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CONSELL MUNICIPAL

Acta de la sessió celebrada el dia 29 de setembre
de 1999 i aprovada el dia 29 d'octubre de 1999.

Al saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat
de Barcelona, el dia vint-i-nou de setembre de mil nou-
cents noranta-nou, es reuneix el Plenari del Consell
Municipal, 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, Mara¬
villas 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 Moraleda i Pérez, Caries
Martí i Jufresa, Francisco Antonio de Semir i Zivoj-
novic, 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 Payà, Sònia Recasens i
Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot, Oriol Pujol i Ferruso¬
la, 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 Bombardó, assistits pel secretari 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 Presi¬

dència obre la sessió a les deu hores i trenta minuts.
En començar la sessió, el Sr. Alcalde, expressant

un sentiment que creu compartit per tot el Consistori,
felicita SAR la Infanta Cristina de Borbó i el seu es¬

pòs, l'Excm. Sr. Iñaki Urdangarín pel naixement del
seu primer fill, a qui desitja una vida plena d'alegria i
felicitat, en la nostra Ciutat, la qual ja va tenir l'alegria
d'ésser testimoni del seu casament.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬
lebrada el 16 de juliol de 1999, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i
s'aprova.

En el despatx d'ofici el Plenari del Consell Munici¬
pal, acorda:
Quedar assabentat dels deu decrets de l'Alcaldia

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

a) 1 r) Establir la composició de la Comissió de Pre¬
sidència i Hisenda, la qual quedarà de la manera se¬
güent:
President:

lm. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Membres:
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà

lm. Sr. Pere Alcober i Solanas
lm. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
lm. Sr. Josep Miró i Ardèvol
lm. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
lm. 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 qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:

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) 1r) 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 Mascarell 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 qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:

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'Infraestructures i Urbanisme, la qual quedarà de la
manera 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 Cçmet i Serra
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
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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 Mascaren 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 qualse¬
vol dels membres titulars del seu mateix Grup Muni¬
cipal:

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
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. 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
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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 Beltrán
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 Beltrán
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. 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 Beltrán

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) 1 r) Establir la composició de la Comissió de Ser¬

veis Urbans i Manteniment, la qual quedarà de la ma¬
nera 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
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lm. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
lm. Sr. Jordi Cornet i Serra
lm. Sr. Antonio Ainoza i Cirera
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
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:

lm. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
lm. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé
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:
lm. Sr. Francisco Narváez i Pazos
lm. Sr. Ferran Julián i González
Ima. Sra. Magdalena Oranich i Solagran
lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
lm. Sr. Antonio Ainoza i Cirera
lm. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
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. Teresa M. Fandos i Payà
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
lm. 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 Acín, 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
Sr. Josep García i Puga, gerent del Districte de

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

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

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

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

d'Horta-Guinardó

Sr. Juan Jubert i García, gerent del Districte de
Nou Barris
Sra. Glòria Figuerola i Anguera, gerent del Districte

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

Sant Martí
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:
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:
Socialistes de Catalunya:

Sr. Ramon Nicolau i Nos
Sra. Milagros Guardia i Pons
Sra. Mercedes Page 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

Districte de Sants-Montjuïc les persones se¬
güents, per:
Socialistes de Catalunya:
Sr. Francesc Osan i Tort
Sr. Eduard Reñé i Gou
Sr. Àlex Ruiz de Azúa i Gabarro
Sr. Jesús Solores i Arroyta
Sr. David Albadalejo i Castelló
Sr. Albert Soler i Sicília
Sr. Francesc Pozo i Montero
Sr. Josep M. 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:
Socialistes de Catalunya:
Sra. M. Jesús Martínez de Osaba Madariaga
Sr. Antonio García i Alba
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Sr. Yamandú Rodríguez i Caorsí
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:
Socialistes de Catalunya:
Sra. Isabel Darder Giménez-Zabada Lisson
Sr. Eduard Vicente i Gómez
Sra. Sara Jaurrieta i Guarner
Sr. Joan M. Torras i Joseph

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

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

tricte de Gràcia les persones següents, per:
Socialistes de Catalunya:
Sr. Albert Mussons i Agell
Sra. Marina Bru i Puron
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

Districte d'Horta-Guinardó les persones següents,
per:
Socialistes de Catalunya:
Sra. M. Custodia Moreno i Rivero
Sra. Mercè Pomar i Busqueta
Sr. Abdón Llata i Graells
Sr. Jaume Collboni 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. Natalia de Vicente i Arólas

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

Iniciativa per Catalunya-Verds:
Sra. Eisa Blasco i Riera
h) Nomenar membres del Consell Municipal del

Districte de Nou Barris les persones següents, per:
Socialistes de Catalunya:
Sra. M. José Bautista i Moya
Sra. M. Dolores Bezmes i Macias
Sr. Macià Fuster i Ramon

Sr. Jaume Gatell i Domènech
Sra. Purificación Huerga i 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 Román 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:
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) Nomenarmembres del Consell Municipal del Dis¬

tricte de Sant Martí les persones següents, per:
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 Lario
Sr. Manuel Gallardo i Martínez

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

Iniciativa per Catalunya-Verds:
Sr. Pere Nieto i Díaz
El Sr. Alcalde fa avinent que els decrets inclosos

dins aquest primer punt fan possible que comencin a
funcionar les Comissions del Plenari i que els propers
dies es puguin constituir els Consells de Districte; i
assignen les responsabilitats de l'estructura executiva
de l'Ajuntament.

El Sr. Álvarez significa que, una vegada més, la
versió del despatx d'ofici que s'acaba de repartir és
més extensa que la lliurada durant la Junta de Porta¬
veus, en la qual no figurava la designació dels conse¬
llers de Districtes; i demana que a partir de la propera
sessió es compleixi l'acord que el contingut del des¬
patx d'ofici sigui el presentat a la Junta de Portaveus.
També lamenta que la constitució dels Consells de
Districte no es faci fins al mes d'octubre perquè, en la
seva opinió, això en paralitza l'actuació.
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El Sr. Miró abona la reclamació del portaveu del
Grup Popular sobre el contingut del despatx d'ofici,
perquè no li sembla pertinent haver-se d'assabentar
de nous punts sobre la marxa, tot advertint que si tal
pràctica no es rectifica, el seu Grup s'hauria de re¬
plantejar la utilitat de la Junta de Portaveus en no
complir la missió que en justifica l'existència.

El Sr. Alcalde confia que en el futur el despatx d'ofi¬
ci pugui quedar definit a la Junta de Portaveus, com¬
promís que no s'ha pogut complir en aquesta ocasió
en haver-se retardat alguns aspectes dels nomena¬
ments.
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¬
mentàries en finques expropiades.
Quedar assabentat úeI decret de l'Alcaldia, de 7 de

setembre de 1999 (S1/D/1999 3881), que delega en
l'Im. 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 del 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 del Reglament dels serveis dels mer¬
cats, com també a la recuperació de béns de domini
públic adscrits a tal servei, inclosos els desnona-
ments administratius.
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 competències
relatives a les llicències de canalització per a l'execu¬
ció d'obres a la via pública i a les autoritzacions per a
col·locar fites, tanques protectores i senyals, i li
desconcentra funcions relacionades amb els expe¬
dients sancionadors per infracció de determinades ma¬
tèries de l'Ordenança del medi ambient.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 16

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. Pedró
Fontana i García, en substitució del Sr. Josep M. Puig
Salellas.
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 desig¬
na l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira representant de
l'Ajuntament de Barcelona al Consell Territorial de la

Propietat Immobiliària a l'àmbit metropolità de Bar¬
celona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15

de setembre de 1999 (S1/D/1999 4086), que designa
l'Im. Sr. Ferran Mascaren 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
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'indiquen, 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, Carles Puig i Na¬
dal, Eisa Blasco i Riera, Núria Pey i de la Iglesia, Ve¬
rònica Aranda i Ortega, Víctor Porres i Tafalla, Gem¬
ma 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
el 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 l'acord de la Comissió de

Govern, de 17 de setembre de 1999, que aprova
l'Acord de col·laboració entre l'Institut de Cultura de
Barcelona i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelo¬
na per tal de dipositar la col·lecció museològica muni¬
cipal, que aquest custodiava i que figura en el docu¬
ment annex, en el Museu d'Història de la Ciutat
Designar la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn 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-
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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 Esta¬
tuts, 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.

