que disposen

els articles 143 i 144 del ROAS, una comissió d'estu¬
di paritària entre tècnics degudament qualificats i
membres de la Corporació integrada per les persones
següents: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, primer ti¬
nent d'alcalde, Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, presi¬
dent de la Comissió de Presidència i Hisenda, Ima.
Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, regidora
del Districte de Ciutat Vella, Sr. Jaume Castellví i
Egea, gerent delegat de Patrimoni, Sr. Joan Raurich
i Llach, director de Serveis d'Empreses i Finança¬
ment i Sr. Jaume Casanovas i Escussol, director ge¬
neral de Promoció de Ciutat Vella, SA.
3r) Encomanar a la comissió paritària la redacció

de la memòria justificativa de la transformació de la
societat privada municipal en societat d'economia
mixta.

4t) Fixarén vint dies el termini per a la redacció de
la memòria.

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de la
Carta de Barcelona, el Pla especial d'ordenació de
l'equipament situat a la Gran Via de les Corts Catalanes
amb el carrer de la Font Florida, d'iniciativa municipal.
Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de

la Carta de Barcelona, el Pla especial per a la con¬
creció de l'ús i les condicions d'edificació de l'equi¬
pament cultural i religiós situat al carrer de la Mine¬
ria, núms. 344-346, promogut per l'Arquebisbat de
Barcelona.
Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article

66.3 de la Carta de Barcelona, la Modificació puntual
del Pla General Metropolità per l'intercanvi de qualifi¬
cacions urbanístiques entre el solar del carrer de
Santa Dorotea, núm. 5, i el del passeig de Montjuïc,
núms. 62-64, promoguda per l'Arquebisbat de Barce¬
lona; i exposar-la al públic pel termini d'un mes.

Districte de les Corts

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial d'ordenació

de l'equipament situat entre els carrers d'Entença,
núms. 275-293, i del Montnegre, núm. 39, d'iniciati¬
va municipal.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Donar conformitat al Text refós de la Modificació
del Pla General Metropolità per a la ubicació de l'Es¬
cola Orlandai a Can Ponsich, d'iniciativa municipal; i
trametre l'expedient a l'òrgan competent de la Gene¬
ralitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Andreu

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial d'ordenació de
l'equipament situat al carrer del Camp del Ferro, can¬
tonada amb el de Berenguer de Palou, d'iniciativa
municipal.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial d'ordenació
de l'equipament situat als carrers de Llull, núms.
328-332, i de Ramon Turró, núms. 337-339, d'ini¬
ciativa municipal; i precisar que s'han incorporat en
relació al document aprovat inicialment les modifica¬
cions que consten a l'informe de Serveis de Planeja¬
ment de 2 de setembre.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sant Martí

Desestimar eI recurs de reposició interposat pel Sr.
Jordi Abel i Fabré, en nom i representació de la Sra.
Montserrat Montaner i Cortés, contra l'acord del Con¬
sell Plenari, de 28 d'abril de 1999, que aprovà l'ope¬
ració jurídica complementària de la Unitat d'actuació
núm. 2 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, consistent en la rectificació d'una errada
material detectada en la fitxa de la finca aportada
núm. 23 del Projecte, atesa l'existència d'una arren-
datària sobre la finca, com també la incorporació al
mateix Projecte de la valoració dels drets arrendaticis
de referència i declarar incompatible amb el planeja¬
ment el dret d'arrendament que té la Sra. Montserrat
Montaner i Cortés i que grava la finca aportada núm.
23 del referit Projecte, pels motius que figuren en l'ex¬
pedient i que es tenen per reproduïts.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

PONÈNCIA D'ESPORTS I RELACIONS INSTITUCIONALS

Districte de Ciutat Vella

Autoritzar a la Fundació Privada Claror, amb NIF
núm. G59080259, adjudicatària del contracte de con¬
cessió de la gestió del poliesportiu Marítim, per un
termini de vint-i-cinc anys, segons acord de Consell
Plenari de 19 de febrer de 1999, la constitució d'una
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hipoteca sobre la concessió esmentada, com a ga¬
rantia de l'operació de crèdit concertada per tal fun¬
dació amb el Banco Central Hispano, per un import
de 210 milions de pessetes i una durada de dotze
anys, per tal de finançar una part de les obres d'aca¬
bament del poliesportiu Marítim.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Autoritzar a l'Associació d'Entitats per a la gestió
del complex esportiu Can Caralleu, NIF núm.
G61918934, a constituir una hipoteca sobre la con¬
cessió administrativa del complex esportiu municipal
Can Caralleu, la qual li correspon segons acords del
Consell Plenari, de 22 de maig de 1998 i 26 de març
de 1999, com a garantia d'un crèdit concertat de ma¬
nera sindicada i a parts iguals entre l'Institut Català
de Finances i la Caixa de Catalunya, per un import de
400 milions de pessetes i una durada de dotze anys,
per tal de finançar una part de les obres de renovació
i ampliació del complex esportiu municipal de Can
Caralleu, l'execució de les quals, juntament amb la
gestió de l'equipament, li va ésser adjudicada a la
dita Associació d'Entitats per acord del Consell Ple¬
nari de 22 de desembre de 1998.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA

Donar la conformitat a l'acceptació de la donació
d'un lot de llibres compost per catàlegs de diverses
exposicions rebudes a la Galeria Maeght des de la
data de la seva inauguració, oferta pel Sr. José
Muñoz, director general de l'esmentada Galeria, i
destinada a formar part del fons documental de la Bi¬
blioteca dels Àngels, per al seu ús públic.
Aprovar inicialment la generació d'un crèdit extraordi¬

nari per a la realització de les despeses d'inversió, per
un total de 43.800.000 pessetes, que es detallen al qua¬
dre adjunt. Finançar aquest crèdit extraordinari amb la
part necessària del romanent líquid de tresoreria corres¬
ponent a la liquidació de l'exercici de 1998; i considerar-
lo definitivament aprovat en cas de no presentar-s'hi re¬
clamacions en contra en el termini d'informació pública.
Aprovar inicialment la generació d'un crèdit extraor¬

dinari per a la realització de les despeses de lloguer,

per import d'11.154.000 pessetes, que es detallen al
quadre adjunt. Finançar aquest crèdit extraordinari
amb la part necessària del romanent líquid de treso¬
reria corresponent a la liquidació de l'exercici de
1998; i considerar-lo definitivament aprovat en cas de
no presentar-s'hi reclamacions en contra en el termini
d'informació pública.
Donar la conformitat a l'acord de la Junta de Go¬

vern de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 25 de
març de 1999, pel qual s'aprova la modificació de
crèdit del seu Pressupost de 1999 donant de baixa la
quantitat de 23.000.000 de pessetes de la partida 489
08 451.00 0100 i d'alta les quantitats, que es detallen
al quadre adjunt per a cada partida.
Donar la conformitat a l'acord de la Junta de Go¬

vern de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 25 de
març de 1999, pel qual s'aprova la modificació de
crèdit del seu Pressupost de 1999, donant de baixa
21.966.000 pessetes de la partida 467.05 451.00
0100 i d'alta l'esmentat import a la partida 229.00
451.00 0100.
Donar la conformitat a l'acord de la Junta de Go¬

vern de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 25 de
març de 1999, pel qual s'aprova la modificació de
crèdit del seu Pressupost de 1999, donant de baixa la
quantitat de 50.000.000 de pessetes de la partida
489.11 451.00 0100 i d'alta les quantitats que es de¬
tallen al quadre adjunt per a cada partida.

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT

Donar conformitat a la subrogació en els drets i
obligacions que es deriven de la concessió adminis¬
trativa de l'aparcament subterrani de la plaça dels
Banys (avui plaça de Joaquim Xirau) que va ser adju¬
dicada per acord del Consell Plenari a Pàrking
Alarcón, SL, l'11 d'abril de 1995 per un termini de cin¬
quanta anys, a l'empresa Contipark, SA, com a con¬
seqüència de la fusió de la primera amb la segona,
segons el procediment establert al Reial Decret le¬
gislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de societats anòni¬
mes; i condicionar aquesta conformitat al fet que la
societat resultant acrediti l'elevació a escriptura públi¬
ca i la inscripció en el Registre Mercantil de la fusió
esmentada.
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DISPOSICIONS D'INTERES PER A
L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
el Butlletí Oficial de la Província. Setembre 1999

Espectacles
D 239/99 31-VIII Aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i

els establiments públics sotmesos a la LI 10/90, de 15 de
juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics.

