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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 17 de setembre
de 1999 i aprovada el dia 19 d'octubre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia disset
de setembre de mil nou-cents noranta-nou, es reu¬
neix la Comissió de Govern 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 Co¬
mes, i les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regidors, Marina
Subirats i Martori, Ernest Maragall i Mira, Ferran Mas¬
caren i Canalda, Francisco Narváez i Pazos, Pere
Alcober i Solanas, M. Carmen San Miguel i Ruibal,
Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, M. Inmacula¬
da Moraleda i Pérez, Caries Martí i Jufresa, Francisco
Antonio de Semir i Zivojnovic, Manuel Pérez i Benzal,
Jordi Hereu i Boher, Ferran Julián i González, Jesús
Maestro i García, Roser Veciana i Olivé, Eugeni
Forradellas i Bombardó, assistits pel secretari gene¬
ral, Sr. Romà Miró i Miró, que certifica.

També hi és present el gerent municipal, Sr.
Ramon Seró i Esteve.

Excusen la seva assistència la Ima. Sra. Maravillas
Rojo i Torrecilla i els Ims. Srs. José Ignacio Cuervo i
Argudín i Albert Batlle i Bastardas.

Constatada l'existència de quorum legal, la Presi¬
dència obre la sessió a les deu hores i quaranta-cinc
minuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬
lebrada el 9 de juliol de 1999, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.

A) Assumptes per al Plenari del Consell Municipal

Es delibera, primerament, sobre la relació d'assump¬
tes preparats per a ésser sotmesos al Plenari del Con¬
sell Municipal i que es ressenyen a continuació:

ALCALDIA

Mesures de govern.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Aprovar inicialment modificacions de crèdit del
Pressupost 1999, per un import de 182.216.107 pes¬
setes de conformitat amb la documentació adjunta
(quatre annexos amb referències 99060990,
99070590, 99071290 i 99072890), les quals es consi¬
deren definitivament aprovades en cas de no presen-
tar-s'hi reclamacions en contra en el termini d'exposi¬
ció 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 inicial¬
ment modificacions de crèdit del Pressupost de 1999,
corresponents als reconeixements de crèdit del pre¬
sent expedient, de conformitat amb la documentació
que s'adjunta (referència 99070790), les quals es
consideren definitivament aprovades en cas de no
presentar-s'hi reclamacions en contra en el termini
d'exposició pública.

Adscriure al Patronat Municipal de l'Habitatge, de
conformitat amb l'article 204.1 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de
1995, el terreny, de propietat municipal, situat al car¬
rer de l'Arc de Sant Cristòfol, núms. 11-19, amb la fi¬
nalitat de destinar-lo a la construcció d'habitatge de
lloguer sota algun règim de protecció pública; practi¬
car les segregacions-, agrupacions o altres opera¬
cions registráis convenients per tal de materialitzar-ne
la transmissió i formalitzar-la en escriptura pública,
les despeses i tributs de la qual aniran a càrrec de
l'adquirent.

Es dóna compte que el dictamen anterior té aques¬
ta nova redacció:

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
pública; i practicar les segregacions, agrupacions o
altres operacions registráis convenients per tal de
materialitzar l'adscripció.

Autoritzar, en relació al dret de superfície constituït
sobre la finca, de propietat municipal, anomenada
"Torre Melina", a favor de la societat Barcelona Pro¬
ject's, SA, atorgat per acord del Consell Plenari de 27
d'abril de 1990 i formalitzat davant el notari de Barce¬
lona Sr. Bartolomé Masoliver i Rodenas el 12 de juny
de 1990, la constitució d'una garantia hipotecària so¬
bre el dret de superfície i els edificis i instal·lacions
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.

Acceptar la sol·licitud de la companyia Lince Tele¬
comunicaciones, SA (UNI2), relativa a deixar sense
efecte l'acord del Consell Plenari adoptat el 19 de fe¬
brer de 1999, relatiu a l'aprovació del conveni per a la
utilització de les infraestructures, instal·lacions i/o edi¬
ficis de titularitat municipal, amb la finalitat d'implantar
una xarxa de telecomunicacions per cable a Barce¬
lona, per haver resultat adjudicatària del concurs de
privatització de l'empresa Catalana de Telecomunica¬
cions, societat Operadora de Xarxes, SA, que és titu¬
lar d'una xarxa de cable a la ciutat.
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Aprovar inicialment el contingut del conveni amb la
societat Catalana de Telecomunicaciones, Societat
Operadora de Xarxes, SA, per a la utilització de les
infraestructures, instal·lacions i/o edificis de titularitat
municipal, amb la finalitat d'implantar una xarxa de te¬
lecomunicacions per cable a Barcelona, sotmetre'l a
informació pública durant un termini de trenta dies i,
si no s'hi formulen al·legacions o reclamacions que
posin de manifest la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a definitiva; i formalitzar el conveni.

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 1 del Pres¬
supost per a l'any 2000.

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.

Es dóna compte que el dictamen anterior té aques¬
ta nova redacció:

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.

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'es¬
tudi 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. Fixar en 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 Ca¬
talanes 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.

El Sr. Casas comenta l'abast d'aquest dictamen pel
qual s'intercanvien les qualificacions de residencial i
d'equipament que tenen els terrenys afectats de ma¬
nera que en la reordenació resultant l'edificabilitat re¬
sidencial disminueix en 100 m2 i la d'equipaments
augmenta en la mateixa proporció.

El Sr. Portabella objecta que l'intercanvi de qualifi¬
cacions permet alliberar i llençar al mercat un espai
edificable molt superior, raó per la qual pensa que cal
mantenir les qualificacions actualment vigents.

El Sr. Casas contesta que la proposta en debat ve
a reconèixer un equipament, l'església, que el Pla
General Metropolità no va reconèixer en el seu mo¬
ment, en lloc d'haver-la d'enderrocar per resituar-la
en el lloc previst pel planejament, i li sembla coherent
en les relacions normals que han de mantenir entre si
les institucions i les entitats, més i quan es guanya
superfície d'equipament i es redueix l'edificabilitat re¬
sidencial.

El Sr. Alcober addueix que l'operació s'inscriu en
l'equilibri assolit en la complexa negociació per a la
remodelació dels barris de la Zona Franca, en la qual
queden afectats diversos equipaments religiosos i re¬
corda que en un principi les pretensions de l'Arque¬
bisbat eren superiors.

El Sr. Maragall significa que l'Ajuntament ha auto¬
ritzat permutes d'edificabilitat a tota mena de propie¬
taris i situacions, aplicant el sentit comú en el desen¬
volupament del Pla General Metropolità.

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.
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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'iniciativa
municipal; precisar que s'han incorporat en relació al
document aprovat inicialment les modificacions que
consten a l'informe de Serveis de Planejament de 2
de setembre.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sant Martí

Desestimar el 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 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 Mu¬
ñoz, director general de l'esmentada Galeria, i desti¬
nada a formar part del fons documental de la Bibliote¬
ca dels Àngels, per al seu ús públic.

Aprovar la generació d'un crèdit extraordinari per a
la realització de les despeses d'inversió, per un total
de 43.800.000 pessetes, que es detallen al quadre
adjunt. Finançar aquest crèdit extraordinari amb la
part necessària del romanent líquid de tresoreria cor¬
responent a la liquidació de l'exercici de 1998.

Aprovar la generació d'un crèdit extraordinari per a
la realització de les despeses d'inversió, per import
d'11.154.000 pessetes, que es detallen al quadre ad¬
junt. Finançar aquest crèdit extraordinari amb la part
necessària del romanent líquid de tresoreria corres¬
ponent a la liquidació de l'exercici de 1998.

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.

En relació als sis dictàmens precedents, els Srs.
Maragall i Casas expressen la conveniència de revi¬
sar els Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona
per a ampliar les facultats decisòries dels seus òr¬
gans de govern i homogeneïtzar-les amb les de la
resta d'Instituts Municipals.