El Sr. Miró observa que no hi ha cap representant
del seu Grup en aquest Consell d'Administració tot i
tractar-se d'una societat l'actuació de la qual reque¬
reix el consens, motiu que el porta a demanar que
s'hi integri també un representant del seu Grup.

El Sr. Alcalde espera poder parlar amb els repre¬
sentants dels Grups, tant del govern com de l'oposi¬
ció, sobre la composició dels Consells d'administració
de les societats municipals per tal d'establir una políti¬
ca homogènia.
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.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo¬

sos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.

Revisió i priorització de les inversions del Pla espe¬
cial de clavegueram 1997 (PECLAB'97) i revisió del
Pla d'emergència municipal per inundacions.
La Presidència acumula dins el debat d'aquesta

mesura de govern els cinc assumptes següents, que
versen sobre la mateixa temàtica:
A) Informe del president de la Comissió de Man¬

teniment i Serveis, sobre les conseqüències dels
aiguats dels dies 3 i 14 de setembre de 1999.

B) La proposició del Grup de Convergència i Unió,
que diu:
Establir amb caràcter immediat un pla d'urgència

per al planejament i l'execució del Pla especial de
clavegueram de 1997, dirigit a la seva millora i més
ràpida execució. Aquest pla d'urgència tindrà com a
objectiu:
L'avançament a l'any 2001, de les obres previstes

per al període 1999-2003.

L'avançament a l'any 2004, de les obres previstes
per al període 2004-2007.
L'avançament a l'any 2007, de les obres previstes

fins a l'any 2011.
Incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana

durant els propers quatre anys, en 250 agents cada
any.
Que el Sr. Alcalde exerceixi, amb caràcter imme¬

diat, les facultats que la Carta Municipal en el seu ar¬
ticle 13 li confereix, per tal de depurar les responsabi¬
litats tècniques i polítiques que es derivin dels fets del
passat 14 de setembre.

C) El prec següent, també del Grup de Convergèn¬
cia i Unió:
Atesa la manifesta incompetència demostrada per

Barcelona Regional, SA, en l'elaboració de projectes
i la direcció d'obres públiques a la ciutat de Barcelo¬
na, demanar a l'alcalde de Barcelona i al govern mu¬
nicipal que no s'utilitzi més, en el futur, els serveis
d'aquest empresa i, per tant, no s'estableixin nous
convenis de col·laboració entre aquest Ajuntament i
l'esmentada empresa.

D) La proposició del Grup Popular, que diu:
Que es procedeixi a la creació d'una oficina d'infor¬

mació d'obres en cadascun dels llocs on es realitzi
una obra, en la qual, atenent a la seva repercussió en
funció de la seva situació, es doni resposta a qualse¬
vol pregunta que formuli el ciutadà respecte a tal obra
(motiu, durada prevista, vies alternatives d'accés, ...).

E) La pregunta següent del Grup Popular:
1) ¿Quines van ésser les causes que van provocar

la inundació de la plaça de Cerdà els dies 3 i 14 de
setembre i com és possible que l'Ajuntament no hagi
pres cap mesura en els onze dies de diferència entre
aquestes dues inundacions?.

2) ¿Quina valoració es fa des de l'Ajuntament que
una obra tan emblemàtica de l'anterior mandat com
va ser la plaça de Cerdà, que va comportar una des¬
pesa de 5.000 milions de pessetes i que tenia per fi¬
nalitat evitar les inundacions, s'hagi espatllat amb les
primeres pluges?.

3) ¿Quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament
per tal d'evitar que es tornin a produir fets com els de
la plaça de Cerdà?.

4) ¿Quan començaran a funcionar els dipòsits de
retenció d'aigües pluvials de Bori i Fontestà i del
Campus Sud, que ja havien d'estar en funcionament
des del passat mes de juliol?.

5) ¿Quines garanties es poden donar als ciutadans
que en les properes pluges no es quedaran atrapats
en aquest o un altre pas soterrat?

6) ¿Qui són els responsables dels fets succeïts a la
plaça de Cerdà?

El Sr. Molins manifesta que l'Ajuntament el formen
tots els regidors, tant els del govern com els de l'opo¬
sició, tanmateix fa un moment s'ha assenyalat la in-
defensió sobre els assumptes que es tractaran en
aquest Plenari en què es troben els membres de
l'oposició, els quals ni tan sols a la Junta de Porta¬
veus poden conèixer tots els assumptes que s'inclou¬
ran en el despatx d'ofici de la sessió plenària, cosa
que els dificulta desenvolupar la seva tasca de con¬
trol de l'acció de govern; ara bé, en aquest cas la
cosa és encara pitjor, donat que el Sr. Cuervo pre¬
sentarà ara sobtadament els resultats del seu Informe
sobre els aiguats dels passats dies 3 i 14, una in¬
formació que el Grup de Convergència i Unió havia
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sol·licitat reiteradament perquè, quan tota la Ciutat
està discutint les conseqüències de tals aiguats,
aquest Plenari no es podia convertir en l'únic lloc on
no se'n parlés i per això sol·licità, en temps i forma, la
incorporació de tal tema com un punt específic de
l'ordre del dia d'aquesta sessió, la qual cosa obligava
l'equip de govern a lliurar amb temps suficient, com a
mínim quaranta-vuit hores abans, la documentació
que permetés a tots els Grups posicionar-se, però tal
petició no fou atesa i sorprenentment en l'ordre del
dia d'avui no figura cap punt sobre les conseqüències
de tals aiguats, a pesar d'haver estat el principal tema
de discussió ciutadana en els darrers quinze dies.
Continua dient que dijous passat el seu Grup repetí

la seva petició en la sessió de la Comissió d'Infra-
estructures i Urbanisme, però se li va dir que aquell
tema no es discutiria i que tampoc s'havia previst cap
mesura de govern sobre la qüestió; que a la reunió de
dilluns de la Junta de Portaveus reiterà novament la

petició i el Sr. Maragall contestà que no tenia coneixe¬
ment de cap mesura de govern sobre els aiguats dels
dies 3 i 14; i que sorprenentment ara es presenta en
aquest Consistori l'informe del Sr. Cuervo.
Expressa, doncs, la seva protesta per tot això, per¬

què l'Ajuntament el formen tots els regidors i tots ells
tenen dret a rebre la informació necessària per a po¬
der adoptar les seves decisions amb coneixement de
causa, i perquè no és un bon sistema de funciona¬
ment d'aquest Plenari no permetre a tots els seus
membres que puguin complir les seves obligacions
com a representants dels ciutadans, amagant-los in¬
formació o no facilitant-los-la en temps i forma.

Demana, a més, que la proposició que el seu Grup
presentà per poder discutir la qüestió en aquest Ple¬
nari, se substanciï quan correspon segons l'ordre del
dia en comptes d'acumular-la a un informe fantasma,
que el seu Grup encara no ha rebut.