(DOGC núm. 2972
de 10-IX-99)

Finances
R

O

/99 30-VI

/99 8-IX

Procediment
RD LI 14/99 17-IX

Desenvolupa la informació que han de subministrar les cor¬
poracions locals relativa a l'esforç fiscal i la seva compro¬
vació en les Delegacions d'Economia i Hisenda, estab!int-se
el model que, a aquests efectes, s'haurà d'utilitzar.
Modifica l'Ordre, de 20 de setembre de 1989, que regula
l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Signatura electrònica.

Seguretat ciutadana
D 240/99 31-VIII Regula els senyals acústics de la xarxa general d'alarmes i

comunicacions de protecció civil.

(BOE núm. 220 de
14-IX-99)

(BOE núm. 228 de
23-IX-99)

(BOE núm. 224 de
18-IX-99)

(DOGC núm. 2972
de 10-IX-99)

RESUM

Espectacles
El Decret 239/1999, de 31 d'agost, del Departa¬

ment de Governació de la Generalitat, té com a ob¬
jecte definir el catàleg dels diversos espectacles i ac¬
tivitats recreatives i delimitar els conceptes dels
locals, espais o establiments de pública concurrència
amb una finalitat d'esbarjo, on aquells es duen a ter¬
me, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics.

Finances
Per Resolució, de 30 de juny de 1999, de la Direc¬

ció General de Coordinació amb les Hisendes Territo¬
rials, del Ministeri d'Economia i Hisenda, es desenvo¬
lupa la informació a subministrar per les corporacions
locals relativa a l'esforç fiscal municipal, per al càlcul
del qual es requereix informació bàsica i complemen¬
tària. Els Ajuntaments han de trametre aquesta infor¬
mació a les Delegacions d'Economia i Hisenda, les
quals han de comprovar aquesta informació.
L'Ordre, de 8 de setembre de 1999, del Ministeri

d'Economia i Hisenda, amplia el camp material de les
taxes locals i així modifica l'article 31, Taxes, del ca¬
pítol 3, Taxes i altres ingressos, de l'annex III, Codi
de la classificació econòmica dels ingressos del pres¬
supost de les entitats locals i els seus organismes au¬

tònoms, de l'Ordre, de 20 de setembre de 1989, per
la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de
les entitats locals, i es crea un nou article 32.

Procediment
El RD LL 14/1999, de 17 de setembre, regula l'ús

de la signatura electrònica, el reconeixement de la
seva eficàcia jurídica i la prestació al públic de ser¬
veis de certificació. Les disposicions d'aquest RD Llei
no alteren les normes relatives a la formalització, la
validesa i l'eficàcia dels contractes i altres actes jurí¬
dics, ni al règim jurídic aplicable a les obligacions.
Quant a les normes sobre la prestació de serveis de
certificació de firma electrònica no substitueixen ni
modifiquen les que regulen les funcions que realitzen
les persones facultades per donar fe de la signatura
en documents o per intervenir en la seva elevació a
públics.

Seguretat ciutadana
El Decret 240/1999, de 31 d'agost, del Departa¬

ment de Governació de la Generalitat, té com a ob¬
jecte regular el sistema d'avís a la població mitjançant
la utilització de senyals acústics de la xarxa general
d'alarmes i comunicacions adreçats a informar a la
població davant situacions de risc col·lectiu greu, ca¬
tàstrofes i calamitats públiques, per tal que aquest
sistema d'avís sigui igual arreu de Catalunya i se'n
garanteixi l'operativitat.



1216 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-X-1999

PERSONAL

Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual, amb efectes de 18

d'octubre d'enguany, la Sra. Anna Montés i de Pas¬
sos (mat. 39.336), amb retribució assimilada al lloc de
treball d'auxiliar pràctica de Serveis Socials i Cultu¬
rals (1850D).
Barcelona, 1 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 4510)

★ ★ ★

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

Freixa i Zurita per a prestar els seus serveis com as¬
sessora tècnica de la Ponència de Joventut, amb re¬
tribució assimilada al lloc de treball de tècnica supe¬
rior, complement de destinació 24 i específic de
responsabilitat corresponent al lloc de treball (codi
2499X) del catàleg vigent, i donar-ne compte al Con¬
sell Plenari.

Barcelona, 1 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4511)
* * *

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual, amb efectes de l'1

d'octubre de 1999, la Sra. Concha Alonso i Blanco
(mat. 23.441), per a prestar els seus serveis al Gabi¬
net de l'Alcaldia, amb retribució assimilada al lloc de
treball d'administrativa d'Administració General, i do-
nar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 1 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4513)

* * *

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

Ferrando i Serra per a prestar els seus serveis a la
Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat, amb
retribució assimilada al lloc de treball de tècnica su¬

perior (2000A), i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 1 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4517)

* ★ *

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

Muñoz i Santamaría per a desenvolupar les funcions
de consellera tècnica del Districte de les Corts, amb
retribució assimilida al lloc de treball de tècnica mitja¬
na, complement de destinació de nivell 24 i específic
de responsabilitat corresponent al lloc de treball
(2424Y) del Catàleg vigent, i donar-ne compte al
Consell Plenari.
Barcelona, 5 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4542)

* * *

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

nez i Picó per a prestar els seus serveis com asses¬
sora tècnica de la Comissió d'Educació i Cultura,
amb retribució assimilada al lloc de treball de tècni¬
ca superior, complement de destinació 24 i específic
de responsabilitat corresponent al lloc de treball
(codi 2414X), i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 5 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4563)
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ANUNCIS

Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona

Juny 1999.

Reclamació: El dia 19 de novembre de 1998 va

contractar un curs d'auxiliar de clínica amb l'acadè¬
mia reclamada. En cap moment li varen exposar les
condicions econòmiques amb claredat i, posterior¬
ment, li varen modificar els terminis de pagament.
Demana la devolució de l'import de la matrícula.
Laude: S'estima en part la reclamació i es conside¬

ra que la part reclamada ha de tornar a la reclamant
la meitat de la matrícula, 10.000 pessetes, ja que les
despeses ocasionades pel contracte han estat míni¬
mes, donat que encara no havien lliurat el material a
la reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 de juny de 1999.
(Ref. 99/160)

* * *

Reclamació: Va contractar un curs per preparar
les oposicions d'oficial de Justícia. En rebre el primer
bloc de llibres es va adonar que no hi havia els exà¬
mens per a fer-los a casa. Després de reclamar-los i
de no rebre cap contestació al respecte va tornar el
material adjuntant-hi un escrit de renúncia.
Demana la devolució de les quantitats abonades,

és a dir 55.000 pessetes de matrícula més dues quo¬
tes de 28.000 pessetes cada una, i també la rescissió
del contracte.
Laude: S'estima en part la reclamació i es conside¬

ra rescindit el contracte des d'aquest moment, per la
qual cosa la reclamant no abonarà els dos paga¬
ments que té pendents, d'un import de 28.000 pesse¬
tes cada un. La part reclamada ha de tornar a la re¬
clamant el material que correspon a l'import abonat
per aquesta.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 de juny de 1999.
(Ref. 99/169)

★ * *

Reclamació: Després de contractar el curs d'Au¬
xiliar Administratiu, el seu avi es va posar malalt i
per aquest motiu va demanar l'anul·lació del con¬

tracte, però no va rebre cap resposta fins el moment
actual.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que no hi ha

motiu per a rescindir el contracte; no obstant això,
l'acadèmia reclamada prolongarà en dos anys el ter¬
mini per a poder iniciar el curs contractat i es posarà
en contacte amb la financera per tal que la reclamant
pugui finançar el curs en 24 mensualitats en lloc de
les 12 que té actualment.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 de juny de 1999.
(Ref. 99/278)

* * ★

Reclamació: Va contractar amb l'acadèmia recla¬
mada un curs per presentar-se a unes oposicions al
cos de gestió de la Generalitat, però ha tingut tants
problemes per a poder contactar amb el tutor que de¬
mana l'anul·lació del curs i no abonar els terminis que
li queden pendents.
Laude: Es desestima la reclamació en relació a la

rescissió del contracte; però, recollint l'oferiment de la
part reclamada, se li prolonga en dos anys, a comptar
des de la recepció del laude, el període per a poder
realitzar el curs contractat.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 de juny de 1999.
(Réf. 99/315)

•k * *

Reclamació: Demana la devolució de l'import de la
matrícula abonada ja que el varen informar incorrec¬
tament en relació a un curs de preparació de les opo¬
sicions al cos superior de la Generalitat.
Laude: S'estima en part la reclamació i l'acadèmia

reclamada ha de tornar al reclamant la meitat de la
matrícula, 10.000 pessetes, ja que les despeses oca¬
sionades pel contracte han estat mínimes, donat que
encara no li havien lliurat el material.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 de juny de 1999.
(Réf. 99/295)