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
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 Ges¬
tió 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 DE SEGURETAT I MOBILITAT

Autoritzar la transmissió dels drets i obligacions
que es derivin de la concessió administrativa de
l'aparcament subterrani de la plaça dels Banys (avui
plaça de Joaquim Xirau) que va ser adjudicada per
acord del Consell Plenari a Pàrking Alarcón, SL, l'11
d'abril de 1995 per un termini de cinquanta anys, a
l'empresa Contipark, SA, com a conseqüència de la
fusió de la primera amb la segona, segons el procedi¬
ment establert al Reial Decret Legislatiu 1564/1989
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de 22 de desembre pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de societats anònimes; i requerir la nova socie¬
tat que resulti del procés de fusió, perquè, en el termi¬
ni de tres mesos, acrediti l'elevació a escriptura públi¬
ca i la inscripció en el Registre Mercantil de la fusió
esmentada.

Es dóna compte que el dictamen anterior té aques¬
ta nova redacció:

Donar conformitat a la subrogació en els drets i obli¬
gacions que es deriven de la concessió administrativa
de l'aparcament subterrani de la plaça dels Banys
(avui plaça de Joaquim Xirau) que va ser adjudicada
per acord del Consell Plenari a Pàrking Alarcón, SL,
l'11 d'abril de 1995 per un termini de cinquanta anys, a
l'empresa Contipark, SA, com a conseqüència de la fu¬
sió de la primera amb la segona, segons el procedi¬
ment establert al Reial Decret legislatiu 1564/1989, de
22 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la
Llei de societats anònimes; i condicionar aquesta con¬
formitat ai fet que la societat resultant acrediti l'elevació
a escriptura pública i la inscripció en el Registre Mer¬
cantil de la fusió esmentada.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

Després d'haver examinat tots els punts, la Comis¬
sió de Govern dóna la seva conformitat a la prece¬
dent relació d'assumptes preparats per a ésser sot¬
mesos al Plenari del Consell Municipal, amb les
modificacions següents:

A) S'accepten les modificacions que s'han esmen¬
tat en els dictàmens núms. 4, 9 i 27.

B) Els dictàmens núms. 6 i 7 queden refosos en un
de sol amb la redacció següent:

Modificar l'acord del Consell Plenari, adoptat el
19 de febrer de 1999, relatiu a l'aprovació del con¬
veni 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'implantar una xarxa de telecomunicacions
per cable a Barcelona, en el sentit de formalitzar el
conveni amb la societat Catalana de Telecomunica¬
cions, Societat Operadora de Xarxes, SA, d'acord
amb la sol·licitud formulada per ambdues societats; i
fixar la garantia definitiva en 29.998.500 pessetes
(180.294,62 euros).

B) Propostes d'acord de la Comissió de Govern

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre
del dia, s'acorda:

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Ciutat Vella

1 r. Declarar la caducitat, de conformitat amb els ar¬
ticles 12.c) i 16.c) del plec de clàusules reguladores
de la concessió aprovat pel Consell Plenari en la ses¬
sió esmentada i amb els articles 223 i 224 del Regla¬
ment general de contractació de l'estat, del contracte
de concessió adjudicat per acord del Consell d'Admi¬

nistració d'Iniciatives, SA, de 7 de març de 1989 a
Porxos Rehabilitació, SA, per infracció molt greu de
les seves obligacions contractuals essencials (no sa¬
tisfer les indemnitzacions corresponents als béns i
drets expropiats) i, a més, per no haver constituït la
garantia definitiva. 2n. Determinar eI cessament de la
gestió per part de Porxos Rehabilitació, SA. 3r. Iniciar
els tràmits per a la determinació de les responsabili¬
tats i indemnitzacions que corresponguin.

És retirat el dictamen precedent.

Districte de Nou Barris

1r. Estimar les al·legacions formulades pel Sr. Sal¬
vador Sans i Medan, i les Sres. Montserrat Sabaté i
Chesa i Júlia Castilla i Adan, en el tràmit d'informació
pública a l'aprovació inicial del Projecte de repar-
cel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3 del Pla es¬

pecial de reforma interior del Barri de Porta; estimar
parcialment les presentades pels Srs. Tomás Corroto
i Benedicto, Josep Sarquella i Escobet, Emilio Saba¬
té i Chesa, la Sra. Amèlia Verdoy i Fernández, els
Srs. Eusebio Verdoy i Martínez, José Oset i Revilla i
per Edificios Salud, SA, en el mateix tràmit; i desesti¬
mar les al·legacions presentades per la Sra. Magda
Bes i Esmel, els Srs. Jordi Hidalgo i Padrós, i Ferran
Font i Campalans, en representació del Sr. Francisco
Vilasis i Fernández-Capalleja, i per les Sres. Margari¬
ta Rodríguez i Sabaté i Matilde Bayer i Menéndez, en
el mateix tràmit, tot això pels motius que figuren en
l'informe emès per la Direcció de Gestió Urbanística i
que es tenen per reproduïts.

2n. Aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3 del Pla espe¬
cial de reforma interior del Barri de Porta.

3r. Declarar incompatibles amb el planejament els
drets d'arrendament que es relacionen en document
annex 1, d'acord amb l'article 123 del Reglament de
gestió urbanística.

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

5è. Determinar, de conformitat amb els articles
150a) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i
124 del Reglament de gestió urbanística, que la fer¬
mesa de l'acte administratiu d'aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació comporta, de iure, la ces¬
sió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administra¬
ció actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a
llur afectació als usos previstos en el planejament.

6è. Delegar expressament en el president de
l'Institut Municipal d'Urbanisme i regidor de Política
del Sòl i Habitatge, l'exercici de les facultats ne¬
cessàries per aprovar estrictament les operacions
jurídiques complementàries de la reparcel·lació,
com també per desplegar les actuacions adminis¬
tratives procedents per a la completa efectivitat del
Projecte de reparcel·lació.

7è. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de més circulació de la
província i notificar-lo individualment a tots els propie¬
taris i d'altres interessats en l'expedient.
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S'aprova modificant la redacció de l'apartat 2n) en
els termes següents:

2n. Modificar el Projecte de reparcel·lació de la
Unitat d'actuació núm. 3 del Pla especial de reforma
interior del barri de Porta aprovat inicialment, d'acord
amb el punt anterior; sotmetre'l al tràmit d'audiència a
tots els interessats pel termini d'un mes de conformi¬
tat amb l'article 109.3 del Reglament de gestió urba¬
nística, i per al cas de no presentar-s'hi al·legacions
tenir-lo per aprovat definitivament.

Districte de Sant Martí

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

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

Aprovar inicialment els projectes d'Estatuts i de Ba¬
ses d'actuació per a la constitució de la Junta de Com¬
pensació del Pla especial d'ordenació per a l'obertura
del carrer de Bilbao, entre el carrer del Taulat i l'avin¬
guda del Litoral, presentat pel Sr. Antonio Durait i Ser¬
ra, en representació de Sociedad Anónima de
Extractos Tánicos, Edificios Barcelona, SA, Gambit,
SA, Tres Torres, SA, Caversa, SL, Klimit 2000, SL,
Iber Espais Europa, SL, i FCC Inmobiliaria, SA, propie¬
taris que assoleixen més del 60% de la superfície total
de l'àmbit. Sotmetre'ls a informació pública durant el
termini d'un mes per a al·legacions, mitjançant inserció
d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província i a un diari
dels de més circulació de la província, amb notificació
individual a tots els propietaris afectats.

És retirat el dictamen anterior.
Desestimar la petició, formulada pel Sr. Jaume

Nualart i Serrats en data 1 d'octubre de 1998, en nom

i representació dels Srs. i Sres. Ana Maria, Francisco,
Maria Luisa i Augusto Sitjà i Príncipe, d'inici d'expe¬
dient de devolució de la participació que correspon
als Srs. Sitjà i Príncipe per l'aportació de la finca núm.
189 de l'avinguda Diagonal a la Unitat d'actuació
núm. 2 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, pels motius que figuren en els informes
emesos per la Direcció de Gestió Urbanística de l'Ins¬
titut Municipal d'Urbanisme el 16 de febrer de 1999 i
per la Secretaria General el 2 de juliol de 1999 i que
es donen per reproduïts.

S'aprova el dictamen precedent modificant-ne la
redacció en els termes següents:

Desestimar la petició formulada l'1 d'octubre de
1998 pel Sr. Jaume Nualart i Serrats, en nom i re¬
presentació dels Srs. i Sres. Ana Maria, Francisco,
Maria Luisa i Augusto Sitjà i Príncipe, d'inici d'ex¬
pedient de reversió als Srs. Sitjà i Príncipe de
l'aprofitament urbanístic de la finca núm. 189 de
l'avinguda Diagonal a la Unitat d'actuació núm. 2
del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, pels motius que figuren en els informes
emesos per la Direcció de Gestió Urbanística de
l'Institut Municipal d'Urbanisme de 16 de febrer de
1999 i per la Secretaria General el 2 de juliol de
1999 i que es donen per reproduïts.