El Sr. Alcalde contesta que, com a president, li cor¬
respon la facultat d'ordenar els debats plenaris de la
forma més escaient i, per això, quan es plantegen di¬
verses iniciatives coincidents en una mateixa temàti¬
ca, la Presidència normalment les acumula per fer el
debat més coherent i entenedor per a tothom: per
tant, es referma en la seva decisió.

El Sr. Miró demana la paraula i la Presidència indi¬
ca que la hi donarà més endavant.

El president de la Comissió de Manteniment i Ser¬
veis, Sr. Cuervo, comença la seva exposició del seu
Informe dient que s'hi dóna resposta al decret de l'Al¬
caldia, de 15 de setembre de 1999, pel qual se li en¬
carregà practicar les diligències oportunes per deter¬
minar les responsabilitats pels fets produïts els dies 3
i 14 de setembre, i proposar-hi de les mesures ade¬
quades; que la llarga tradició de Barcelona en el dis¬
seny i construcció de les seves infraestructures de
clavegueram i el grau de coneixement de la seva xar¬
xa de drenatge ha permès a experts independents
treballar amb dades fiables i fer una anàlisi rigorosa
en un curt període de temps; que la qualitat de les
dades ha permès també identificar les causes dels
problemes existents i determinar noves actuacions;
que el procés d'instrucció ha consistit a recollir i ana¬
litzar la documentació interna de l'Ajuntament i de
CLABSA, encarregar a experts independents, la
consultaria Bechtel i el Dr. Dolz de la Universitat Poli¬
tècnica de Catalunya, sengles informes sobre els fets
esmentats; que les conclusions d'aquests experts

han estat contrastades amb els tècnics municipals i,
després, les primeres conclusions comentades amb
responsables polítics més directes; que paral·lela¬
ment ha mantingut, assistit pel gerent municipal i una
secretària, tot un seguit d'entrevistes als càrrecs de
gestió de primer nivell de les empreses i de les
entitats i serveis afectats; que, finalment, les seves
conclusions han estat analitzades jurídicament per
determinar les possibles responsabilitats; i que, en
definitiva, la instrucció ha estat rigorosa i ha acumu¬
lat, encreuat i validat una gran quantitat d'informació
en un procés d'anàlisi en el qual han participat ser¬
veis tant interns com externs.
Destaca, a continuació, la gran complexitat tècnica,

valoració compartida per tots els tècnics, del projecte
urbanístic relatiu a la reforma de la plaça de Cerdà i
el seu entorn pels condicionaments que comportava
el gran nombre d'infraestructures existents a la zona,
cosa que ha obligat a prendre moltes decisions sobre
el terreny per superar els problemes d'execució que
s'anaven plantejant; i esmenta en aquest sentit la
remodelació del trànsit, la depressió de la Gran Via al
llarg de 1.000 metres, i de l'avinguda del Carrilet, la
urbanització del carrer de la Mineria, la construcció
de 1.200 metres de col·lectors i la nova estesa elèctri¬
ca mitjançant 900 metres de galeries de serveis amb
un cable de 110.000 volts, i la nova estructura del tú¬
nel dels Ferrocarrils de la Generalitat.
Valora, després, la resposta del sistema del drenat¬

ge de la plaça de Cerdà a les pluges dels proppas¬
sats dies 3 i 14, i exposa:

a) que Barcelona comparteix, amb tot Catalunya i
l'àrea mediterrània, unes característiques pluviomè-
triques marcades per la rapidesa amb què es pre¬
senten elevats cabals de pluja, i la densa ocupació
del seu sòl afegeix dificultats complementàries a
l'hora de tractar les avingudes que tal règim de pluja
genera;

b) que el dia 3 la precipitació mitjana de la Ciutat
fou de 27 mil·límetres per metre quadrat amb una
màxima de 58, és a dir, moderada, però la intensitat
vintminutal, dada que permet avaluar l'estrés que les
pluges provoquen en el sistema de drenatge, fou de
87 mil·límetres, que tenen un període de retorn d'1,3
anys, si bé el pluviòmetre de l'Escola Barkeno, situa¬
da al passeig de la Zona Franca, enregistrà 117 mil·lí¬
metres; que tenen un període de retorn d'onze anys;

c) que el dia 14 la pluja caiguda a la Ciutat fou,
com en tota la zona mediterrània, excepcional en as¬
solir una intensitat vintminutal mitjana que superà el
període de retorn de deu anys amb què es dissenyà
el PECLAB i el pluviòmetre de Sarrià-Sant Gervasi
enregistrà els 125 mil·límetres, que tenen un període
de retorn de setze anys;

d) que durant les pluges produïdes el dia 3 la xarxa
de drenatge i els nous col·lectors funcionaren correc¬
tament i concretament els col·lectors i les estacions
de bombeig de l'entorn de la plaça de Cerdà estaven
operatius, tot i ésser pendents encara algunes actua¬
cions per poder considerar acabades les obres, de
les quals, per tal motiu, no se n'havia fet la recepció;

e) que la pluja caiguda el dia 3 entre les 18,45 i
19,30 provocà un bassal d'un metre de fondària a la
plaça de Cerdà, on es va interrompre el trànsit quatre
hores, i féu entrar en càrrega el col·lector principal
dels carrers de Badal i de Constitució provocant inun¬
dacions locals en tal zona;
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f) que el xàfec del dia 14 tornà a produir un bassal
a la plaça de Cerdà i un altre, de quatre metres de
fondària, a la zona de la ronda del Mig i el carrer
Constitució, punt que és molt crític per la seva baixa
cota; tanmateix a les 7 del matí ja s'havia recuperat la
normalitat ciutadana i ambdós indrets eren ja norma¬
litzats.
Comenta, a continuació, la resposta del Pla

d'emergència per tornar la Ciutat a la normalitat, tot
dient:

a) que, en termes generals, la connexió entre la
font d'informació que és CLABSA per mitjà del seu
sistema de radars meteorològics, que permeten de¬
tectar el fenomen propi de la Mediterrània conegut
com a gota freda, i de pluviòmetres i la monitorització
dels estats de càrrega de la xarxa de clavegueram
mitjançant els lignímetres, varen permetre el dia 3 de¬
clarar la zona d'emergència i restablir el trànsit en
poc més de tres hores;

b) que el dia 14 la Comissió de Protecció Civil per
Emergències, en vista de les informacions facilitades
per CLABSA, establí a la una de la tarda la situació
d'alerta i a les 19,30 s'avisà als bombers del perill
d'una nova tempesta que, com reconeixen tots els
meteoròlegs, tenia un grau de previsibilitat molt curt;
el Comitè de seguiment d'emergències estava ja reu¬
nit a les 20,45 i a les 22,30 tots els serveis municipals
es trobaven ja al carrer de Badal treballant per resta¬
blir la normalitat.
Es refereix seguidament a les causes que produï¬

ren les situacions exposades, explica:
a) que el dia 3 la inundació de la plaça de Cerdà

fou provocada per una fallada de les vàlvules de
clapeta que hi ha instal·lades, perquè no eren sufi¬
cients ni adequades, diagnòstic que comparteixen
Bechtel, el professor Dolz i els tècnics interns i ex¬
terns consultats, mentre que la de la ronda del Mig-
carrer de la Constitució es produí -encara que l'opi¬
nió dels tècnics no és unànime- perquè la xarxa de
drenatge local no està independitzada del col·lector
primari i en entrar en càrrega el col·lector de Badal
desguassà a través del col·lector local i produí l'em¬
bassament, tanmateix les bombes instal·lades a
l'avinguda del Carrilet van funcionar correctament;

b) que el dia 14 la inundació de la plaça de Cerdà
es produí per la comunicació de la xarxa de drenatge
local de la Gran Via vora la plaça de Cerdà amb el
nou col·lector del carrer de la Mineria ja que, en en¬
trar aquest col·lector en càrrega, es va generar un
flux invers a pesar que per als tècnics, comptant amb
un període de retorn de deu anys, la xarxa local tenia
prou capacitat per a drenar per gravetat el col·lector
del carrer de la Mineria i, per això, van decidir de no
aïllar-los, tot i les inundacions del dia 3.