★ * *

Reclamació: Es va matricular en un curs per a pre¬
parar les oposicions d'agent forestal i no va rebre cap
tipus de material lectiu, per tant demana l'anul·lació
del curs i la devolució de l'import abonat.
Laude: S'estima en part la reclamació i es consi¬

dera rescindit el contracte signat entre ambdues
parts. La part reclamada ha de tornar al reclamant la
quantitat de 10.000 pessetes, corresponents a l'im¬
port de la matrícula, un cop descomptades les des¬
peses produïdes a l'acadèmia.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 2 de juny de 1999.
(Réf. 99/191)

★ * ★
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Reclamació: Va portar una parka a la tintoreria i
en recollir-la comprovà que havia perdut el color i es¬
tava estripada. Demana una solució.
Laude: S'estima en part la reclamació i es consi¬

dera, vist l'estat en què ha quedat la parka, que la tin¬
toreria haurà d'indemnitzar el reclamant amb la quan¬
titat de 10.000 pessetes, en el termini màxim de
quinze dies des de la recepció d'aquest laude, i la
peça quedarà en poder del reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 de juny de 1999.
(Ref. 99/657)

k k *

Reclamació: En recollir una jaqueta que havia por¬
tat a la tintoreria, observà que l'hi havien fet malbé
perquè la taca que tenia originalment havia canviat
de color i, a més, en tenia d'altres.
Laude: S'estima en part la reclamació i es fixa, ate¬

sa l'antiguitat de la peça, en 6.000 pessetes la quanti¬
tat que la tintoreria haurà de pagar a la reclamant en
el termini màxim de quinze dies des de la recepció
d'aquest laude, i la peça quedarà en poder de la re¬
clamant.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 de juny de 1999.
(Ref. 98/1451)

k k k

Reclamació: Portà una jaqueta de color vermell a
netejar a la tintoreria i en recollir-la estava deteriora¬
da, destenyida i arrugada. Demana que li paguin l'im¬
port de la jaqueta, 16.000 pessetes, o que la hi resti¬
tueixin per una altra d'igual.
Laude: S'estima la reclamació i es considera,

d'acord amb el barem acordat entre el gremi de tinto¬
rers i les associacions de consumidors, que la quanti¬
tat que la tintoreria haurà de pagar a la reclamant
serà de 12.500 pessetes, en el termini màxim de
quinze dies des de la recepció d'aquest laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 3 de juny de 1999.
(Ref. 99/656)

k k *

Reclamació: Va adquirir a l'empresa reclamada,
per al seu fill, un curs per a la preparació de les opo¬
sicions a zelador que, a més dels apunts, comptava
amb l'atenció telefònica d'un professor. Davant la de¬
ficient qualitat de l'ensenyament i dels textos, dema¬
na l'anul·lació del contracte.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que, estu¬

diat l'expedient, no hi ha cap motiu per a procedir a
anul·lar el contracte signat. No obstant això, s'accep¬
ta la proposta de la part reclamada d'ampliar el termi¬
ni per a la realització del curs o bé que el pugui apro¬
fitar un altre fill de la reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juny de 1999.
(Réf. 99/518)

k k k

Reclamació: Va adquirir els mobles d'un dormitori
de matrimoni al qual li han sorgit diversos problemes

sense que la botiga vulgui fer-se'n càrrec. Demana
que li canviïn les peces defectuoses i, si és necessa¬
ri, el dormitori complet.
Laude: Les parts s'avenen i l'establiment reclamat

recollirà del domicili de la reclamant les peces mal¬
meses i les lliurarà al fabricant per tal que siguin repa¬
rades o substituïdes per unes de noves, sense cap
càrrec per a la clienta.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juny de 1999.
(Ref. 99/539)

k k k

Reclamació: El 5 de febrer reservaren, mitjançant
una agència de viatges, una habitació doble per
quatre nits durant les vacances de Setmana Santa.
Quan feren la reserva donaren el seu número de tar¬
geta de crèdit per a assegurar-la. En arribar a l'ho¬
tel, cap a les 23.00 hores, com estava previst, els in¬
formaren que els havien cancel·lat la reserva perquè
havia caducat la seva targeta de crèdit. Pels seus
mitjans aconseguiren una altra habitació, però en un
hotel de superior categoria. Demanen una carta
d'excuses de l'hotel reclamat, una indemnització i
que s'adoptin mesures perquè no es repeteixin fets
com aquests.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar

que l'hotel va actuar correctament. No obstant això, el
Col·legi Arbitral creu que el reclamant hauria d'adre¬
çar la seva queixa a l'agència de viatges, perquè
aquesta agència va aconsellar a l'hotel que cancel·lés
la reserva.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juny de 1999.
(Ref. 99/622)

k k k

Reclamació: Adquirí un somier elèctric i un mata¬
làs de làtex. Sense haver-los usat, es va trencar una
pota del somier i un cop reparat continua essent de¬
fectuós, ja que fa sorolls i no poden descansar. De¬
mana la devolució dels diners pagats per a poder
comprar-ne un altre
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que l'em¬

presa reclamada canviarà el somier a la reclamant
per un altre de nou i sense cap càrrec per a la clienta,
en el termini màxim de quinze dies a partir de la re¬
cepció d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juny de 1999.
(Ref. 99/611)

k k k

Reclamació: Va comprar un vestit de cerimònia, al
qual se li havien de fer diversos arranjaments. Deixà
55.000 pessetes en concepte de paga i senyal. Quan
va anar a emprovar-se'l per tercera vegada, al vestit
se li van desfer les mànigues i el darrere. Demana la
devolució de la paga i senyal entregada, és a dir,
55.000 pessetes.
Laude: Es desestima la reclamació atès que la re¬

clamant va acceptar fer-se un altre vestit i va avisar
que no el volia quan ja estava fixada la primera em¬
prova.
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S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de juny de 1999.
(Ref. 99/541)

k k k

Reclamació: En efectuar un pagament a la joieria
amb la targeta de crèdit, li carregaren un 5% de més
en l'import de la compra. Demana la devolució
d'aquest 5%.
Laude: S'estima en part la reclamació, en el sentit

que la joieria reclamada haurà de tornar al reclamant
el 5% de recàrrec per haver fet el pagament amb tar¬
geta de crèdit, ja que no ha quedat demostrat que hi
hagués cap informació a l'establiment sobre aquest
assumpte i, a més, la part reclamada no ha compare¬
gut per a poder aclarir el conflicte. La devolució de
l'import s'haurà de fer en el termini de quinze dies des
de la notificació del laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de juny de 1999.
(Ref. 99/725)

k k k

Reclamació: Va comprar una polsera d'or, tipus
esclava, per un import de 20.000 pessetes. Quinze
dies més tard, la tanca no funcionava i, per aquest
motiu, li va caure i es va trencar. Demana la devolu¬
ció de l'import íntegre de la polsera atesa la seva defi¬
cient qualitat.
Laude: S'estima en part la reclamació en el sentit

que la joieria reclamada li torni a la reclamant la
quantitat de 13.000 pessetes, ja que és la quantitat
que el Col·legi Arbitral considera proporcionada, entre
el pes de la polsera i el preu que pot obtenir la joieria
de l'or de la peça. La reclamant entregará la polsera
a la joieria. Si la reclamant no accepta aquesta quan¬
titat, es desestimarà la reclamació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de juny de 1999.
(Ref. 99/674)

k k k

Reclamació: Va portar a arranjar la tanca d'un co¬
llaret de perles cultivades i l'hi han tornat reparat in¬
correctament. A més està convençuda que l'hi han
canviat perquè les perles són de diferent mida i color.
Demana recuperar el seu collaret o que li abonin l'im¬
port d'un de semblant.
Laude: S'estima en part la reclamació, en el sentit

que la joieria reclamada haurà d'arranjar un altre cop
el collaret, ja que la tanca no està reparada de mane¬
ra correcta. Pel que fa al canvi del collaret, una vega¬
da examinat aquest pel Col·legi Arbitral, s'observa
que no s'hi ha produït cap tipus de manipulació, per
la qual cosa es considera que les perles són les ma¬
teixes que es portaren a arranjar, perquè el canvi que
aprecia la reclamant es deu al fet que les perles han
estat passades de nou i el collaret ha quedat més
tensat.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de juny de 1999.
(Ref. 99/472)