1 r. Procedir a l'adhesió de l'Ajuntament de Barce¬
lona als Estatuts de l'Associació Administrativa de Co¬
operació de la Unitat d'actuació núm. 10 del Pla espe¬
cial de reforma interior Diagonal-Poblenou, presentats
per les companyies mercantils Adiel, SA, Amrey Pro¬
mocions Inmobiliaries, SL, Europrojectes Inmobiliaris,
SL, Horus Projectes Inmobiliaris, SL, i Gambit, SA, en
la seva qualitat de propietari de terrenys compresos
dins l'àmbit de l'esmentada Unitat d'actuació. 2n. Apro¬
var inicialment els Estatuts de l'Associació Administra¬
tiva de Cooperació de la Unitat d'actuació núm. 10 del
Pla especial de reforma interior Diagonal-Poblenou,
formulats per propietaris que, juntament amb les pro¬
pietats que té l'Ajuntament de Barcelona en la Unitat,
reuneixen el 64,97% de l'àmbit de la Unitat d'actuació.
Sotmetre'ls a informació pública durant el termini d'un
mes per a al·legacions, mitjançant anuncis inserits en
el Butlletí Oficial de la Província i en diari dels de més
difusió de la província. Notificar-ho individualment a
tots els propietaris afectats.

És retirat el dictamen anterior.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA

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

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les dotze hores i trenta
minuts.
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 19 d'octubre
de 1999

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Declarar desert el concurs promogut per a l'adjudi¬
cació del contracte de concessió per a la gestió i ex¬
plotació d'un establiment de restauració en el local
baixos de la plaça de Sóller, pel tipus mínim anual de
700.000 pessetes (4.207,08 euros) i amb subjecció al
plec de clàusules aprovat per la Comissió de Govern
en la sessió de 16 d'abril de 1999, en no haver-se
presentat cap oferta per a participar en l'esmentat
concurs.

Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.
José Fonseca i Ramonet (mat. 12.157), entre la seva
activitat municipal en aquesta Corporació com a fun¬
cionari, amb la categoria de tècnic mitjà d'Arquitectu¬
ra i Enginyeria en la dependència de Manteniment i
Serveis del Districte de Sant Martí i l'exercici lliure de
la professió d'arquitecte tècnic per compte propi; i per
la Sra. María Luisa Aguado i Martínez (mat. 20.198),
entre la seva activitat municipal en aquesta Corpora¬
ció com a funcionària amb la categoria de tècnica su¬
perior d'Arquitectura i Enginyeria en el lloc de treball
de directora de Projecte en la Direcció de Serveis
d'Arquitectura del Sector d'Urbanisme i l'exercici lliure
de la professió d'arquitecte per compte propi; s'exclou
del seu exercici qualsevol manifestació en el terme
municipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles co¬
incidències entre l'activitat pública i la privada, garan¬
tint d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la
independència que ha de presidir llurs actuacions
com a funcionaris, i per salvaguardar l'interès públic,
que podria sortir perjudicat en cas de produir-se
aquella coincidència; la respectiva dedicació profes¬
sional privada no podrà superar la meitat de la jorna¬
da laboral setmanal vigent a l'Administració pública,
tot això de conformitat amb els articles 11 i 12 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Ge¬
neralitat, i d'acord amb el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, en el seus articles 329 i
330. En tot cas, les presents autoritzacions podran
deixar-se sense efecte per variació de les circumstàn¬
cies relatives als llocs de treball, per modificació del
règim d'incompatibilitats o per interès públic, i perdran
vigència en cas de canvi de lloc de treball.

Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.
Manuel Gil i González (mat. 17.630), entre la seva
activitat municipal com a funcionari amb la categoria
de bomber en el Parc del Poble-sec i l'activitat priva¬
da de paleta a temps parcial en l'empresa Manuel

Aboy Fariña e Hijo, SCP, pel Sr. Rafael Illescas i
Cazorla (mat. 11.177), entre la seva activitat munici¬
pal com a funcionari amb la categoria de caporal de
bombers en el Parc de Sant Andreu i l'activitat priva¬
da de paleta a temps parcial en l'empresa Manuel
Aboy Fariña e Hijo, SCP; pel Sr. José Manuel Mille i
Galán (mat. 37.672), entre la seva activitat municipal
com a contractat laboral, amb la categoria de tècnic
mitjà en Ciències Socials en el lloc de treball d'asses¬
sor tècnic en el Departament de Comunicació i Qua¬
litat del Districte de Nou Barris, i l'activitat privada
d'assessorament i formació en l'àmbit de recursos
humans per compte propi; i pel Sr. Pasqual Labèrnia i
López (mat. 21.867), entre la seva activitat municipal
com a funcionari amb la categoria de tècnic superior
d'Economia en la Direcció de Serveis de Comptabili¬
tat, i l'activitat privada d'economista-auditor per comp¬
te propi; atès que les respectives activitats privades
no figuren compreses en les causes d'incompatibili¬
tats previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del perso¬
nal al servei de l'Administració de la Generalitat, i 329
i 330 del Reglament del personal al servei de les enti¬
tats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de ju¬
liol, i no resulta afectat l'interès públic, si bé les pre¬
sents autoritzacions estan condicionades a l'estricte
compliment dels deures públics i al manteniment de
la dedicació a l'activitat privada dintre dels límits esta¬
blerts pels articles 11 i 12 de l'esmentada Llei i 330
de l'esmentat Reglament. En tot cas, les presents
autoritzacions podran deixar-se sense efecte per va¬
riació de les circumstàncies relatives als llocs de tre¬

ball, per modificació del règim d'incompatibilitats o
per interès públic, i perdran vigència en cas de canvi
de lloc de treball.

Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.
Carles Àngel Salanova i Pardina (mat. 22.979), entre
la seva activitat municipal com a funcionari amb la ca¬
tegoria de tècnic superior d'Economia en el lloc de
treball de responsable economicofinancer en el Ser¬
vei d'Administració i Personal del Sector de la Via Pú¬
blica i la de professor associat a temps parcial en la
Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic
1998-1999 com també la de professor associat a
temps parcial en el Centre Docent d'Ensenyament
Superior Abat Òliba de la Fundació Universitària San
Pablo, durant el curs acadèmic 1998-1999 i pròrro¬
gues que es puguin produir; per la Sra. Josefa Soto i
Marata (mat. 801.552), entre la seva activitat munici¬
pal com a auxiliar pràctic de Serveis Socials en l'Insti¬
tut Municipal d'Educació de Barcelona i la de profes¬
sora associada a temps parcial en la Universitat
Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 1998-
1999 i possibles pròrrogues que es puguin produir;
pel Sr. Salvador Moneada i Lluís (mat. 21.429), entre
la seva activitat municipal en aquesta Corporació
amb la categoria de tècnic superior en Medicina en
l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona, i la
de professor associat al Departament de Ciències Ex¬
perimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu
Fabra per al curs 1998-1999 des del 25 de setembre
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de 1998 fins al 24 de setembre de 1999 i possibles
pròrrogues que es puguin produir; pel Sr. Antoni
Plasència i Taradach (mat. 21.430), entre la seva ac¬
tivitat municipal en aquesta Corporació amb la cate¬
goria de tècnic superior en Medicina en l'Institut Muni¬
cipal de Salut Pública de Barcelona i la de professor
associat en la Universitat Autònoma de Barcelona,
des de P1 de gener de 1999 fins al 14 de setembre de
1999 i possibles pròrrogues que es puguin produir; tot
això d'acord amb l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, sobre incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, i amb les
limitacions previstes als articles 5 i 6 de la mateixa
Llei i 327 i 328 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de
30 de juliol. En tot cas, les presents autoritzacions
podran deixar-se sense efecte per variació de les cir¬
cumstàncies relatives als llocs de treball, per modifi¬
cació del règim d'incompatibilitats o per interès públic
i perdran vigència en cas de canvi de lloc de treball.