c) que el dia 14 a la ronda del Mig i el carrer de la
Constitució s'havia corregit ja la comunicació entre la
xarxa local i el col·lector primari, però l'excepcionalitat
i intensitat de les pluges, que superaren el període de
retorn de deu anys, va provocar el trencament dels
pous de registre del col·lector primari i això va ésser
la causa de la inundació, a pesar del bon funciona¬
ment de les bombes de tancament de l'avinguda del
Carrilet.
Subratlla que en el seu Informe s'ha limitat a tras¬

lladar les opinions dels tècnics, entre els quals hi ha
un alt grau de consens, i a partir d'aquestes opinions
ha redactat les conclusions i la proposta de mesures

que ha elevat a l'Alcaldia; i reitera que la complexitat
d'un projecte de les característiques de la plaça de
Cerdà obliga a prendre en la fase executiva moltes
decisions que es prenen de manera col·legiada, en¬
cara que n'assumeixi la responsabilitat el director fa¬
cultatiu.
Concreta que en la redacció i execució del projec¬

te van intervenir: l'Institut Municipal d'Urbanisme
que, en representació d'aquest Ajuntament, desen¬
volupà les funcions de direcció general; Barcelona
Regional, SA, que, d'acord amb l'Institut esmentat,
n'assumí la direcció tècnica, la qual inclou la super¬
visió de l'execució del projecte; l'empresa CICSA,
autora del projecte, i que en tingué la direcció facul¬
tativa; el director d'execució del projecte; i CLABSA
que, per encàrrec d'aquest Ajuntament, supervisa i
assessora les decisions sobre la xarxa de clavegue¬
ram i té un paper important en les decisions sobre el
sistema de drenatge.
Recalca que els grans col·lectors construïts i les

obres de remodelació estan d'acord amb les previ¬
sions del PECLAB i comporten una notable millora de
la xarxa de col·lectors preexistent; que les estacions
de bombeig eren operatives, encara que mancaven
algunes actuacions que no n'impediren el correcte
funcionament segons els tècnics; que el Pla munici¬
pal d'emergències també funcionà com estava pre¬
vist, a pesar de la intensitat dels aiguats i del nombre
de demandes d'assistència que es produïren el dia
14, i a les 7 del matí es recuperava la normalitat ciu¬
tadana i es restablia el trànsit a les zones afectades;
que el dia 14, després de l'experiència del dia 3, esta¬
va previst ja tallar el trànsit per la plaça de Cerdà i s'hi
situà una patrulla amb tal objecte, i la decisió que
prengué la Guàrdia Urbana, de desplaçar-la a la ron¬
da del Mig davant els seriosos problemes que s'hi
produïren, resulta comprensible en el context en què
es va produir, donat que la plaça de Cerdà no pre¬
sentava en aquell moment cap problema; i que cal
valorar sempre el risc suplementari que comporten
les intervencions en la xarxa de clavegueram, disse¬
nyant uns plans operatius específics que millorin el
Pla municipal d'emergències, el qual, en general, ha
funcionat satisfactòriament.
Significa igualment que en els informes, entrevistes

i intercanvis d'opinions fets durant el procés d'instruc¬
ció no ha trobat cap decisió ni actitud de càrrecs po¬
lítics amb competència sobre les obres en qüestió i
sobre la gestió del Pla d'emergències que pugui ha¬
ver estat causa pròxima o remota de les deficiències
d'execució o de les disfuncions del Pla d'emergèn¬
cies; i que aquest Ajuntament té l'obligació política de
rescabalar als ciutadanas pels danys ocasionats amb
els esdeveniments dels dies 3 i 14, d'exigir les
responsabilitats que corresponen a les empreses i
serveis tècnics, de garantir la reparació dels danys
ocasionats al patrimoni municipal, d'avaluar en pro¬
funditat el funcionament del PECLAB i el seu desen¬
volupament, i de millorar el Pla municipal d'emergèn¬
cies, quan es facin intervencions en la xarxa de
clavegueram.
Posa en relleu també que en els fets produïts el dia

3, malgrat que el procés de presa de decisions és
col·legiat, sembla que la responsabilitat de les deci¬
sions sobre les vàlvules de clapeta correspon al di¬
rector facultatiu i, a través seu, a les empreses que
les varen subministrar o instal·lar, les quals tenien
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l'obligació de comprovar-ne la idoneïtat i qualitat; que,
en canvi, la causa principal dels esdeveniments del
dia 14 fou l'excepcionalitat de les pluges, que van te¬
nir un període de retorn superior als deu anys (setze
a la conca de la Riera Blanca), superior al previst pel
PECLAB, i no pas la instal·lació de clapetes o l'aïlla¬
ment dels col·lectors del carrer de la Química i del
carrer de la Mineria; que, per tant, a l'hora de fer la
revisió del PECLAB caldrà considerar si el drenatge
de determinades zones crítiques es dissenya partint
de períodes de retorn superiors als deu anys, a pesar
d'ésser aquest un dels estàndards més elevats amb
què treballen les ciutats del nostre entorn.
Indica, també, que el procés d'externalització de la

gestió i l'execució de les infraestructures no ha asse¬
gurat la responsabilitat en tals actuacions amb la cla¬
redat unívoca i contundent que seria necessària per
les característiques topogràfiques i climàtiques i pels
antecedents de la nostra Ciutat.
Acaba la seva exposició agraint la col·laboració

que ha rebut dels serveis tècnics, dels assessora ex¬
terns i de totes aquelles persones que l'han ajudat a
formar-se un judici sobre els fets produïts.
Tot seguit, el mateix Sr. Cuervo, a indicació de la

Presidència, exposa que les conclusions del seu In¬
forme l'han portat a formular una mesura de govern
amb el contingut següent:

a) Encarregar al gerent municipal i al gerent del
Sector de Manteniment i Serveis la revisió i prio-
rització de les inversions incloses en el PECLAB i
també: que impulsin la redacció i realització dels
projectes bàsics i executius de les obres que se'n
derivin, fonamentalment en les conques de la Riera
Blanca i de la Gran Via; que formulin les propostes
organitzatives que garanteixin una millor supervisió
de les grans obres d'infraestructura, principalment
pel que fa al seu control de qualitat; i que estableixin
els mecanismes que garanteixin el funcionament òp¬
tim del Pla d'emergència municipal i de les seves
Comissions.

b) Articular els mecanismes per a destinar 5.000
milions de pessetes del Pla d'inversions municipals a
avançar, un cop hagin estat revisades i prioritzades,
l'execució de les obres del PECLAB que afecten les
conques de la Riera Blanca i de la Gran Via;

c) Portar a terme una revisió del Pla d'emergència
municipal per inundacions, que incorpori els aspectes
següents: coordinar convenientment i de manera més
ràpida la informació meteorològica, pluviomètrica i so¬
bre la xarxa de drenatge amb les funcions operatives
en cas d'emergència, de la Guàrdia Urbana, els Bom¬
bers i els Serveis de Neteja i de Protecció Civil; definir
periòdicament les zones amb risc d'inundacions, per
tal de garantir les dotacions de vigilància; reforçar la
capacitat de mobilització de les dotacions ja des de
l'estat d'alerta, abans que es decreti l'emergència; i
establir protocols específics de col·laboració entre les
diferents forces de prevenció i seguretat en aquelles
zones de risc que són competència compartida entre
dues o més Administracions.