k k k

Reclamació: El 31 de maig de 1997 va comprar
una joia i va guanyar un sorteig consistent en el fet que
si coincidia el número del cupó del sorteig de l'organit¬
zació de cecs d'aquell dia amb les tres darreres xifres
del seu número de compra, només n'havia de pagar la
meitat de l'import. L'octubre de 1998 va comprar una
altra joia, valorada en 400.000 pessetes i l'1 de febrer
de 1999 va resultar novament agraciada en aquest
sorteig i en reclamar el premi li varen dir que havia de
coincidir amb les darreres quatre xifres i no amb les
tres. Demana rebre el premi atorgat, ja que ningú la va
informar del canvi en les condicions del sorteig.
Laude: S'estima en part la reclamació, en el sentit

que com que no ha quedat provat que la joieria co¬
muniqués a través de la seva venedora els canvis de
condicions en els premis, haurà de descomptar del
deute pendent la quantitat de 50.000 pessetes. La jo¬
ieria haurà de comunicar aquest descompte per escrit
a la reclamant en el termini màxim de quinze dies a fi
que la clienta tingui la informació referent a la quanti¬
tat que li restarà pendent de pagament, després
d'aquest descompte. Es recomana a la joieria que ex¬
pliqui en tots els rebuts tot el referent al sorteig i a les
seves condicions.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de juny de 1999.
(Ref. 99/509)

k k k

Reclamació: Va comprar en una botiga de souve¬
nirs un toro i una espasa, l'espasa tenia el peu trencat
i com que ja l'havia pagada va demanar al dependent
que li tornessin els diners i l'empleat s'hi negà. Dema¬
na la devolució de les 5.000 pessetes pagades.
Laude: S'estima la reclamació i el reclamant haurà

de tornar l'objecte defectuós i l'establiment reclamat,
per la seva part, li ha de tornar l'import pagat.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de juny de 1999.
(Ref. 99/730)

k k k

Reclamació: Demana una indemnització de
100.000 i de 85.000 pessetes, respectivament, pels
danys morals i materials ocasionats amb motiu del
trasllat del fèretre de la seva mare política per avió el
dia 5 d'abril de 1999, des de Barcelona a Santiago de
Compostela.
Laude: S'estima en part la reclamació i es consi¬

dera que l'empresa reclamada haurà de pagar al re¬
clamant, com a indemnització, la quantitat de 75.000
pessetes, desglossades de la manera següent:
60.000 pessetes en concepte de danys materials i
15.000 pels danys morals soferts, ja que aquest Col-
legi Arbitral considera que els problemes sorgits amb
el fèretre foren deguts a una deficient preparació per
al seu trasllat.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de juny de 1999.
(Ref. 99/744)

k k k

Reclamació: Considera que la factura del submi¬
nistrament d'aigua corresponent al període de juliol a
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octubre de 1997, d'un import de 19.549 pessetes és
incorrecta, perquè és superior a totes les factures an¬
teriors i posteriors sense que hi hagi hagut cap canvi
en els seus hàbits de consum. Demana que li abonin
l'import cobrat de més en l'esmentada factura.
Laude: Les parts s'avenen i la companyia submi¬

nistradora d'aigua reduirà a 22 m3 la factura reclama¬
da i la següent, i abonarà al reclamant la diferència
resultant.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de juny de 1999.
(Ref. 99/776)

k * *

Reclamació: A partir de la factura del telèfon de
data 16 d'agost de 1998 ha detectat que es duplica
el cobrament d'una mateixa trucada. Demana la de¬
volució d'aquests imports que li han cobrat indegu¬
dament.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que, vist

l'informe tècnic aportat, queda clar que no hi ha cap
duplicitat de trucades, sinó que la mateixa trucada es
compta per fraccions.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juny de 1999.
(Ref. 99/224)

k k k

Reclamació: En la facturació del telèfon corres¬

ponent als mesos d'octubre de 1998 i febrer de
1999, hi consten una sèrie de trucades que no els
corresponen.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que els nú¬

meros de telèfon que la reclamant no reconeix són en
la seva majoria errors de marcació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juny de 1999.
(Réf. 99/296)

k k k

Reclamació: No està conforme amb les respostes
que ha donat la companyia telefònica a les seves rei¬
terades queixes per les nombroses trucades a telè¬
fons 905, 906 i altres que no reconeix haver efectuat.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar

que les trucades s'han efectuat des del telèfon del
reclamant. No obstant això, si aquest es compromet
a abonar el deute que té pendent per aquest con¬
cepte, encara que sigui de forma ajornada, la com¬
panyia li rehabilitarà la línia sense cap càrrec addi¬
cional per a ell.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juny de 1999.
(Réf. 99/334)

k k k

Reclamació: Detectà diverses irregularitats en les
factures emeses per la companyia telefònica i aques¬
ta empresa li tornà 1.044 pessetes, però considera
que l'import ha de ser més elevat.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que l'import

de les trucades reclamades ja ha estat tornat al recla¬
mant per deferència comercial i perquè es comprovà

que no es tracta de trucades a mòbils sinó a errors de
marcació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juny de 1999.
(Réf. 99/462)

k * *

Reclamació: En les factures del telèfon correspo¬
nents als mesos de setembre de 1998 i març de 1999,
hi consten una sèrie de trucades a Lleida i a Girona
que en molts casos no reconeix haver efectuat.
Laude: Les parts s'avenen i la companyia telefòni¬

ca, per deferència comercial, abonarà a la reclamant
l'import de les factures reclamades.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juny de 1999.
(Réf. 99/467)

k k k

Reclamació: La companyia telefònica li ha tallat la
línia al·legant que té pendent de pagament una factu¬
ra d'un número que ell mai no ha contractat. Demana
que li restitueixin la línia.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que la com¬

panyia telefònica ha actuat correctament, perquè el
segon número telefònic consta també a nom del re¬
clamant i amb les seves dades personals.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juny de 1999.
(Réf. 98/1630)

k k *

Reclamació: Donà el seu consentiment a un pres¬
supost de reparació del seu televisor i va deixar una
paga i senyal de 5.000 pessetes, acordant que la repa¬
ració es faria en quinze dies. No van lliurar-li l'aparell
fins a tres mesos més tard i de seguida va deixar de
funcionar. Reclama una indemnització per la quantitat
que va haver d'abonar a l'altre tècnic que finalment li
va fer la reparació, en total 20.705 pessetes.
Laude: Es desestima la reclamació atès que en

portar el televisor a reparar a un altre servei tècnic, ha
perdut el dret a la garantia que encara tenia en vigèn¬
cia per la primera reparació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 17 de juny de 1999.
(Ref. 99/562)

k k k

Reclamació: Considera que la reparació efectuada
al seu aparell de vídeo és incompleta, tot i haver-lo
portat fins a tres vegades al servei tècnic reclamat, i
que aquest ha incomplert la garantia. Demana que es
faci una reparació definitiva i que li tornin les 13.243
pessetes abonades en la tercera i última reparació.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que la part

reclamada repararà l'aparell de vídeo del reclamant i
el deixarà en perfectes condicions de funcionament
sense cap càrrec per al reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 17 de juny de 1999.
(Ref. 99/470)

k k k
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Reclamació: Considera que les obres fetes en el
seu habitatge estan mal acabades, concretament els
terres tenen forats i els marcs d'alumini estan subjec¬
tats incorrectament. Demana un habitatge en condi¬
cions.
Laude: S'estima la reclamació, havent la part re¬

clamada de reparar els desperfectes assenyalats pel
reclamant en el seu escrit, en el termini màxim de
quinze dies a comptar des del moment de rebre
aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 22 de juny de 1999.
(Ref. 99/228)

k k k

Reclamació: La comunitat de propietaris va con¬
tractar la instal·lació i posada al punt d'un ascensor.
Una vegada instal·lat, no funcionava correctament,
no havien pintat l'escala ni arreglat el llum de la porte¬
ria tal i com s'havia quedat. Demana que l'empresa
reclamada compleixi amb el pactat.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que la part

reclamada és únicament l'empresa instal·ladora de
l'ascensor, el qual segons sembla, ja funciona correc¬
tament i si no fóra així estan disposats a reparar-lo
les vegades que sigui necessari. En relació a la resta
de reclamacions de pintura i feina de paleta, la comu¬
nitat de propietaris les ha de dirigir contra l'empresa
encarregada de realitzar els esmentats treballs.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 22 de juny de 1999.
(Ref. 99/500)

k k k

Reclamació: En les obres de reforma efectuades a
la seva cuina ha detectat diverses anomalies com per
exemple un deficient acabat i la manca de supervisió
dels treballs per part de l'encarregat de l'empresa.
Demana un reajustament del pressupost.
Laude: Es desestima la reclamació, d'acord amb l'in¬

forme pericial que posa de relleu que les obres són cor¬
rectes, per tant la reclamant haurà d'abonar les 427.350
pessetes que deu a la part reclamada, en el termini de
quinze dies des de la notificació d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 22 de juny de 1999.
(Ref. 99/738)

k k k

Reclamació: Creu que la feina de paleta que li han
fet a la cuina ha quedat molt defectuosa, en concret
pel que fa a mobles i marbres. Demana, com a in¬
demnització, no haver d'abonar el 10% que li resta
per pagar.
Laude: S'estima en part la reclamació i ja que exis¬

teixen uns petits desperfectes, els quals el reclamant
no vol que siguin reparats per la part reclamada, es
rebaixa el 5% del deute per la qual cosa aquest abo¬
narà a la part reclamada la quantitat de 61.500 pes¬
setes en el termini màxim de quinze dies, a comptar
des del moment de rebre aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 22 de juny de 1999.
(Réf. 98/1635)

Reclamació: Se li va avariar la moto i la deixà en

el concessionari oficial, ja que estava en garantia. El
concessionari acceptà parcialment la reparació, ja
que exclogué de la garantia algunes peces. El recla¬
mant demana aquestes peces s'incloguin dins la ga¬
rantia.