Aprovar inicialment el plec de clàusules regulado¬
res de l'arrendament del local A i altell, de propietat
municipal, situat al carrer Nou de la Rambla, núms.
68-72, de superfície conjunta 143,50 metres qua¬
drats (90,10 en planta baixa i 53,40 d'altell), per a
destinar-lo a usos comercials; sotmetre'l a informa¬
ció pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions que posin de
manifest la necessitat d'introduir-hi rectificacions, te¬
nir per elevat automàticament aquest acord d'apro¬
vació inicial a definitiva; i convocar subhasta pública
per a l'adjudicació del contracte mitjançant procedi¬
ment obert.

Aprovar inicialment el plec de clàusules regulado¬
res de l'arrendament del local B i altell, de propietat
municipal, situat al carrer de Nou de la Rambla,
núms. 68-72, de superfície conjunta 142,80 metres
quadrats (89,50 en planta baixa i 53,30 d'altell), per a
destinar-lo a usos comercials; sotmetre'l a informació
pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi for¬
mulen reclamacions o al·legacions que posin de ma¬
nifest la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a definitiva; i convocar subhasta pública per a
l'adjudicació del contracte mitjançant procediment
obert.

Aprovar inicialment el plec de clàusules regulado¬
res de l'arrendament del local C i altell, de propietat
municipal, situat al carrer de Nou de la Rambla,
núms. 68-72, de superfície conjunta 263,70 metres

quadrats (92,60 en planta baixa i 171,10 d'altell), per
a destinar-lo a usos comercials; sotmetre'l a informa¬
ció pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions que posin de
manifest la necessitat d'introduir-hi rectificacions, te¬
nir per elevat automàticament aquest acord d'aprova¬
ció inicial a definitiva; i convocar subhasta pública per
a l'adjudicació del contracte mitjançant procediment
obert.

COMISSIÓ DE PROMOCIO ECONOMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

AprovaréI calendari següent: període de funcio¬
nament de les instal·lacions d'enllumenat nadalenc
a la via pública: des del dia 24 de novembre de
1999 fins al dia 6 de gener del 2000. Data i hora de
començament: dia 24 de novembre de 1999, a les
19 hores. Horaris de funcionament: dies normals,
des de les 18 hores fins a les 21:30 hores. Dies ex¬

traordinaris (24, 25, 31 de desembre i 5 de gener),
des de les 18 hores fins a la 1 h. El còmput total
d'hores és de 168.

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de Nou Barris

Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització
dels carrers perimetrals de l'illa delimitada pel pas¬
seig de Valldaura i els carrers de Feliu i Codina i de
Vilalba dels Arcs (àmbit Karl Marx), per import de
136.688.851 pessetes, el 16% de l'impost del valor
afegit inclòs, (821.516,53 euros) formulat per la So¬
cietat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Ges¬
tió, SA, (REGESA) d'acord amb les condicions esta¬
blertes en l'informe dels Serveis Tècnics Municipals
de 5 de juliol de 1999 acceptat per compareixença de
20 de setembre de 1999; requerir l'indicat interessat
perquè, en el termini de deu dies a comptar des de la
data en què rebi la notificació de l'aprovació defini¬
tiva, ingressi la quantitat de 16.402.662 pessetes
(98.581,99 euros) en concepte de garantia per a res¬
pondre de la bona execució de les obres; publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de més circulació de Catalunya; i notifi-
car-lo als interessats en aquest procediment.

'Y
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

CALENDARI D'ENLLUMENAT NADALENC
(Aprovat per acord de la Comissió de Govern de
19 d'octubre de 1999)

La Comissió de Govern, en sessió de 19 d'octubre
de 1999, acordà:

Aprovar el calendari següent: període de funciona¬
ment de les instal·lacions d'enllumenat nadalenc a la

via pública: des del dia 24 de novembre de 1999 fins
al dia 6 de gener del 2000. Data i hora de comença¬
ment: dia 24 de novembre de 1999, a les 19 hores.
Horaris de funcionament: dies normals, des de les
18 hores fins a les 21,30 hores. Dies extraordinaris
(24, 25, 31 de desembre i 5 de gener), des de les 18
hores fins a la 1 hora. El còmput total d'hores és de
168.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1999
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 29 de setembre de 1999)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
48900 0601 12110 MC7 Altres transferències 500.000
43003 0601 43240 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins 500.000
20500 0608 12110 MC7 Arrendament de mobiliari i equipament 876.624
15100 0401 22210 MC8 Incentius per gratificacions 876.624
22719 0604 32330 MC7 Altres contractes de serveis 700.000
22602 0101 15130 MC8 Publicitat i propaganda 700.000
46727 0201 31210 MC7 Transferència corrent al Consorci Infancia i Mon

Urbà 16.225.440
41006 0201 42230 MC8 Transferència corrent a Institut Municipal d'E¬

ducació 16.225.440
22610 0604 46310 MC7 Altres despeses compra serveis 700.000
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 700.000
22601 0602 46310 MC7 Atencions protocol·làries i representatives 85.400
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 85.400
22602 0201 12110 MC7 Publicitat 5.000.000
22602 0101 46310 MC8 Publicitat 5.000.000
22610 0101 32230 MC7 Altres despeses compra serveis 2.299.343
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 2.299.343
22719 0201 32320 MC7 Altres contractes de serveis 1.500.000
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 1.500.000

27.886.807 27.886.807

Partida Tipus
20200 0602 12110 MC7
43004 0602 62210 MC8
15200 9901 13113 MC7
41008 0501 43230 MC8
15200 9901 13113 MC7
41003 0101 63110 MC8
22610 0601 12110 MC7
22602 0601 32320 MC7
22712 0601 43230 MC8
22607 0601 45110 MC8
60409 0610 43230 MC7

Descripció Altes Baixes
Arrendaments d'edificis i altres construccions 2.936.892
Transferència corrent a Institut Municipal de Mercats 2.936.892
Contingències 5.399.976
Transferència corrent a l'Institut Municipal d'Urbanisme 5.399.976
Contingències 34.197.725
Transferència corrent a l'Institut Municipal d'Hisenda 34.197.725
Altres despeses compra serveis 9.000.000
Publicitat 7.000.000
Manteniment de vies públiques 9.000.000
Festes populars 7.000.000
Remodelació de la carretera de Mataró 162.000
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60410 0610 43230 MC7

63501 0610 12110 MC8
22610 0607 12110 MC7
43003 0607 43240 MC8

Instal·lacions semafòriques del districte de Sant
Martí
Reposició mobiliari
Altres despeses compra serveis
Transferència corrent a l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins

919.670

962.014

757.670

962.014

60.416.277 60.416.277

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

46727 0201 31210 MC7 Transferència corrent al Consorci Infància i
Món Urbà 24.894.337

41006 0201 42230 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal
d'Educació 24.894.337

21200 0605 17110 MC7 Manteniment edificis i altres construccions 2.499.550

43003 0605 43240 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins 2.499.550

22109 0101 32510 MC7 Altre material de consum no inventariable 91.707

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 91.707

21900 0301 44250 MC7 Manteniment altre immobilitzat material 16.015.018

41000 0301 14140 MC8 Transferència corrent a l'IMI, contracte programa 16.015.018

21900 0301 44250 MC7 Manteniment altre immobilitzat material 4.582.729

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 4.582.729

22602 0201 12110 MC7 Publicitat 5.000.000

22602 0101 46310 MC8 Publicitat 5.000.000

22601 0602 46310 MC7 Atencions protocol·làries i representatives 98.000

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 98.000

22609 0501 43250 MC7 Altres despeses compra materials 1.470.826

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 3.220

22706 0101 12310 MC8 Estudis i treballs tècnics 1.467.606

54.652.167 54.652.167

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

48001 0602 31121 MC7 Ajuts a famílies 5.000.000

48001 0602 31230 MC7 Ajuts a famílies 2.000.000

22719 0602 45110 MC8 Altres contractes de serveis 5.300.000

22610 0602 45110 MC8 Altres despeses compra serveis 850.000

21300 0602 31132 MC8 Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge 850.000

22609 0501 43250 MC7 Altres despeses compra materials 2.327.120

41001 0501 14140 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal
d'Informàtica 2.327.120

22706 0201 32330 MC7 Estudis i treballs tècnics 720.000

63601 0607 12110 MC8 Reposició equips informàtica 720.000
22602 0201 45210 MC7 Publicitat 800.000