El Sr. Fisas agraeix l'informe presentat pel Sr.
Cuervo, però significa que es tracta d'un informe tèc¬
nic que ell no pot entrar a discutir, perquè fins ara no
n'ha tingut coneixement i, per tant, hi ha hagut manca
de transparència, a pesar que el seu Grup havia de¬
manat informació tant a la Comissió d'Urbanisme i
d'Infraestructures com a la Junta de Portaveus.

Expressa la seva sorpresa pel fet que l'equip de go¬
vern no hagi inclòs per iniciativa pròpia la qüestió en
debat en l'ordre del dia, a pesar que és objecte de dis¬
cussió al carrer i afecta una de les obres més emble¬
màtiques de la Ciutat, i perquè els Grups d'ERC-EV i
d'IC-V no hagin expressat cap opinió sobre aquest fet i
s'hagin fet solidaris del nyap de la plaça de Cerdà.
Considera, per altra banda, que la qüestió té també

un abast polític perquè tal obra s'obria al trànsit el dia
21 de maig, és a dir, tres setmanes abans de les
eleccions, en una època en què es produïen inaugu¬
racions cada dia, però no s'inaugurà oficialment per¬
què no estava acabada totalment i, no obstant això,
es decidí obrir-la al trànsit assumint el consegüent
risc tot i saber que a Barcelona es produeixen cada
quatre o cinc anys pluges gairebé tan importants com
les del passat dia 14: per tant, estima una greu irres¬
ponsabilitat aquella obertura.
Creu, doncs, que en el cas hi ha unes responsabili¬

tats tècniques, en primer lloc de Barcelona Regional,
SA, que va planificar i supervisar l'obra i en va perme¬
tre l'obertura al trànsit sense estar completament aca¬
bada, però també responsabilitats polítiques de les
persones que van decidir aquesta obertura, potser
per raons purament electorals, ja que es tractava
d'una obra que durant mesos havia provocat incomo¬
ditats: per tant, demana que la Ciutat pugui saber qui¬
nes persones prengueren tal decisió i n'assumiren la
consegüent responsabilitat, si els problemes de tals
obres ja s'han resolt i quines mesures s'han pres per¬
què no es repeteixin els fets.
Insisteix que, per manca de temps, no pot comen¬

tar els aspectes tècnics de l'Informe, perquè no se li
ha lliurat fins aquest mateix matí i en el curs de la
sessió se li han facilitat encara uns gràfics sobre les
inundacions; però, segons sembla, una de les causes
pot ésser el fet que encara no estiguin acabats els di¬
pòsits del carrer de Bori i Fontestà i de la Zona Uni¬
versitària (els quals s'havien d'haver inaugurat el mes
de juliol), potser perquè, en ésser subterranis, la inau¬
guració no hauria resultat prou lluïda en temps de
campanya electoral.

Pensa, també, que la Guàrdia Urbana no pot ésser
present en tots els lloc on fa falta, perquè en set anys
tal Cos ha perdut unes 800 places, com ha denunciat
repetides vegades el Grup Popular: per tant, demana
un esforç per recuperar durant aquest mandat les pla¬
ces perdudes.
Acaba reiterant la petició que s'esbrinin les respon¬

sabilitats tècniques i polítiques que hi ha hagut en
l'obertura al trànsit de la plaça dedicada al gran urba¬
nista Ildefons Cerdà (per honorar al qual tal vegada
convindria cercar un indret menys desgraciat) quan
encara no estava acabada, ja que es tracta d'una
obra que ha costat gairebé 5.000 milions de pessetes
i ha produït desgràcies personals, encara que no hagi
costat cap vida humana.

El Sr. Molins, reprenent els aspectes formals plan¬
tejats en la seva intervenció anterior, significa que,
efectivament, correspon a l'Alcaldia ordenar el debat,
però ha de fer-ho amb un capteniment que respecti
l'opinió de tots, respecte que, un cop més, no s'ha tin¬
gut; i, per això, el seu Grup ha de fer sentir la seva
opinió i fer-se respectar en la seva obligació de con¬
trol del govern municipal per complir els seus com¬
promisos amb els ciutadans i el paper que els ciuta¬
dans li han donat en aquest Plenari.
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El preocupa, per tant, el capteniment del Sr. Alcalde
sobre la manera com pensa ordenar el debat i sobre la
manera com es pot conformar l'opinió de la Ciutat, ja
que l'antecedent d'avui no ha estat pas el primer i,
concretament, les sessions d'aquest mandat s'enceta¬
ren amb un acord de govern firmat tres minuts abans
de l'inici de la sessió en què s'anava a discutir el carti¬
pàs municipal i la formació del govern municipal, sense
informar els Grups de l'oposició ni del contingut ni de la
signatura de tal acord, cosa que no li sembla un bon
precedent, i tanmateix avui s'ha produït un altre exem¬
ple, perquè la petició democràtica que s'inclogués en
l'ordre del dia un punt per poder parlar amb coneixe¬
ment de causa d'uns fets tan importants dels dies 3 i
14 ha estat menystinguda per l'equip de govern i, parti¬
cularment, pel Sr. Alcalde a qui correspon ordenar el
debat, i tot això quan ahir el portaveu del Grup Socia¬
lista en el Congrés es queixava perquè la documenta¬
ció dels Pressupostos de l'Estat, que es pot estudiar
durant trenta dies, s'havia presentat amb dotze hores
de retard. Creu, doncs, que hi ha un llarg camí a recór¬
rer entre la manera com l'Alcaldia aplica el respecte
democràtic i aquella com s'entén en altres institucions;
ara bé, confia que l'Alcaldia farà aquest camí, altra¬
ment el Grup de CiU es reserva fer ús dels instruments
jurídics al seu abast.

Entrant, després, en el contingut de l'Informe que,
en la seva opinió, el Sr. Cuervo va fer atropellada-
ment per poder-lo lliurar ahir a la tarda a l'Alcaldia,
encara que no amb prou rapidesa per facilitar-lo als
Grups de l'oposició el mateix dia, comenta que, en
síntesi, s'hi diu que les inundacions del dia 3 a la pla¬
ça de Cerdà es produïren per causa de les vàlvules,
cosa que el porta a preguntar si tals vàlvules eren les
projectades o qui en va autoritzar ei canvi, i que el
responsable és el director executiu del Projecte, cosa
que li fa preguntar si Barcelona Regional, SA, no hi té
cap responsabilitat. Hi afegeix que, en definitiva, la
culpa s'acaba imputant a les pluges extraordinàries
que tenien un període de retorn de deu anys, el qual
no sap com s'ha calculat; tanmateix la ronda del Mig
s'inunda cada any, i en previsió d'això s'hi col·locà la
Guàrdia Urbana, i la plaça de Cerdà, que abans no
s'inundava, ara sí.
Opina que l'informe presentat és insatisfactori, per¬

què no conté la resposta a les divuit preguntes formu¬
lades pel seu Grup, les quals confia que siguin con¬
testades en el termini reglamentari; i demana que se
li lliurin els informes de Bechtel i del professor Dolz,
que li resulten indispensables per a poder arribar a
conclusions.