■ Laude: S'accepta la proposta de la part reclamada
en el sentit de rebaixar la factura al 50%, i si el recla¬
mant no ho accepta es desestima la reclamació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 23 de juny de 1999.
(Réf. 99/447)

k k k

Reclamació: Després d'haver fet la posada a punt
del seu vehicle per un import de 45.830 pessetes, es
va avariar el tub de combustible. El taller es negà a
reparar-lo dins la garantia al·legant que aquesta ava¬
ria és deguda a alguna topada que ha sofert el vehi¬
cle. Demana no abonar la segona factura i a més una
indemnització per danys i perjudicis.
Laude: S'estima en part la reclamació i ja que no

s'ha pogut provar si el vehicle va sofrir alguna topada
abans de tornar al taller, es considera que la factura
de la segona reparació, pel que fa a la mà d'obra,
serà abonada pel reclamant i pel que fa als materials
pel taller reclamat. Per tant, el taller ha de tornar al
reclamant la quantitat de 25.847 pessetes (22.282
pessetes més l'IVA corresponent) en el termini màxim
de quinze dies des de la notificació d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 23 de juny de 1999.
(Ref. 99/547)

k k k

Reclamació: Va contractar un curs preparatori per a
les oposicions d'agent forestal pel qual va abonar
20.000 pessetes en concepte de paga i senyal i finan¬
çà la resta. Posteriorment, la tutora li comunicà que els
requisits per aquesta prova eren estar en possessió
del graduat escolar i del permís per a conduir motoci¬
cletes. En no reunir el reclamant aquests requisits i no
haver-li estat comunicats per part del venedor, dema¬
na la rescissió del contracte, la devolució de l'import
pagat i l'anul·lació de la pòlissa amb l'entitat financera.
Laude: S'estima en part la reclamació en el sentit

de que l'acadèmia reclamada ha de tornar al recla¬
mant la quantitat de 89.926 pessetes, import dels
terminis pagats a la financera, quedant rescindit el
contracte, a causa de la deficient informació propor¬
cionada pel venedor en el moment de signar el con¬
tracte. L'import abonat en concepte de matrícula,
20.000 pessetes, no es tornarà, ja que es considera
que l'acadèmia ha tingut unes despeses en la trami¬
tació d'aquesta inscripció. L'abonament de la quanti¬
tat al reclamant es farà en un termini màxim de quin¬
ze dies des de la recepció d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 29 de juny de 1999.
(Ref. 99/436)

k k k

Reclamació: Demana la rescissió del contracte fir¬
mat amb l'acadèmia reclamada, la devolució de l'im-
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port abonat i l'anul·lació dels dos rebuts pendents de
pagament, ja que va rebre una informació errònia res¬
pecte a la data de la convocatòria de les oposicions a
les quals volia presentar-se.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que la cau¬

sa al·legada pel reclamant no correspon a un incom¬
pliment contractual per part de l'acadèmia. No obs¬
tant això, el Col·legi Arbitral recull l'oferiment d'aquest
centre en el sentit que el reclamant pugui canviar el
curs contractat per un altre o bé prorrogar la relació
contractual amb l'acadèmia.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 29 de juny de 1999.
(Ret. 99/485)

dien el contracte però que no li tornarien les 20.000
pessetes abonades en concepte de matrícula. Dema¬
na la devolució d'aquest import.
Laude: S'estima en part i en equitat la reclamació

en el sentit que la part reclamada haurà de tornar la
quantitat de 10.000 pessetes a la reclamant, ja que
aquesta en un breu termini va demanar fefaentment
la revocació del contracte, per tant les despeses que
ha originat aquesta firma del contracte han estat míni¬
mes. La devolució de l'import a la reclamant es farà
en un termini màxim de quinze dies des de la notifica¬
ció d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 29 de juny de 1999.
(Ret. 99/498)

Reclamació: Va contractar un curs preparatori per
a les oposicions d'auxiliar administratiu de la Genera¬
litat. Abans de signar el contracte, el venedor li comu¬
nicà que en qualsevol moment podia rescindir el con¬
tracte de forma unilateral i sense cap termini per a
fer-ho. Demana la rescissió del contracte i la devolu¬
ció de l'import abonat, de 160.000 pessetes.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que la cau¬

sa adduïda per l'alumne no és motiu d'incompliment
del contracte per part del reclamat, sinó per motius
personals per part d'aquest, ja que el curs és a dis¬
tància i per tant l'alumne podria compatibilitzar-lo amb
la seva feina.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 29 de juny de 1999.
(Ret. 99/490)

Reclamació: Va demanar, mitjançant burofax, la
baixa del curs contractat amb l'acadèmia reclamada
abans de complir-se una setmana des de la signatura
del contracte. L'establiment li comunicà que li rescin¬

Reclamació: Va contractar un curs de preparació
per a les oposicions al Cos Nacional de Policia per un
import de 160.000 pessetes. Fins la data encara no
ha rebut el material per a seguir el curs. Per aquest
motiu, demana la rescissió del contracte, ja que l'aca¬
dèmia ha incomplert en tots els punts amb el contrac¬
te d'ensenyament subscrit.
Laude: S'estima en part i en equitat la reclamació,

ja que tal com ha posat de manifest la part reclama¬
da, hi ha hagut un incompliment per part de l'empre¬
sa, quedant rescindit el contracte i havent aquesta
d'abonar la quantitat de 10.000 pessetes, correspo¬
nents a la meitat de la paga i senyal, a la reclamant i
la resta de l'import es considera com a compensació
per les despeses ocasionades a l'acadèmia per la re¬
vocació del contracte d'ensenyament i del contracte
amb la financera. L'abonament del dit import es realit¬
zarà en el termini màxim de quinze dies des de la no¬
tificació d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 29 de juny de 1999.
(Ret. 99/506)

Concursos

L'Alcaldia, en data 31 d'agost de 1999, va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i altra
documentació complementària que ha de regir el con¬
curs per a l'adjudicació del contracte de serveis per a
la neteja dels diferents Parcs del Servei de Preven¬
ció, Extinció d'Incendis i Salvament, per als anys
2000 i 2001, d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.

c) Núm. d'expedient: 500/00.
Núm. de contracte: 99005310.

d) Data tramesa fax al DOCE: 16 de setembre de
1999.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis per a la neteja

dels diferents Parcs del Servei de Prevenció, Ex¬

tinció d'Incendis i Salvament, per als anys 2000 i
2001

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Des de l'1 de gener de l'any

2000 fins al 31 de desembre del 2001.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total: 80.000.000 de pessetes ( 480.809,68

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

40.000.000 de pessetes (240.404,84 euros) IVA
inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

40.000.000 de pessetes (240.404,84 euros) IVA
inclòs.
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5. Garanties
Provisional: 1.600.000 de pessetes (9.616,19

euros).
Definitiva: 3.200.000 de pessetes (19.232,39

euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
b) Classificació empresarial: Grup III, Subgrup 6, Ca¬

tegoria C.

8. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es
determini l'última data de les dues següents: que
es compleixin 26 dies naturals a comptar des de
la data de publicació de l'anunci en el BOE o del
dia que es compleixin 52 dies naturals des de la
data de remissió de l'anunci de la licitació al
DOCE.

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

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altre ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.

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

3a planta.
c) Localitat i codi postai: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 16 de setembre de 1999. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Òrgan que tramita l'expedient: Administració del

Sector d'Actuació de Manteniment i Serveis.
c) Núm. de contracte: 99005478.
d) Núm. d'expedient: 540/99.
e) Data d'aprovació del plec de clàusules: 27 de se¬

tembre de 1999.

Import
5.000.000 de pessetes (l'IVA inclòs) amb càrrec a

la partida 442.30-221.09-03.01, segons allò establert
a la clàusula 7 del plec.