22602 0201 45230 MC7 Publicitat 4.800.000

22602 0201 45240 MC7 Publicitat 3.000.000

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 8.600.000

63185 0401 22310 MC7 Adequació Parcs SEIS 13.580.000

62138 0401 43230 MC8 Obres construcció Parc SEIS Nord 13.580.000
61176 0401 51330 MC7 Optimització sistemes gestió trànsit 2.000.000

71913 0401 22310 MC8 Transferència de capital a l'IMI 2.000.000
22610 0101 12310 MC7 Altres despeses compra serveis 5.033.736

22719 0101 46380 MC8 Altres contractes de serveis 5.033.736

39.260.856 39.260.856
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*

Decrets de l'Alcaldia

Decret. D'acord amb el que es preveu a l'article Fixar com a festes locals a celebrar durant l'any
3 de l'Ordre de la Generalitat, de 29 de juliol de 2000, en el terme municipal de Barcelona, els dies 12
1999, i fent ús de les atribucions que em conferei- de juny i 25 de setembre.
xen els articles 21 de la Llei reguladora de les ba- Barcelona, 21 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
ses de règim local i 13 de la Carta de Barcelona, Clos i Matheu.
disposo: (Ref. 4807)

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1999
(Transferències)

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia de 13 d'octubre de 1999)

Partida
48001 0605
48900 0101
22610 0604
41001 0604
22700 0604
43003 0604

31121
32510
12110
12110
42210
43240

22109 0401 12110
22109 0101 12310

Tipus Descripció
MC7 Ajuts a famílies
MC8 Altres transferències
MC7 Altres despeses compra de serveis
MC8 Transferència corrent a l'IMI
MC7 Neteja d'edificis
MC8 Transfèrencies corrents a l'Institut Municipal

Parcs i Jardins
MC7 Altre material de consum

MC8 Altre material de consum

Altes

500.000

135.000

48.500

3.000.000

3.683.500

Baixes
500.000

135.000

48.500

3.000.000

3.683.500
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M

CARTIPÀS

ts

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

Nomenar membres dels Consells Municipals del
Districtes de Barcelona, en representació de la co¬
alició de Convergència i Unió, les persones se¬
güents:
Districte de Ciutat Vella

Sr. Oriol Pineda i Teixidó.
Sr. Emili Flotats i Álvarez.
Sr. Antoni Mir i Perpiñá.

Districte de l'Eixample
Sr. Antoni Cubells i Segura.
Sr. Albert Blanch i García.
Sr. Joan Queraltó i Ibáñez.
Sr. Àngel Sánchez i Álvarez.
Sr. Oriol de Soto i Salvans.

Districte de Sants-Montju'íc
Sr. Josep Martínez i Villanueva.
Sr. Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesado.
Sr. Antoni Carballido i Faixas.

Districte de les Corts
Sr. Joaquim Sisto i Rovira.
Sra. Francesca Llopis i Caldero.
Sra. Rosa Garriga i Llorente.
Sr. Joan Cañameras i Tomás.
Sra. Mercè Xicota i Pacheco.

Districte de Sarriá-Sant Gervasi
Sr. Armand Giménez i Navarro.
Sr. Frederic Lloverás i Homs.
Sr. Manuel Prat i Peláez.
Sr. Ignasi Genovés i Avellana.
Sra. Montserrat Guitarte i Gutes.
Sr. Jaume Escoda i Monner.

Districte de Gràcia:
Sr. Josep Vidal i Bartolí.
Sr. Carles Agustí i Hernández.
Sra. Montserrat Marchante i Carque.
Sra. Neus Grau i Presseguer.
Sr. Josep Gascón i Castillo.

Districte d'Horta-Guinardó
Sr. Josep M. Pon i González.
Sra. Carme Cánovas i Manzano.

Districte de Nou Barris
Sr. Eduard Ràmia i Gallón.
Barcelona, 15 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4703)

Decret. Tal com es preveu en l'article 13 dels Esta¬
tuts de la Fundació Maria Aurèlia Capmany i, d'acord
amb el que estableixen els articles 21 de la Llei regu¬
ladora de les bases de règim local i 13 de la Carta de
Barcelona, disposo:

Nomenar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona a la Fundació Maria Aurèlia Capmany les perso¬
nes següents:

Ima. Sra. Núria Carreras i Comes.
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla.
Barcelona, 21 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4820)

Decret. En ús de les facultats que em confereix
l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Designar el Sr. Daniel Cando i Cando comissionat
de l'Alcaldia per a la Defensa dels Drets Civils.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Réf. 4887)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 15
dels Estatuts de l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona i, fent ús de les atribucions que tinc con¬
ferides per l'article 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:

Nomenar la Sra. Lourdes Altés i Juan gerent de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Réf. 4888)

Decret. D'acord amb allò que estableix l'article 20
dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Hisenda de Bar¬
celona i, fent ús de les atribucions que tinc conferides
per l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Nomenar el Sr. Antoni Rodríguez i Sivera director-
gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4889)

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta
Alcaldia per l'article 66 de la Carta Municipal de Bar¬
celona, disposo:

Designar vocal de la Subcomissió d'Urbanisme del
Municipi de Barcelona el Sr. Ramon García-Bragado
i Acín, en substitució del Sr. Borja Carreras-Moysi i
Carles-Tolrà.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Réf. 4890)
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Decret. A la vista dels resultats definitius de les
eleccions locals del 13 de juny d'enguany i, de con¬
formitat amb els articles 23 de la Carta de Barcelona i
129 del Reglament d'organització, funcionament i rè¬
gim jurídic de les corporacions locals, disposo:

Nomenar membres dels Consells Municipals dels
Districtes de Barcelona, en representació de Conver¬
gència i Unió, les persones següents:
Districte de Sant Andreu

Sr. Jordi Recasens i Alonso
Sr. Joan Ferràndiz i Cabré

Districte de Sant Martí
Sr. Eduard García i Plans
Sr. Josep Bardés i Esteve
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4895)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides
pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases del
règim local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Nomenar regidor adscrit de Districte els regidors i
regidores següents:
Districte de Ciutat Vella

Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra

Districte de l'Eixample
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Ima. Sra. Magdalena Oranich i Solagran
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras

Districte de Sants-Montjuïc
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia

Districte de les Corts
Im. Sr. Josep Miró i Ardèvol
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Im. Sr. Joaquim Molins i Amat
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà

Districte de Gràcia
Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payà
Im. Sr. Joaquim Molins i Amat
Ima. Sra. M. Ángeles Treserra i Soler

Districte d'Horta-Guinardó
Ima. Sra. Teresa M. Fandos i Payà
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera

Districte de Nou Barris
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra

Districte de Sant Andreu
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras

Districte de Sant Martí
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas.
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4896)

k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 7 i 8 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educa¬
ció de Barcelona, disposo:

Designar membres del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona les per¬
sones següents.
Presidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori

Vicepresident
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira

Membres
Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ima. Sra. Maria Teresa Fandos i Payà
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Sr. Miquel Martínez i Martín
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 4897)

k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 10 i 11 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Hi¬
senda de Barcelona, disposo:

Designar membres del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona les perso¬
nes següents:
President

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Vicepresident

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Membres

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Jaume Galofré i Crespí
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 4898)

k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 9 i 10 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Infor¬
màtica de Barcelona, disposo:

Designar membres del Consell General de l'Institut
Municipal d'Informàtica de Barcelona les persones
següents:
President

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
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Vicepresident
lm. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic

Membres
lm. Sr. Jordi Hereu i Boher
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
lm. Sr. Jesús Maestro i García
Sr. Ramon Carrera i Segués
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Alfredo J. Juan i Andrés
Sr. Ramon Seré i Esteve
Sr. Lluís Fajarí i Agudo
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
Sr. Ricard Frigola i Pérez
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ret 4899)

k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 10 i 11 dels Estatuts de l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, disposo:

Designar membres del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona les per¬
sones següents:
President

lm. Sr. Pere Alcober i Solanas
Vicepresidenta

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Membres

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.
lm. Sr. Ferran Julián i González
lm. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
lm. Sr. Jordi Cornet i Serra
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sra. Concepció Durán i Pagès
Sr. Alfons García i Martínez
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4900)
k k ★