Després es refereix als aiguats produïts els esmen¬
tats dies 3 i 14 i observa: que les inundacions no es
produïren tant sols a la plaça de Cerdà i a la ronda
del Mig, sinó que tota la Ciutat patí les conseqüències
de les pluges del dia 3, les quals no tenien pas un
període de retorn de deu anys, sinó molt inferior,
mentre que les del dia 14 varen ésser importants en
determinats punts de la Ciutat, però no pas en altres i
tanmateix s'inundaren el Paral·lel, el Poble-sec, el
Raval, el Poblenou, el nus de la Trinitat, els carrers
d'Aragó i de Castillejos, les estacions de la Renfe de
Torre Baró, Sant Andreu i el passeig de Gràcia i les
estacions del Metro de Fabra i Puig, d'Horta i de l'Arc
del Triomf, si bé les inundacions que produïren més
alarma social varen ésser les de les grans obres
d'infraestructura fa poc inaugurades, ja que ningú no

se les esperava en unes obres que havien trasbalsat
la vida de la Ciutat durant un any i mig, el cost de les
quals supera els 15.000 milions de pessetes comp¬
tant-hi els dipòsits del carrer de Bori i Fontestà i de la
Zona Universitària que hi estan lligats.

Pensa que l'alarma pública, que ha provocat més
de trenta cartes als diaris, es deu al desengany de
veure com s'inundava una gran obra tot just inaugu¬
rada, però també al reprovable funcionament dels
serveis de seguretat i d'emergència que es va produir
a la plaça de Cerdà, motiu que el porta a preguntar
quants Guàrdies Urbans hi havia al carrer segons les
ordres que s'havien donat en funció de les previsions
dels aiguats que hi hagué, especialment el dia 14, en
el qual tingué fins i tot lloc una reunió de la Comissió
de Mobilitat.
Addueix, seguidament, que el seu Grup, en no tenir

la seguretat que les conseqüències dels aiguats fos¬
sin tractades en aquest Plenari, fins al punt que enca¬
ra a la reunió de la Junta de Portaveus el represen¬
tant de l'equip de govern indicà que no hi hauria cap
mesura sobre tal qüestió, presentà la seva proposi¬
ció, la qual vol evitar que els fets en debat es repetei¬
xin i demana responsabilitats polítiques i tècniques.
Defensa el primer punt de tal proposta d'acord

dient que si hagués estat en funcionament el dipòsit
de la Zona Universitària, el qual havia d'estar acabat
el 30 de juliol, segons que es diu en un fulletó repar¬
tit per tota la Ciutat, i té una capacitat de 145.000
metres cúbics, els quals representen el 20% de l'ai¬
gua caiguda en aquella conca, probablement s'hau¬
ria evitat la inundació de la ronda del Mig, però això
no es diu a l'Informe que s'ha presentat; que tampoc
està acabat encara el del carrer de Bori i Fontestà
tot i que pugui entrar en càrrega parcialment, perquè
el col·lector del carrer del Dr. Fleming està acabat,
però no pas el del carrer de Ganduxer, el qual conti¬
nua obert; que l'oposició té dret a tenir explicacions
de tot això i l'Informe hauria d'haver recollit el retard
esmentat, però hi ha la tendència a posar-se meda¬
lles per les obres que es veuen i a no donar impor¬
tància a les que no es veuen, encara que siguin útils
als ciutadans i la pluja pugui jugar males passades; i
que, per tot això, el seu Grup demana la revisió del
PECLAB pel que fa al càlcul dels períodes de retorn,
els quals potser s'haurien de fer per conques, i
l'avançament de les inversions previstes en tal Pla,
com ara el dipòsit de l'avinguda de Carles III, de
manera que les previstes per a l'any 2007 s'avancin
al 2004 i les previstes per al 2011 s'avancin al 2007,
la qual cosa comporta acumular una inversió supe¬
rior en 5.000 o 6.000 milions de pessetes a la pre¬
vista per al període 1999-2003.
Tocant al segon punt de la seva proposta, el que fa

referència als serveis d'emergència, exposa que s'hi
fa un plantejament genèric, potser agosarat per la
manca d'informació, donat que la Guàrdia Urbana
està mal dotada per a les funcions que té avui assig¬
nades, les quals, deixant de banda les que li puguin
correspondre en el desenvolupament de la policia
autonòmica i justícia municipal prevista a la Carta, no
justifiquen la reducció dels seus efectius en unes 900
persones: per això, el seu Grup proposa que tal dota¬
ció es recuperi en els quatre anys d'aquest mandat,
perquè tot i conèixer les limitacions pressupostàries
que dimanen de la Llei de pressupostos, coneix tam¬
bé les nombroses excepcions que s'hi recullen a peti-
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ció de les Administracions, de manera que compro¬
met el vot favorable de la seva coalició si aquest
Ajuntament es decidís a fer tal ampliació de plantilla
davant les queixes que es generen no per la forma
d'actuar de la Guàrdia Urbana ni individualment ni
col·lectivament, sinó pel capteniment del govern mu¬
nicipal.
Respecte al tercer punt de la seva proposta, que fa

referència a les responsabilitats polítiques i tècniques
per l'actuació de l'Administració municipal en ocasió
dels aiguats, per la forma com funcionaren tant les
grans obres inaugurades com els serveis d'urgència,
li sembla molt fort fer-les recaure únicament en el di¬
rector del projecte de l'obra de la plaça de Cerdà,
com s'ha fet en l'informe: per això, atès que d'acord
amb la Carta Municipal les competències per diluci¬
dar tals responsabilitats corresponen a l'Alcaldia, de¬
mana que el Sr. Alcalde exerceixi tals competències.

La Sra. Mayol significa d'antuvi que el Sr. Alcalde
coneix a fons la preocupació del Grup d'IC-V per co¬
nèixer què havia succeït realment abans d'expressar
la seva opinió; que la mesura de govern avui presen¬
tada reflecteix en bona part les propostes del seu
Grup per fer front a la situació creada; i que el treball
col·lectiu que s'ha fet en relació a tals esdeveniments,
hauria de guiar l'acció de govern durant el quadrienni.
Entrant després en l'anàlisi dels fets, diu que els

dies 3 i 14 de setembre la Ciutat va patir un problema
que causa molèsties i genera preocupació, però no
pas un drama o una catàstrofe; i tanmateix els Grups
de l'oposició han sobredimensionat tal problema i
l'han instrumentalitzat per la seva voluntat de fer
precampanya de cara a les eleccions autonòmiques,
ara bé, haurien d'expressar la mateixa duresa en re¬
lació a les companyies elèctriques que tingueren un
paper problemàtic en ocasió dels aiguats. Hi agrega
que la reaccióde l'equip de govern, de la qual se sent
solidària,ha consistit a reconèixer l'existència del pro¬
blema, fer-ne un diagnòstic inicial, en el qual s'han
admès errors, demanar disculpes, proposar mesures
de reparació a les persones afectades i encarregar al
Sr. Cuervo un informe exhaustiu per a conèixer-ne
les causes i evitar la repetició dels fets; i que avui,
tres setmanes després del primer aiguat i quinze dies
després del segon, ja es disposa d'un informe docu¬
mentat, valent i no pas autocomplaent com acostu¬
men a fer-los altres instàncies, ja que s'hi reconeix
que el Pla municipal d'emergències hauria d'haver
valorat el risc suplementari que comportaven obres
realitzades a la plaça de Cerdà i els seus entorns in-
cloent-les entre les zones de risc, també que el pro¬
cés d'externalització de la gestió i execució de tal
infraestructura no ha assegurat el control de l'actua¬
ció sobre la xarxa de drenatge, cosa que s'ha de cor¬
regir atès que es tracta d'una infraestructura bàsica
de gran criticitat.
Acaba remarcant que tal diagnòstic ha portat a fer

la mesura de govern que s'acaba de presentar; que
un govern té, inevitablement, risc de cometre errors,
però allò que serveix per a mesurar-ne la capacitat
no és pas que no s'equivoqui, sinó que sàpiga ento¬
mar els problemes i resoldre'ls; i que el seu Grup se
sent compromès amb un estil de govern que analit¬
za les situacions, encara que siguin adverses, no
eludeix les responsabilitats, explica què ha passat,
en demana disculpes i acorda compromisos de futur
per fer-hi front.