Objecte
Contracte de subministrament de material de re¬

canvi per a la conservació i manteniment de papere¬
res de 35, 60 i 70 litres de capacitat.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: Normal.
b) Procediment: Obert.
c) Forma d'adjudicació: Concurs.

Durada
El contractista resta obligat a entregar els béns del

subministrament en el termini de tres setmanes, se¬
gons allò establert a la clàusula 6 del plec

Finançament
Amb càrrec als pressupostos municipals.

Garanties
Provisional: 100.000 pessetes.
Definitiva: 200.000 pessetes.

Obtenció d'informació
Administració del Sector d'Actuació de Manteni¬

ment i Serveis, carrer del Torrent de l'Olla, núms.
218-220, planta 5a, tel. 291 41 28.

Presentació de pliques
Les proposicions s'han de presentar en un sobre

tancat i signat. En el dors, hi ha de figurar la inscripció:
"Proposta per a prendre part en el concurs convo¬

cat pel Sector d'Actuació de Manteniment I Serveis
de l'Ajuntament de Barcelona per a l'adjudicació de la
contractació del subministrament de material de re¬

canvi per a la conservació I manteniment de papere¬
res de 35, 60 i 70 litres de capacitat".

Model de proposta
Cal redactar-la d'acord amb el model que figura en

el plec de clàusules.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Termini de presentació de propostes
Fins a les 10 hores del dia 2 de novembre de

1999 a l'Administració del Sector d'Actuació de Man¬
teniment i Serveis (carrer del Torrent de l'Olla,
núms. 218-220, planta 5a), de dilluns a divendres,
de 8 a 14 hores. Els dissabtes, al Registre General
de l'Ajuntament.

Lloc de presentació
Administració del Sector d'Actuació de Manteni¬

ment i Serveis (carrer del Torrent de l'Olla, núms.
218-220, planta 5a). Barcelona.

Obertura de la documentació
L'obertura de les pliques del sobre núm. 1, "Docu¬

mentació administrativa per al concurs relatiu al con¬
tracte per al subministrament de material i recanvi per
a la conservació i manteniment de les papereres de



1224 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-X-1999

la ciutat de 35, 60 i 70 litres de capacitat", és farà el
dia 2 de novembre de 1999 a la sala de reunions del
Sector d'Actuació de Manteniment i Serveis (carrer
del Torrent de l'Olla, núms. 218-220, planta 5a).

Obertura de les proposicions econòmiques
L'obertura del sobre núm. 2, "Proposició econòmi¬

ca i referències tècniques per al concurs relatiu al
contracte per al subministrament de material i recanvi
per a la conservació i manteniment de les papereres
de la ciutat de 35, 60 i 70 litres de capacitat", es farà
mitjançant acte públic a les 13 hores del dia 3 de no¬
vembre de 1998 a la sala d'actes del Sector d'Actua¬
ció de Manteniment i Serveis (carrer del Torrent de
l'Olla, núms. 218-220, planta 3a).

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.
Barcelona, 28 de setembre de 1999. La secretària

delegada, Elena Ariza i Cardenal.
★ * *

Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Òrgan que tramita l'expedient: Administració del

Sector d'Actuació de Manteniment i Serveis.
c) Núm. de contracte: 99005477.
d) Núm. d'expedient: 541/99.
e) Data d'aprovació del plec de clàusules: 27 de se¬

tembre de 1999.

Import
5.000.000 de pessetes, (l'IVA inclòs), amb càrrec a

la partida 442.30-221.09-03.01, segons allò establert
a la clàusula 7 del plec.

Objecte
Contracte de subministrament de material de re¬

canvi per a la conservació i manteniment de papere¬
res de 35 i 70 litres de capacitat.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Normal.
b) Procediment: Obert.
c) Forma d'adjudicació: Concurs.

Durada
El contractista resta obligat a entregar els béns del

subministrament en el termini de tres setmanes, se¬

gons allò establert a la clàusula 6 del plec.

Finançament
Amb càrrec als pressupostos municipals.

Garanties:
Provisional: 100.000 pessetes.
Definitiva: 200.000 pessetes.

Obtenció d'informació
Administració del Sector d'Actuació de Manteni¬

ment i Serveis, carrer del Torrent de l'Olla, núms.
218-220, planta 5a, tel. 291 41 28.

Presentació de pliques
Les proposicions s'han de presentar en un so¬

bre tancat i signat. En el dors, hi ha de figurar la
inscripció:

"Proposta per a prendre part en el concurs convo¬
cat pel Sector d'Actuació de manteniment i serveis de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'adjudicació de la
contractació del subministrament de material de re¬

canvi per la conservació i manteniment de papereres
de 35 i 70 litres de capacitat".

Model de proposta
Es redactarà d'acord amb el model que figura en el

plec de clàusules.

Les proposicions redactades en
Català o castellà.

Termini de presentació de propostes
Fins a les 10 hores del dia 2 de novembre de

1999 a l'Administració del Sector d'Actuació de Man¬
teniment i Serveis (carrer del Torrent de l'Olla,
núms. 218-220, planta 5a), de dilluns a divendres,
de 8 a 14 hores. Els dissabtes, al Registre General
de l'Ajuntament.

Lloc de presentació
Administració del Sector d'Actuació de Manteni¬

ment i Serveis (carrer del Torrent de l'Olla, núms
218-220, planta 5a). Barcelona.

Obertura de la documentació
L'obertura de les pliques del sobre núm. 1, "Docu¬

mentació administrativa per al concurs relatiu al con¬
tracte per al subministrament de material i recanvi per
a la conservació i manteniment de les papereres de
la ciutat de 35 i 70 litres de capacitat", es farà el dia 2
de novembre de 1999 a la sala de reunions del Sec¬
tor d'Actuació de Manteniment i Serveis (carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, planta 5a).

Obertura de les proposicions econòmiques
L'obertura del sobre núm. 2, "Proposició econòmi¬

ca i referències tècniques per al concurs relatiu al
contracte per al subministrament de material i recanvi
per a la conservació i manteniment de les papereres
de la ciutat de 35 i 70 litres de capacitat", es farà mit¬
jançant acte públic a les 13 hores del dia 3 de novem¬
bre de 1998 a la sala d'actes del Sector d'Actuació de
Manteniment i Serveis (carrer del Torrent de l'Olla,
núms. 218-220, planta 3a).

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.
Barcelona, 28 de setembre de 1999. La secretària

delegada, Elena Ariza i Cardenal.

Per delegació de l'Alcaldia, en data 4 d'octubre de
1999, el gerent del Sector de la Via Pública va apro¬
var el plec de clàusules administratives particulars i
altra documentació complementària que ha de regir el
concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis
per a l'assistència veterinària a cavalls i gossos de la
Unitat Muntada i Secció Canina de la Guàrdia Urbana
de Barcelona, durant l'any 2000, d'acord amb les
condicions següents:

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

ministració i Personal.
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c) Núm. d'expedient: 219/00.
Núm. de contracte: 99005605.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Assistència veterinària a

cavalls i gossos de la Unitat Muntada i Secció Ca¬
nina de la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant
l'any 2000.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Fins al 31 de desembre del

2000, a comptar des del dia següent al de la for¬
malització del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 3.840.000 de pessetes (23.078,86

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

3.840.000 de pessetes (23.078,86 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 76.800 de pessetes (461,58 euros).
Definitiva: 153.600 de pessetes (923,15 euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

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

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.

f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 26 dies naturals a comptar des del se¬
güent al de publicació de l'anunci en el BOP.

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

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altra ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.