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 10 i 11 dels Estatuts de l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins, disposo:

Designar membres del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal de Parcs i Jardins les persones se¬
güents:
Presidenta

Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Vicepresident

lm. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Membres

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
lm. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
lm. Sr. Caries Martí i Jufresa
lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Ricard Frigola i Pérez

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4901)
k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 10 i 16 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Ur¬
banisme, disposo:

Designar membres de la Junta de Govern de l'Insti¬
tut Municipal d'Urbanisme les persones següents:
President

lm. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno
Vicepresident primer:

lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresident segon

lm. Sr. Ferran Julián i González
Membres

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
lm. Sr. Francesc Narváez i Pazos
lm. Sr. Josep Miró i Ardèvol
lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
lm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
lm. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó

Observadors
lm. Sr. Pere Alcober i Solanas
lm. Sr. Jordi Hereu i Boher
lm. Sr. Caries Martí i Jufresa
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
lm. Sr. Manuel Pérez i Benzal
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Sr. Blas Alascio i Ruiz
Sr. Ricard Frigola i Pérez
Sr. Jaume Galofré i Crespí
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Ramon Seró i Esteve
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4902)

k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 8 i 9 dels Estatuts de l'Institut de Cultura de Bar¬
celona, disposo:

Designar membres de la Junta de Govern de
l'Institut de Cultura de Barcelona les persones se¬
güents:
President

lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Vicepresidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Membres

lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan
lm. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
lm. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà
lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
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Donar compte de la present resolució al Plenari del
Consell Municipal per a la seva ratificació.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Réf. 4903)
* * *

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 7 i 8 dels Estatuts de l'Institut Municipal de Salut
Pública de Barcelona, disposo:

Designar membres de la Junta de Govern de l'Insti¬
tut Municipal de Salut Pública de Barcelona les per¬
sones següents:
Presidenta

Ima. Sra. Imma Mayol i Beitrán
Vicepresident

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Membres

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Ima. Sra. M. Ángeles Treserra i Soler
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Sr. Joaquim Peña
Sr. Francesc Sabater
Sr. Joan Raurich i Llach
Donar compte de la presente resolució al Plenari

del Consell Municipal per a la seva ratificació.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Réf. 4904)
* * ★

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barce¬
lona i, de conformitat amb el que estableixen els arti¬
cles 9 i 10 dels Estatuts de l'Institut Municipal del Pai¬
satge Urbà i Qualitat de Vida, disposo:

Designar membres de la Junta de Govern de l'Insti¬
tut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida les
persones següents:
President

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vicepresident

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Membres

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. Imma Mayol i Beitrán
Sr. Ramon Carrera i Segués
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Donar compte de la presente resolució al Plenari

del Consell Municipal per a la seva ratificació.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4905)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aques¬
ta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:

Aprovar la delegació de facultats en matèria de
presidències de meses de contractacions, de gestió i
administració econòmica i de personal, que queda re¬
dactada de la manera següent:

Primer. Delegar en els regidors-presidents de les
Comissions del Consell Municipal, regidors ponents
i regidors de Districte la Presidència de les Meses
de Contractació, quan es tracti de contractes relatius
a les matèries que tinguin atribuïdes i sempre que la
despesa i, quan escaigui, el plec de clàusules admi¬
nistratives particulars, siguin aprovats pel Consell
Municipal, la Comissió de Govern o directament per
l'alcalde.

Segon. Delegar en els gerents de Sectors i de Dis¬
trictes la Presidència de les Meses de Contractació en

la resta d'expedients administratius de contractació.
Tercer. Delegar en els gerents de Sectors i dels

Districtes:
Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i

administració econòmica, on no s'hagi atribuït la com¬
petència a altres òrgans municipals:
- Autorització i disposició de despeses i reconeixe¬

ment d'obligacions econòmiques en el marc del
respectiu pressupost.

- Disposició i aplicació de despeses a justificar fins
el límit establert i per als fins que s'assenyalen en
l'atorgament.

- Transferències de crèdit dins el Sector o Districte.
- Adjudicació, atorgament, formalització, novació,

resolució i rescissió dels contractes, cancel·lació i
devolució dels dipòsits i garanties, imposició de
sancions contractuals i la resta d'incidències con¬

tractuals.
Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i

administració de personal adscrit al Sector o Districte:
- Selecció, contractació i acomiadament de perso¬

nal per a suplències, puntes de treball i progra¬
mes específics, que no tinguin caràcter perma¬
nent, d'acord amb el procediment a aquest efecte
establert.

- Selecció, contractació i acomiadament de perso¬
nal laboral per a la reposició de vacants no previs¬
tes abans de començar l'exercici i sempre que no
puguin ser adequadament cobertes pels serveis
generals de personal, segons el procediment a
aquest efecte establert.

- Autorització, disposició i reconeixement d'obliga¬
cions econòmiques en matèria de personal en el
marc del pressupost del Sector o Districte, amb
subjecció a les disposicions de caràcter general.

- Imposició d'amonestacions i sancions als funcio¬
naris i al personal laboral per la comissió de faltes
lleus, amb excepció dels funcionaris d'habilitació
nacional, i cancel·lació de les corresponents notes
desfavorables.

- Incoació d'expedients disciplinaris i suspensió
preventiva que reglamentàriament procedeixi, a
tota mena de personal, excepte als funcionaris
d'habilitació nacional.

- Concessió de permisos i llicències en els termes
legalment o reglamentàriament establerts.

- Declaració d'excedències.
- Aplicació del complement específic de perllonga¬

ment de jornada.
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- Aplicació individual o col·lectiva d'incentius de
productivitat.

- Atorgament de gratificacions per serveis extraor¬
dinaris.

- Atorgament d'indemnitzacions reglades per raó
del servei.

- Atorgament de plusos de tota espècie.
- Determinació d'horaris dels diferents llocs o

serveis.
- Autorització de reducció d'horaris per maternitat o

atenció a menors.
- Autorització per a la realització d'hores extraordi¬

nàries.
- Autorització per a la realització de tasques fora

del lloc normal de treball per raons del servei.
- Aprovació del pla de vacances per als diferents

serveis del Sector o Districte i autoritzacions per a
la seva aplicació individual.

- Fiscalització superior del compliment de les obli¬
gacions per part de tot el personal del Sector o
Districte.

- Destinació i trasllat del personal del Sector o Dis¬
tricte als diferents llocs de treball amb què comp¬
ta, amb excepció dels que impliquin comanda¬
ment i de tots els altres de caràcter singularitzat
en el Catàleg oficial de la Corporació.

- Destinació i trasllat del personal del Sector o Dis¬
tricte entre llocs de caràcter singularitzat de la ma¬
teixa espècie i complement específic, sempre que
no impliquin càrrec de comandament orgànic.

Quart. Delegar en el gerent del Sector de Serveis
Generals, a més de les que li corresponen com a
gerent del Sector, les facultats següents:

Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i
administració de personal:
- Nomenament de personal de nivell administratiu o

tècnic, el nivell de destinació dels quals sigui fins
al nivell 18 inclusiu.

- Concessió de bestretes reintegrables als fun¬
cionaris.

- Concessió i revalorització, en el seu cas, de pen¬
sions graciables a vigilants no integrats, orfes i in¬
capacitats, i jubilacions del col·lectiu del personal
de neteja.

- Reconeixement d'anys de servei als funcionaris a
efectes d'augments graduals i també als jubilats
per a la fixació de llurs pensions, i en els casos de
readmissió, rehabilitació i reincorporació al servei.

- Atorgament dels premis d'antiguitat, de conformi¬
tat amb l'article 32 del conveni del personal de
l'Ajuntament.

- Concessió d'ajuts per fills amb disminució.
Cinquè. Delegaren el gerent municipal les facultats

següents:
Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i

administració econòmica:
- Autorització i disposició de despeses i reconeixe¬

ments d'obligacions econòmiques, quan aquestes
ultrapassin el marc pressupostari dels Sectors
d'Actuació.

- Disposar les contractacions de caràcter plurianual
que no superin els mil milions de pessetes, si no
tenen una durada superior als quatre anys, sem¬
pre que l'import acumulat de totes les anualitats
no superi l'esmentada quantitat.

Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i
administració de personal:

- Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb
el pressupost i la plantilla aprovats pel Consell
Municipal; aprovar les bases de les convocatòries
per a la selecció del personal i dels concursos de
provisió de llocs de treball.