El Sr. Portabella creu que quan en quinze dies
s'inunda per dues vegades la plaça de Cerdà, en un
primer moment resulta lògica la reacció de l'oposi¬
ció, però superada la fase d'indignació s'espera
d'una oposició formada per persones que han tingut
altes responsabilitats com a consellers, secretaris
d'estat, directors generals, presidents o regidors de
Districte, la reflexió pertinent que vagi al fons de la
qüestió.
Significa que quan s'aprovà per unanimitat el

PECLAB, s'acceptà el període de retorn de deu anys,
de manera que totes les persones aquí presents sa¬
ben que els fets del dia 14 es poden repetir i no s'hi
val a fer veure que es demana la modificació de tal
Pla perquè no s'hi està d'acord, sinó que cal entre
tots acordar com es pot replantejar, millorar o accele¬
rar tal Pla.
Creu que els plantejaments de l'oposició es basen

en una visió excessivament tecnicista que considera
que la tècnica ho pot resoldre tot, i tanmateix les avin¬
gudes d'una ciutat mediterrània com la nostra no es

poden afrontar únicament des d'un debat sobre
clapetes i dipòsits sense tenir present el factor de la
progressiva impermeabilització del subsòl urbà, de
manera que la reacció lògica de la primera fase d'agi¬
tació i propaganda s'acaba convertint en l'única apor¬
tació de l'oposició.
Subratlla, també, que l'exigència de responsabili¬

tats polítiques, que és més pròpia de la primera fase
que no pas de la segona, s'ha de fer, si realment n'hi
ha, i per saber-ho cal atenir-se als resultats dels estu¬
dis pertinents; i que el mètode seguit per l'equip de
govern ha estat: demanar disculpes als ciutadans per
no haver estat a l'alçada de les circumstàncies, ana¬
litzar la situació produïda, decidir mesures de correc¬
ció i determinar on s'han produït les falles. Hi afegeix
que el seu Grup, que és fidel a la coalició ERC-EV i
lleial amb l'equip de govern, pensa que aquesta línia
d'actuació és l'adequada i que plantejant els proble¬
mes com s'ha fet i presentant les mesures de govern
exposades, que parlen de la revisió i priorització de
les inversions del PECLAB, es poden resoldre les difi¬
cultats que s'han produït a la plaça de Cerdà i a altres
indrets, encara que no a tota la Ciutat, alhora que
pregunta si potser en comptes d'una opció -que pa¬
guen tots els barcelonins- basada en conduccions
cap a dipòsits, no seria més sostenible un sistema
que conduís les aigües cap al Llobregat i en el qual
s'haurien d'implicar altres Administracions com la Ge¬
neralitat, perquè resoldria no solament les avingudes
conjunturals de la Ciutat, sinó el sistema hídric de tot
el Pla de Barcelona amb les seves característiques
pròpies d'una conca mediterrània.

El Sr. Maragall, en resposta a les paraules dels
Grups de l'oposició sobre la presència de la qüestió
en l'ordre del dia d'aquesta sessió, afirma que hi
consta, ja que en la reunió de la Junta de Portaveus
el representant del Grup de CiU mantingué expressa¬
ment les iniciatives de tal Grup relatives al Pla de cla¬
vegueram i a la supressió de la col·laboració amb
Barcelona Regional, SA, a les quals donen completa
resposta la mesura de govern i l'informe que s'han
exposat i, en canvi, hi retirà un prec sobre els matei¬
xos fets, però, a més, hi ha la bateria de preguntes
formulades pel Grup Popular que han dut també a
debatre, com s'ha fet, en profunditat els esdeveni¬
ments dels dies 3 i 14 d'aquest mes.
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La presidenta de Comissió de Seguretat i Mobilitat,
Sra. San Miguel, explica que el Pla municipal d'emer¬
gències per inundacions, que data de la dècada dels
vuitanta, fou adaptat el 1995 a les prescripcions de la
Llei de protecció civil i ha estat revisat i actualitzat per
darrera vegada l'abril d'enguany; que s'hi determinen
23 zones de risc per inundacions segons preveu el
Pla de clavegueram, i té per objecte la coordinació i
actuació operativa dels serveis i recursos necessaris
per minimitzar els efectes de les inundacions i resta¬
blir les àrees i infraestructures afectades en el termini
més curt possible; que s'hi defineixen també els re¬
cursos a emprar i els procediments d'actuació donant
prioritat primer als riscs imminents sobre les persones
i després sobre els béns d'interès col·lectiu; que el
dia 14 s'actuà seguint tals criteris, ja que al matí,
quan l'Institut Nacional de Meteorologia i CLABSA
avisaren del perill d'inundacions, s'entrà en la situació
de prealerta, i a les 7 de la tarda, quan encara no
s'havia decretat l'emergència, els equips operatius se
situaren en les zones de risc, les quals, com sugge¬
reix l'informe, s'haurien d'actualitzar més sovint; que
a la plaça de Cerdà, a pesar de no estar considerada
zona de risc, també se n'hi situaren, tal com ho havia
decidit la Comissió d'emergències reunida aquell matí
per a avaluar els aiguats del dia 3, però en detectar
els serveis centralitzats de la Guàrdia Urbana el des¬
bordament del col·lector del carrer Badal, en vista
que la plaça estava funcionant en aquells moments
correctament, desplaçaren la gent que no estava en
lloc de risc cap a les àrees on hi havia risc per a les
persones, encara que, jutjada a posteriori, tal decisió
pugui no semblar prudent; i que els efectius dels al¬
tres col·lectius (la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana
de l'Hospitalet) que havien d'haver estat a l'altra
banda de la plaça de Cerdà, tampoc no hi van ésser
per causa dels problemes existents en altres zones a
càrrec seu, fet que ha portat a signar un conveni de
col·laboració.
Posa en relleu que l'anàlisi posterior dels fets pro¬

duïts durant una emergència porta a fer recomana¬
cions per a disminuir els riscos en el futur i així, grà¬
cies a l'anàlisi posterior dels efectes dels aiguats de
1995 -que provocaren greus problemes per inunda¬
ció dels transformadors d'electricitat i de les cambres
de regulació del gas-juntament amb l'exigència a les
Companyies de serveis i l'actuació coordinada, s'ha
aconseguit eliminar tals perills.
Subratlla també que, contradient el Sr. Molins, les

dades dels 22 pluviòmetres i dels 40 lignímetres de¬
mostren que el dia 14 va ploure molt a tota la Ciutat i
per això la Guàrdia Urbana hagué de fer moltíssimes
actuacions de retirada de tapes del clavegueram i
arbres i d'auxili a vehicles que sortien d'aparcaments,
i donar preferència a aquelles actuacions que mi¬
nimitzaven el risc per a les persones; i que la pluja
fou molt intensa a tot Catalunya, sobretot als voltants
de Barcelona, al Vallès, al Garraf i al Baix Llobregat i,
concretament, a Mollet tornà a inundar-se un túnel de
la carretera Nacional 152 que, després de les obres
fetes pel Ministeri, no s'inundava des de feia dos
anys.
Respecte a la dotació de la Guàrdia Urbana, asse¬

nyala que no s'ha de valorar només el nombre de
persones, sinó també els esforços de tecnificació i
descentralització que potencien els recursos humans
disponibles; que, concretament, el telèfon de què dis¬

posa cada guàrdia, li permet comptar amb l'ajuda ne¬
cessària en tres minuts, llevat dels casos excepcio¬
nals; que la coordinació amb les altres forces de se¬
guretat ha de millorar, ja que si actualment la Guàrdia
Urbana està fent moltes actuacions de col·laboració
amb la Policia Nacional, que es troba en un moment
crític, i practica un nombre de detencions molt elevat,
en moments d'emergència les altres forces també
l'haurien d'ajudar; i que en els tres darrers anys una
bona part de l'oferta d'ocupació pública ha estat dedi¬
cada a l'ingrés de dos guàrdies urbans en detriment
d'altres places també necessàries.