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

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 d'octubre de 1999. La secretària dele¬
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 31/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
20220/97 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre caducitat de la parada núm. 31 especial del
mercat municipal de Felip II, es notifica a la seva ti¬
tular, Sra. Margarita González i Guzmán, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que, en data
18 de gener de 1999, la quarta tinenta d'alcalde ha
disposat:
"Deixar sense efecte la resolució de l'Alcaldia, de

data 1 d'abril de 1998, on s'imposava la pèrdua de
l'autorització d'ús de la parada 31 del mercat munici¬
pal de Felip II, de la qual és titular de l'autorització
d'ús la Sra. Margarita González Guzmán, i al procedir
a la liquidació del deute pendent abans que s'efec¬
tués la pràctica de la diligència de llançament de la
parada esmentada, s'imposa a la titular esmentada la
sanció de 25.000 pessetes i avís que, en cas de rein¬
cidència, li seria definitivament extingida l'autorització
d'ús per comissió de la infracció assenyalada a l'arti¬

cle 42.1) en relació amb el 61.3) (per la demora en el
pagament del cànon trimestral) de l'Ordenança muni¬
cipal de mercats, considerada falta greu, segons l'ar¬
ticle 90.a) de l'Ordenança que s'aplica. Aquesta san¬
ció s'aplica en base al principi de proporcionalitat
recollit a l'article 131 de la Llei 31/92 de RJAP i PAC,
considerant com a criteri per a la graduació de la san¬
ció aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració,
la naturalesa dels perjudicis causats, i la reincidència
per comissió."
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs

d'alçada davant l'Alcaldia en el termini d'un mes

comptat de l'endemà de la present notificació. L'es¬
mentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un

mes des de la seva interposició sense que se'n notifi¬
qui la resolució. Contra la desestimació del recurs
d'alçada es pot interposar recurs contenciós adminis¬
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, o del que correspongui al seu domicili, en
el termini de sis mesos a comptar de la data en què
es produeix l'acte presumpte. També es pot utilitzar
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.
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En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
21848/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat, per la manca de paga¬
ment del cànon trimestral, de la parada núm. 162 del
mercat municipal del Felip II, es notifica al seu titu¬
lar, Sr. José Cruz i Guirado, a l'últim domicili cone¬
gut del qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat adreçades, la proposta de resolució
que es transcriu a continuació:
"Imposar al Sr. José Cruz i Guirado, titular de l'au¬

torització d'ús de la parada núm. 162 del mercat mu¬
nicipal del Felip II la sanció de pèrdua de l'autoritza¬
ció que empara l'ús del esmentats lloc, per comissió
de la infracció assenyalada a l'article 42.1) en relació
amb el 61.3) (per la manca de pagament del cànon
trimestral) de l'Ordenança municipal de mercats; de¬
clarar caducada l'esmentada autorització, vacant la
parada esmentada i requerir el titular perquè, en el
termini de deu dies, deixi el lloc de venda lliure, vacu,
expedit i a disposició de l'Administració. Aquesta san¬
ció s'aplica en base al principi de proporcionalitat re¬
collit a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC,
considerant com a criteri per a la graduació de la san¬
ció aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració,
la naturalesa dels perjudicis causats, i la reincidència
per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'ende¬
mà de la data de recepció de la present notificació,
podrà al·legar tot allò que consideri oportú per a la
seva defensa, tal i com estableix l'article 14.1 del
Decret 278/93. Transcorregut aquest termini sense
complimentar, la transcrita proposta de resolució,
juntament amb les actuacions, seran elevades a l'òr¬
gan competent per a resoldre. Signat: La instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
22366/98 instruït pel Departament Juridicoadmi-
nistratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barce¬
lona sobre inici de caducitat de les parades núms.
60-61-62-63 del mercat municipal de Felip II, es no¬
tifica al seu titular, Sr. Francesc Coy i Campestre, a
l'últim domicili conegut del qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides, que, en
data 3 de novembre de 1998, la presidenta de
l'IMMB va disposar:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Fran¬

cesc Coy Campestre, titular de l'autorització d'ús de
les parades núms. 60-61-62-6, de denominació fruita
i verdura, del mercat municipal de Felip II, d'acord
amb les normes del Decret 278/93, de 9 de novem¬

bre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, per comis¬
sió de la infracció assenyalada a l'article 42.i) (per pa¬
rada tancada sense autorització municipal) de l'Orde¬
nança municipal de mercats, considerada com a falta
greu, segons l'article 90.k) de l'Ordenança que s'apli¬

ca, i tenint present que la sanció establerta a l'article
92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una multa
de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió
de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes
amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30 dies, c)
pèrdua de l'autorització; nomenar, a aquests efectes,
instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l'Institut Municipal de Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient sancio¬
nador d'acord amb el que disposa l'article 10 del De¬
cret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat dels llocs de venda

núms. 60-61-62-63 del mercat municipal de Felip II
des del 23 d'abril de 1998.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23052/98 instruït pel Departament Juridicoadmi-
nistratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barce¬
lona sobre inici de caducitat de les parades núms.
283-284 del mercat municipal de Sants, es notifica
al seu titular, Sr. Marcos Muñoz i Villalba, a l'últim
domicili conegut del qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que, en data
1 de desembre de 1998, la presidenta de l'IMMB va
disposar:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Marcos

Muñoz i Villalba, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 283-284 del mercat municipal de
Sants, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu, segons l'article 90.k) de l'Orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
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amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬
da en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització;
nomenar, a aquests efectes, instructora la Sra. Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de les parades núms.

283-284 del mercat municipal de Sants, des del 2 de
març de 1998.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit, se'l
considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat:
La instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23052/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 283-
284 del mercat municipal de Sants, es notifica al seu
titular, Sr. Marcos Muñoz i Villalba, a l'últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, que, en data 1 de
desembre de 1998, la presidenta de l'IMMB va dis¬
posar:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Marcos

Muñoz i Villalba, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 283-284 del mercat municipal de
Sants, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu, segons l'article 90.k) de l'Orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬

da en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització;
nomenar, a aquests efectes, instructora la Sra. Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de les parades núms.

283-284 del mercat municipal de Sants, des del 2 de
març de 1998.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

•k k "k

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23057/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de la parada núm. 79 del
mercat municipal de Sants, es notifica a la seva ti¬
tular, Sra. Teodora Fernández i Ciudad, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que, en data
14 de gener de 1999, la presidenta de l'IMMB ha
disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la Sra.

Teodora Fernández i Ciudad, titular de l'autorització
d'ús de la parada núm. 79 del mercat municipal de
Sants, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu, segons l'article 90.k) de l'Orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬
da en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització;
nomenar, a aquests efectes, instructora la Sra. Anna
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Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 79

del mercat municipal de Sants, des del 24 de març
de 1998.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

★ * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23077/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 160-
161 del mercat municipal de la Unió, es notifica a la
seva titular, Sra. M. Carmen Pallarès i García, a l'úl¬
tim domicili conegut de la qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides, que, en
data 14 de gener de 1999, la presidenta de l'IMMB
ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la Sra. M.

Carmen Pallarès i García, titular de l'autorització
d'ús de les parades núms. 160-161 del mercat muni¬
cipal de la Unió, d'acord amb les normes del Decret
278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, per comissió de la infracció asse¬
nyalada a l'article 42.1) (per manca de pagament del
cànon trimestral) de l'Ordenança municipal de mer¬
cats, considerada com a falta greu, segons l'article
90.a) de l'Ordenança que s'aplica, i tenint present
que la sanció establerta a l'article 92.B) per a les fal¬
tes greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a
15.000 pessetes amb avís de suspensió de la ven¬
da, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb sus¬
pensió de la venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèr¬
dua de l'autorització; nomenar, a aquests efectes,
instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l'Institut Municipal de Mercats."

L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬
dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93 .

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

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23078/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 160-161
del mercat municipal de la Unió, es notifica a la seva
titular, Sra. M. Carmen Pallarès i García, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que, en data
14 de gener de 1999, la presidenta de l'IMMB ha
disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la Sra. M.

Carmen Pallarès i García, titular de l'autorització d'ús
de les parades núms. 160-161 del mercat municipal de
la Unió, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.g) i 49.i) (manca de pagament del fraccionament
dels drets de traspàs) de l'Ordenança municipal de
mercats, considerada com a falta greu, segons l'article
90.j) de l'Ordenança que s'aplica, i tenint present que
la sanció establerta a l'article 92.B) per a les faltes
greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000
pessetes amb avís de suspensió de la venda, b) multa
de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la
venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autoritza¬
ció; nomenar, a aquests efectes, instructora la Sra.
Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
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sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93 .

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del fraccionament dels

drets de traspàs.
2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord

amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.g) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23075/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 187 a
192 del mercat municipal de l'Abaceria Central, és
notifica al seu titular, Sr. Aurelio Muñoz i Serrano, a
l'últim domicili conegut del qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides, que, en
data 1 de desembre de 1998, la presidenta de
l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Aurelio

Muñoz i Serrano, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 187-188-189-190-191-192 de denomi¬
nació fruita i verdura del mercat municipal de
l'Abaceria Central, d'acord amb les normes del De¬
cret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, per comissió de la infracció asse¬
nyalada a l'article 42.i) (per parada tancada sense au¬
torització municipal) de l'Ordenança municipal de
mercats, considerada com a falta greu, segons l'arti¬
cle 90.k) de l'Ordenança que s'aplica, i tenint present
que la sanció establerta a l'article 92.B) per a les fal¬
tes greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a
15.000 pessetes amb avís de suspensió de la venda,
b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió
de la venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'au¬
torització; nomenar, a aquests efectes, instructora la
Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Muni¬
cipal de Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de les parades núms.