- Nomenament de càrrecs de comandament de
qualsevol nivell administratiu o tècnic, el nivell de
destinació dels quals sigui superior al 18 i inferior
al 30, i assignació de complements específics pre¬
vistos al Catàleg de llocs de treball.

- Admissió de reingressos.
- Declaració sobre jubilacions i invalideses.
- Reconeixement de temps de prestació de serveis

a l'Administració.
- Aprovació de llistes provisionals d'admesos i ex¬

closos de proves selectives.
- Declaració de cessaments.
- Autorització de pròrrogues de permanència en el

servei actiu.
- Declaració de les situacions dels funcionaris mu¬

nicipals, en les matèries no delegades als gerents
de Sector i Districte.

- Concessió de permutes i autorització de comis¬
sions de servei en altres organismes públics.

- Classificació professional del personal municipal.
- Autorització de contractacions laborals temporals

en els supòsits no atribuïts als gerents de Sector i
Districte.

- Nomenament de funcionaris interins.
- Admissió de renúncies.
- Cancel·lació de sancions greus i molt greus.

Sisè. En el desenvolupament dels assumptes
enunciats, s'haurà de fer constar necessàriament que
s'actua per delegació expressa de l'alcalde.

L'alcalde podrà, en tot moment, revocar total o par¬
cialment les delegacions concedides o avocar el conei¬
xement d'un determinat assumpte, assumint, conse¬
qüentment, el ple exercici de la corresponent facultat.

L'alcalde podrà també deixar sense efecte, dins
els deu dies següents a la data en què haguessin
estat dictades, les resolucions dels regidors, gerent
municipal i gerents a què es refereix aquest Decret.
A aquest efecte, les Gerències remetran a l'Alcaldia
diàriament les resolucions dictades.

Sens perjudici del que es disposa en el paràgraf
anterior, els gerents remetran les resolucions esmen¬
tades a la Secretaria General de la Corporació, a fi
d'integrar-les al llibre de Decrets de l'alcalde.

Els recursos administratius que es presentin contra
actes dictats en virtut de les delegacions, seran trame¬
sos a l'Alcaldia, o al regidor en qui delegui, per a la
seva resolució, conforme a l'article 13 de la Llei 30/92,
de règim jurídic.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4906)
★ *

Decret. D'acord amb el que preveu l'article 11 dels
Estatuts de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària
(IMAS), disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Consell d'Administració de l'IMAS les perso¬
nes següents:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ricard Armengol i Rosell
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Sr. Ricard Gutiérrez i Martí
Sr. Joan Raurich i Llach

Proposar a la Junta General del Consorci la desig¬
nació del president del Consell d'Administració l'Im.
Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín.

D'aquest decret, se'n donarà compte al Plenari del
Consell Municipal per a la seva ratificació.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4907)
k k k

Decret. D'acord amb el que preveuen els articles 13 i
14 dels Estatuts de l'Institut de Prestacions d'Assistèn¬
cia Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Consell d'Administració del PAMEM les perso¬
nes següents:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ricard Armengol i Rosell
Sr. Ricard Gutiérrez i Martí
Sr. Joan Raurich i Llach
Proposar a la Junta General del Consorci la desig¬

nació del president del Consell d'Administració l'Im.
Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín.

D'aquest decret, se'n donarà compte al Plenari del
Consell Municipal per a la seva ratificació.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4908)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determinen els articles 7 i 12 dels Esta¬
tuts del Consorci del Museu d'Art Contemporani de
Barcelona, disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona en el Consorci del Museu d'Art Contemporani de
Barcelona les persones següents:
Consell General

Im. Sr. Ferran Mascaren i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Sr. Jordi Martí i Grau
Sr. Sergi Aguilar
Sr. Josep Corredor i Mateos

Comissió Delegada
Im. Sr. Ferran Mascaren i Canalda
Sr. Jordi Martí i Grau
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4909)

k k k

Sr. Jordi Martí i Grau
Sra. Anna Carbó i Ribugent
Segon. Proposar al Consell General el nomena¬

ment del Sr. Jordi Martí i Grau com a representant de
l'Ajuntament a la Comissió Executiva de l'esmentat
Consorci.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4910)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determina l'article 9 dels Estatuts del
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, disposo:

Nomenar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona en el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra les per¬
sones següents:
Consell Rector
Vocals

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Pilar Figueras i Bellot
Sr. Jordi Martí i Grau

Vocals experts
Sr. Josep M. Mestres
Sr. Germà Vidal i Rebull

Comissió Executiva
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4920)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determinen els articles 9 a i 11 del Con¬
sorci del Gran Teatre del Liceu, disposo:

Primer. Designar representants de l'Ajuntament de
Barcelona en el Consorci del Gran Teatre del Liceu
les persones següents:
Junta de Govern

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Sr. Jordi Martí i Grau
Segon. Proposar a la Junta de Govern de l'esmen¬

tat Consorci el nomenament de l'Im. Sr. Ferran Mas¬
carell i Canalda i del Sr. Jordi Martí i Grau com a re¬

presentants de l'Ajuntament de Barcelona en la
Comissió Executiva.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4921)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i, atès
allò que determinen els articles 10 i 12 dels Estatuts
del Consorci de les Drassanes de Barcelona, disposo:

Primer. Designar representants de l'Ajuntament de
Barcelona en el Consorci de les Drassanes de Barce¬
lona les persones següents:
Consell General

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de
Barcelona i, de conformitat amb el que estableixen
els Estatuts de la fundació Mies Van der Rohe,
disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Patronat de la Fundació Mies Van der Rohe
les persones següents:
President

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
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Vocals
Sra. Marta Continente i Gonzalo
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Sr. Ignasi de Solà i Morales
Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4922)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determinen els articles 7 i 14 dels Esta¬
tuts del Consorci de Turisme de Barcelona, disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Consorci de Turisme de Barcelona els regi¬
dors següents.
Consell General

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Manuel Pérez i Benzal
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó

Comitè Executiu
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4923)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determina l'article 11 dels Estatuts del
Consorci de Comunicació Local, disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Consell General del Consorci de Comunicació
Local els regidors següents:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4925)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,

atès allò que determinen els Estatuts del Consorci
Institut d'Infància i Món Urbà, disposo:

DesignaraI Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
les persones següents:
a) Consell de Govern
Presidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Vocals

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Sr. Manuel Blasco i Legaz
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué

b) Comitè Executiu
Presidenta

Marina Subirats i Martori
Vocals

Manuel Blasco i Legaz
Joan Albert Dalmau i Balagué
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 4926)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determina l'article 8 dels Estatuts del
Consorci "El Far, Centre dels Treballs del Mar", dis¬
poso:

Designar vocals al Consell General del Consorci
"El Far, Centre dels Treballs del Mar", en representa¬
ció de l'Ajuntament de Barcelona, els regidors se¬
güents:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 4927)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i,
atès allò que determina l'article 7 del Consorci del
Palau de la Música Catalana, disposo:

Primer. Designar representants de l'Ajuntament de
Barcelona al Patronat del Consorci del Palau de la
Música Catalana els regidors següents:

Im. Sr. Ferran Mascaren i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.
Segon. Proposar al Patronat del Consorci el nome¬

nament del Sr. Jordi Martí i Grau com a representant
de l'Ajuntament de Barcelona al Comitè Executiu de
l'esmentat Consorci.

Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4930)
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PERSONAL

Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
cap de Personal del Departament de Gestió Adminis¬
trativa i, en ús de les facultats conferides a aquesta Al¬
caldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

/Vomenarfuncionària eventual la Sra. M. Carmen Fer¬
nández i González per desenvolupar les funcions de
consellera tècnica del Districte de l'Eixample, amb retri¬
bució assimilada al lloc de treball de tècnica auxiliar,
complement de destinació de nivell 22 i específic de
responsabilitat corresponent al lloc de treball (2299X)
del Catàleg vigent, i donar-ne compte al Consell Plenari.

Barcelona, 20 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(fíef. 4789)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
cap de Personal del Departament de Gestió Adminis¬
trativa i, en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, dis¬
poso:

Nomenar funcionari eventual, amb efectes del 18
d'octubre de 1999, el Sr. Francesc Xavier Ballester i
Fàbregues (mat. 23.439) per prestar els seus serveis
al Gabinet de l'Alcaldia, amb retribució assimilada al
lloc de treball de tècnic mitjà, i donar-ne compte al
Consell Plenari.

Barcelona, 20 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ret 4790)
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ANUNCIS

Concursos

Per delegació de l'Alcaldia, en data 15 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 la realització d'un estudi sobre l'enquesta de
victimització i opinió de la seguretat, 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.
c) Núm. d'expedient: 1/00.

Núm. de contracte: 99005547.

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

d'un estudi sobre l'enquesta de victimització i opi¬
nió de la seguretat, durant l'any 2000.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: A comptar des del dia se¬

güent al de la formalització del contracte fins al 31
de desembre de 2000.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 24.500.000 pessetes (147.247,96

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

24.500.000 pessetes (147.247,96 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 490.000 pessetes (2.944,96 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 Sant de 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 després del termini de

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

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 19 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23251/98, instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre inici de caducitat de la parada núm. 119 del
mercat municipal de Sant Gervasi, es notifica a la
seva titular, la Sra. M. Antònia García i Rodríguez, a

l'últim domicili conegut de la qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat dirigides, que
en data 29 de març de 1999, la presidenta de l'IMMB
ha disposat:

"Iniciar expedient sancionador contra la Sra. M.
Antònia García i Rodríguez, titular de l'autorització
d'ús de la parada núm. 119 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 Generalitat, per comissió de la infracció asse-
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nyalada a l'article 42.i) (per parada tancada sense
autorització municipal) 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) mul¬
ta de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la
venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorit¬
zació; 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¬
nados d'acord amb el que disposa l'article 10 del De¬
cret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 119

del mercat municipal de Sant Gervasi, des del dia 22
de gener 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 20.000 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 al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerà 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 Admi¬
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient núm. 22351/98 ins¬
truït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona sobre el Projecte
de remodelació del mercat municipal de Santa Cateri¬
na, es notifica als hereus del Sr. Antonio Llaquet i
Carrera, titular de la parada núm. 3, especial, el se¬
güent:

"Mitjançant el present escrit el citem perquè, en el
termini de nou dies, i d'acord amb el previst a l'article
49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, pugui perso-
nar-se com a interessat en el recurs contenciós-admi-
nistratiu núm. 15/1999, tramitat per la Secció 5a de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe¬
rior de Justícia de Catalunya, interposat per l'Associa¬
ció professional d'Operadors del mercat de Sant Ca¬
terina, contra l'acord del Consell Plenari, de data 23
d'octubre de 1998, que aprovava definitivament el
projecte de remodelació del mercat de Santa Cateri¬

na i desestimava les al·legacions presentades per
l'associació esmentada".

Barcelona, 19 d'octubre de 1999. El secretari gene¬
ral, Romà Miró i Miró.

★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei
31/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Ad¬
ministracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient núm. 23455/98, ins¬
truït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona, sobre el trasllat
al mercat provisional de Santa Caterina, es notifica
als hereus del Sr. Antonio Llaquet i Carrera, titular de
la parada núm. 3, especial, el següent:

"Mitjançant el present escrit el citem perquè, en el
termini de nou dies, i d'acord amb el previst a l'article
49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, pugui perso¬
narse com a interessat en els recursos contencio-
sos-administratius següents tramitats per la Secció
5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, els quals han estat
interposats contra la resolució de la Presidència de
l'IMMB, de data 27 de novembre de 1998, relativa al
trasllat de les autoritzacions d'ús al mercat provisional
mentre duressin les obres de remodelació i la sus¬

pensió de l'activitat del mercat de Santa Caterina
(exp. núm. 23455/99):
- Actuacions núms. 546/1999, 548/1999, 558/1999:

respectivament interposats pel Sr. Pedro Chías i
Cararach, Marchi, SL, i pel Sr. Francisco Casano¬
vas i Agell, contra la resolució de l'Alcaldia, de
data 5 de maig de 1999, mitjançant la quai es
desestimava el recurs que impugnava la resolució
de la Presidència de l'IMMB, de data 27 de no¬
vembre de 1998.

- Actuació núm. 530/99: interposats pel Sr. Antonio
Gómez i García i 23 més, contra la resolució de
l'Alcaldia, de data 5 de maig de 1999, mitjançant
la qual es desestimava el recurs que impugnava
la resolució de la Presidència de l'IMMB, de data
27 de novembre de 1998.

- Actuacions núms. 550/99 i 551/99: interposats
respectivament pels Srs. Martín Carvajal i García i
Jorge Suñer i Lacuerda, contra la desestimació
presumpta, per silenci administratiu, del recurs
que impugnava la resolució de la Presidència de
l'IMMB, de data 27 de novembre de 1998.

- Actuacions núms. 549/99, 555/99, 556/99 i 557/99:
interposats respectivament pels Srs. i Sres. se¬
güents: Remedios Sanz i Vizcarro, Ana María
Gámiz i Cussó, Josep Maria Brichs i Jovell i Pilar
Gràcia i Gómez, contra la desestimació presump¬
ta, per silenci administratiu, del recurs que impug¬
nava la resolució de la Presidència de l'IMMB, de
data 27 de novembre de 1998".

Barcelona, 19 d'octubre de 1999. El secretari gene¬
ral, 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 Admi¬
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient núm. 23455/98, ins-
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truït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona, sobre el trasllat
al mercat provisional de Santa Caterina, es notifica
als hereus del Sr. Antonio Llaquet i Carrera, titular de
la parada núm. 3, especial, el següent:

"Mitjançant el present escrit el citem perquè, en el
termini de nou dies, i d'acord amb el previst a l'ar¬
ticle 49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciós-administrativa, pugui
personar-se com a interessat en el recurs conten-
ciós-administratiu núm. 547/99, tramitat per la Sec¬
ció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tri¬

bunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual ha
estat interposat pel Sr. Juan Carlos Solves i Pérez,
en nom i representació del Sr. Francisco Solves i
Mira, contra la desestimació tàcita del recurs inter¬
posat contra la resolució de la Presidència de
l'IMMB, de data 27 de novembre de 1998, relativa al
trasllat de les autoritzacions d'ús al mercat provisio¬
nal, mentre duressin les obres de remodelació, i la
suspensió de l'activitat del mercat de Santa Caterina
(exp. núm. 23455/99)".

Barcelona, 19 d'octubre de 1999. El secretari gene¬
ral, Romà Miró i Miró.

Altres anuncis

L'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona
ha adjudicat durant el mes de juny de 1999 el con¬
curs següent:

Expt. 28/99
- Objecte: Subministrament de dues fotocopiadores

per al seu lloguer per a l'IMSP.
- Import: 7.999.250 pessetes.
- Adjudicatari: Canon España, SA.

Barcelona, 13 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada, Sònia Castañer i González.

★ * *

L'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona
ha adjudicat durant el mes de setembre els concur¬
sos següents:

Exp. 45/99
- Objecte: Contracte pels serveis de gestió del CAS

de Sants per a persones amb drogodependèn-
cies.

- Import: 312.643.425 pessetes (1.879.024,83 eu¬
ros).

- Adjudicatari: Associació Benestar i Salut (ABS).

Exp. 46/99
- Objecte: Contracte pels serveis de gestió del CAS

de Sarrià per a persones amb drogodependències.
- Import: 203.021.254 pessetes (1.220.182,31 euros).
- Adjudicatari: Associació Benestar i Salut (ABS).

Exp. 47/99
- Objecte: Contracte pels serveis de gestió del CAS del

Garbivent per a persones amb drogodependències.
- Import: 316.773.113 pessetes (1.903.844,75 euros).
- Adjudicatari: INPROSS.

Exp. 48/99
- Objecte: Contracte pels serveis de gestió del CAS

de Nou Barris per a persones amb drogodepen¬
dències.

- Import: 316.700.000 pessetes (1.903.844,75 euros).
- Adjudicatari: Institut Genus, SL.

Exp. 49/99
- Objecte: Contracte pels serveis de gestió del CAS

d'Horta-Guinardó per a persones amb drogode¬
pendències.

- Import: 203.021.254 pessetes (1.220.182,31 euros).
- Adjudicatari: Associació Benestar i Salut (ABS).

Barcelona, 13 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada Sònia Castañer i González.



 