187-188-189-190-191-192 del mercat municipal de
l'Abaceria Central des del 15 de juliol de 1998.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

★ * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23327/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 99-
100-101 del mercat municipal del Guinardó, es noti¬
fica al seu titular, Sr. Antonio López i García, a l'úl¬
tim domicili conegut del qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides, que, en
data 14 de gener de 1999, la presidenta de l'IMMB
ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Antonio

López i García, titular de l'autorització d'ús de les pa¬
rades núms. 99-100-101 del mercat municipal del
Guinardó, d'acord amb les normes del Decret 278/93,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.1) (per manca de pagament del cànon trimestral)
de l'Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu, segons l'article 90.a) de l'Ordenan¬
ça que s'aplica, i tenint present que la sanció esta¬
blerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot supo¬
sar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb
avís de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el
lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització; nome¬
nar, a aquests efectes, instructora la Sra. Anna Cugat
i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93 .

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

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de larecepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23370/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat per parada tancada
sense autorització municipal des de l'1 d'octubre de
1998, de la parada núm. 390 del mercat municipal
del Ninot, es notifica al seu titular, Sr. Miguel Delclòs
i López, a l'últim domicili conegut del qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat adreça¬
des, la proposta de resolució que es transcriu a con¬
tinuació:
"Imposar al Sr. Miguel Delclòs i López, titular de

l'autorització d'ús de la parada núm. 390 del mercat
municipal del Ninot la sanció de pèrdua de l'autoritza¬
ció que empara l'ús del esmentats lloc, per comissió
de la infracció assenyalada a l'article 42.i) (parada
tancada sense autorització municipal des de l'1 d'oc¬
tubre de 1998) de l'Ordenança municipal de mercats;
declarar caducada l'esmentada autorització, vacant la
parada esmentada i requerir el titular perquè, en el
termini de deu dies, deixi el lloc de venda lliure, vacu,
expedit i a disposició de l'Administració. Aquesta san¬
ció s'aplica en base al principi de proporcionalitat re¬
collit a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC,
considerant com a criteri per a la graduació de la san¬
ció aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració,
la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència
per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'ende¬
mà de la data de recepció de la present notificació,
podrà al·legar tot allò que consideri oportú per a la
seva defensa, tal i com estableix l'article 14.1 del
Decret 278/93. Transcorregut aquest termini sense
complimentar, la transcrita proposta de resolució
juntament amb les actuacions seran elevades a l'òr¬
gan competent per a resoldre. Signat: La instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬

ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
22652/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 18-19
del mercat municipal de Sant Gervasi, es notifica al
seu titular, Sr. Javier Albert i Orrit, a l'últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, que, en data 19 de
febrer 1999, la presidenta de l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Javier

Albert i Orrit, titular de l'autorització d'ús de les para¬
des núms. 18-19 del mercat municipal de Sant
Gervasi, d'acord amb les normes del Decret 278/93,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu, segons l'article 90.k) de l'Orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬
da en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització;
nomenar, a aquests efectes, instructora la Sra. Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat del lloc de venda a baix

esmentat des de 3 de novembre de 1998.
2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord

amb el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l'autorització, segons l'article 92.B); també incorre en
el supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'arti¬
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de la recepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i en relació amb l'expedient
núm. 23832/98 instruït pel Departament Juridico-
administratiu de l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona sobre inici de caducitat de la parada
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núm. 168 del mercat municipal de Les Corts, es no¬
tifica al seu titular, Sr. Manuel Olivé i Sánchez, a
l'últim domicili conegut del qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat dirigides, que,
en data 19 de febrer de 1999, la presidenta de
l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Manuel

Olivé i Sánchez, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 1681 del mercat municipal de les
Corts, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per manca del pagament del cànon trimestral)
de l'Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu, segons l'article 90.k) de l'Ordenança
que s'aplica, i tenint present que la sanció establerta
a l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies, c) pèrdua de l'autorització; nomenar, a
aquests efectes, instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.
També es transcriu la notificació del plec de càr¬

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

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

amb el que disposa l'article 90.a) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes (30,05 a 90,15 euros) amb
advertiment de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes (90,15 a 150,25 euros)
amb suspensió de la venda en el llocs fins a 30 dies,
c) pèrdua de l'autorització. També incorre en el supò¬
sit d'extinció de l'autorització que preveu l'article 42.1)
de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de la recepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest
termini sense complimentar el present tràmit se'l con¬
siderarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La
instructora.
Barcelona, 6 de desembre de 1999. El secretari

general, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23879/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-

tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat per parada tancada sense
autorització municipal de la parada núm. 139 del
mercat municipal de la Mercè, es notifica al seu ti¬
tular, Sr. Juan Manzanares i Cases, a l'últim do¬
micili conegut del qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que, en data
9 de març de 1999, la presidenta de l'IMMB ha dis¬
posat:
"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Juan

Manzanares i Cases, titular de l'autorització d'ús de la
parada núm. 139 del mercat municipal de la Mercè,
d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'apli¬
cació als àmbits de competència de la Generalitat,
per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu, segons l'article 90.k) de l'Orde¬
nança que s'aplica, tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes.
(30,05 a 90,15 euros) amb advertiment de suspensió
de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes.
(90,15 a 150,25 euros) amb suspensió de la venda
en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització;
nomenar, a aquests efectes, instructora la Sra. Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats."

L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬
dient és la quarta tinenta d'alcalde, en ús de les facul¬
tats atorgades per decret d'Alcaldia de data 22 d'oc¬
tubre de 1997.
D'acord amb el que disposa l'article 10 del Decret

278/93, li notifico que li ha estat formulat en qualitat
de titular de l'autorització d'ús del lloc de venda núm.
139 del mercat municipal de la Mercè, el següent,

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat del lloc de venda a baix

esmentat des de l'1 de desembre de 1998.
2. El fet esmentat és considerat falta greu d'acord

amb el que disposa l'article 90.a) de l'Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) una multa de
5.000 a 15.000 pessetes. (30,05 a 90,15 euros) amb
advertiment de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes. (90,15 a 150,25 euros)
amb suspensió de la venda en el llocs fins a 30 dies,
c) pèrdua de l'autorització. També incorre en el supò¬
sit d'extinció de l'autorització que preveu l'article 42.1)
de la mateixa Ordenança.

En un termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent de la recepció de la present notificació, tal com
disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà formu¬
lar al·legacions i proposar proves per a la defensa
dels seus drets o interessos. Transcorregut el termini
sense complimentar el present tràmit, se'l considera¬
rà decaigut en el seu dret a fer-ho. Signat: La instruc¬
tora.
Barcelona, 6 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.
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Altres anuncis

Exp. 283/99

El conseller de Parcs i Jardins de Barcelona, Insti¬
tut Municipal, per delegacions aprovades pel Con¬
sell d'Administració el 19 de desembre de 1995, en
data 7 de setembre de 1999, va adoptar la resolució
següent:

"Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de proce¬
dir a la contractació del subministrament de terres,
substrats, àrids, compostos i torbes, que necessita
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, du¬
rant els anys 1999 i 2000, en els termes regulats a
l'article 7 del plec de clàusules; adjudicar, mitjançant
el procediment de concurs obert, el contracte de sub¬
ministrament a l'empresa Teconología Medio
Ambiente. Grupo F. Sánchez, SL, pel preu de
25.714.761 pessetes (IVA inclòs) (154.548,83 euros);
aplicar la despesa de 7.619.188 pessetes (45.792,24

euros) a càrrec de la partida 22122 del pressupost
corresponent a l'any 1.999 i la resta 14.285.979 pes¬
setes (85.860,46 euros) a càrrec de la partida 22122 i
3.809.594 pessetes (22.896,12 euros) a càrrec de la
partida 60122 del pressupost corresponent a l'any
2000, condicionant aquesta autorització a l'aprovació
de l'esmentat pressupost, d'acord amb l'article 70.4
de la LCAP; disposar l'abonament de la quantitat de
25.714.761 pessetes (l'IVA inclòs) (154.548,83 euros)
a l'empresa adjudicatària amb la presentació prèvia
de les factures cursades pel tràmit reglamentari; i re¬
queriráempresa adjudicatària perquè, dins del termini
dels quinze dies hàbils següents en què rebi la notifi¬
cació d'aquest decret, acrediti haver constituït la ga¬
rantia definitiva d'1.080.000 pessetes (6.490,93
euros), i perquè comparegui el seu legal representat
el dia i hora que se li indiqui per tal de formalitzar el
contracte."
Barcelona, 7 setembre de 1999. La secretària dele¬

gada, PD, J. I. Martínez i Legaz.
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