El Sr. Miró demana intervenir per al·lusions; i el
Sr. Alcalde indica que en aquest Plenari la pràctica
usual és contestar-les dins el torn d'intervencions or¬

dinàries.
El Sr. Santiburcio precisa: a) que la plaça de Cerdà

no ha estat inaugurada; però s'havia d'obrir al trànsit
per a disminuir les molèsties per als ciutadans, per¬
què ningú no hauria entès que estant la Gran Via ha¬
bilitada no s'hi circulés a causa d'un risc d'inunda¬
cions; b) que l'obra encara no està acabada, però és
un gran projecte, del qual la Ciutat se sentirà orgullo¬
sa, i no pas un nyap com ara una suposada autopista
que va cap a la Catalunya central, perquè si fos un
nyap s'hauria de refer i tanmateix a la plaça de Cerdà
no s'haurà de refer ni un pam del paviment, de les
voreres o de les baranes, sinó resoldre-hi tan sols de¬
terminats problemes tècnics, però, a més, garanteix
la seva funcionalitat pel que fa al trànsit i la garantirà
també pel que fa al clavegueram.

Remarca, també, que els professionals que han tre¬
ballat en el projecte tenen sobradament demostrada la
seva competència al servei de la Ciutat i un prestigi re¬
conegut internacionalment; i que el PECLAB és cor¬
recte, perquè ha evitat les inundacions que, altrament,
les pluges haurien provocat al Poblenou i altres indrets
urbans; ara bé, cal accelerar-ne les inversions per ate¬
nuar més uns riscs que no es poden eliminar del tot
perquè ningú no pot garantir que dintre d'uns dies no
hi hagi unes pluges quatre o cinc vegades més fortes.

El Sr. Fisas puntualitza que ell ha dit que, a pesar
de l'afició de l'equip de govern a les inauguracions, la
plaça de Cerdà no s'havia inaugurat perquè no esta¬
va acabada, però, no obstant això, s'havia obert al
trànsit; que la pluja del dia 14 fou excepcional, però la
del dia 3 no en va ser i també tingué efectes per cau¬
sa d'unes deficiències tècniques claríssimes; i que el
seu Grup vol fer una oposició constructiva, però per
poder fer-ho se li ha de facilitar la informació que
l'equip de govern té ai seu abast, amb temps suficient
per a estudiar-la i no pas minuts abans de la sessió o,
fins i tot, mentre s'està celebrant.
Observa, també, que la qüestió dels aiguats s'està

debatent ara gràcies a les preguntes formulades pel
Grup Popular, com el mateix Sr. Maragall ha recone¬
gut, algunes de les quals han quedat sense contes¬
tar, com ara les relatives a quines garanties poden te¬
nir els ciutadans que en les properes pluges no
quedaran atrapats a la plaça de Cerdà, i quins són
els responsables tècnics i polítics de tals obres.
Diu, finalment, que d'electoralisme no en fan les

seves preguntes, sinó les inauguracions d'obres que
no estan encara acabades.

El Sr. Miró, en contestació a les al·lusions que li ha
fet el Sr. Maragall en la seva intervenció, diu que l'es¬
til del Sr. Maragall, que és president de la Junta de
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Portaveus i no pas el portaveu del Grup Socialista,
serà una font de conflictes perquè ha modificat els
fets següents: 1r) que el Grup de CiU fa molts dies
demanà la inclusió, en l'ordre del dia d'avui, d'un punt
per a tractar dels aiguats, cosa que li hauria permès
disposar de la informació pertinent dos dies abans de
la sessió i, per tant, intervenir i posicionar-se amb fo¬
nament, 2n) que en la reunió de la Junta de Porta¬
veus, el Sr. Maragall, contestant una pregunta seva
sobre si l'assumpte dels aiguats seria abordat dins
les mesures de govern, indicà que no tenia clar si el
punt de mesures de govern s'hi tractarien, i, per això,
a les 14,10 del mateix dia el Sr. Maragall el telefonà
per anunciar-li que, dins de les mesures del govern,
es tractaria del clavegueram i que li trametria uns pa¬
pers, els quals no han arribat a les seves mans fins
avui; 3r) que, com que les iniciatives del seu Grup
que es poden debatre en cada sessió plenària estan
limitades a dues, hagué de triar aquelles dues que li
semblaven més útils al ciutadà: l'explicada pel Sr.
Molins i la relativa a Barcelona Regional, SA, que el
Sr. Maragall utilitzant el pes de la majoria, no de la
raó, transformà en prec; 4t) que, per tant, encara que
hi ha proposicions del seu Grup i preguntes del Grup
Popular sobre els aiguats, l'equip de govern no ha
acceptat de tractar la qüestió com el Grup de CiU ha¬
via demanat i era correcte.

El Sr. Molins considera que els representants de
l'equip de govern que han participat en aquest debat
no han escoltat la seva intervenció i encara menys
s'havien llegit la proposició del Grup de CiU, la qual
inclou aspectes en certa manera coincidents amb la
mesura de govern, com són l'avançament i revisió de
les inversions del PECLAB i la revisió dels mecanis¬
mes d'emergència, a pesar d'haver tingut la possibili¬
tat de fer-ho perquè la tenien des de dijous, mentre
ell no ha tingut aquesta possibilitat respecte de la me¬
sura de govern.

Diu també que com que efectivament ha tingut res¬
ponsabilitats de govern, ell mai no seguirà allò de
"piove: porco governo" i, per això, ha presentat la
seva proposta; que tampoc ha estat el seu Grup qui
ha dit que el problema de les inundacions s'havia re¬
solt, sinó l'equip de govern en una publicació, que
mostra, on s'afirma que Barcelona ja no s'inunda des
de fa quatre anys; i que el seu Grup encara que l'hagi
votat favorablement, proposarà modificar el Pla de
clavegueram si no funciona, i no fa demagògia ni des
del poder ni des de l'oposició.

El Sr. Maragall observa que les paraules del Sr.
Miró han confirmat la versió que ell ha donat sobre
la reunió de la Junta de Portaveus; que l'ordre del
dia està format per les propostes d'acord presenta¬
des pel govern municipal i per les proposicions,
precs i preguntes presentades pels Grups de l'opo¬
sició, i a la reunió de la Junta de Portaveus es decidí
incloure-hi la proposta d'acord de CiU sobre l'acce¬
leració del Pla de clavegueram, la qual s'està deba¬
tent encara amb totes les condicions de rigor demo¬
cràtic, i tractar també les preguntes sobre el mateix
tema presentades pel Grup esmentat i pel Grup Po¬
pular; que en aquell moment la mesura de govern
no estava encara decidida, però quan al migdia es
decidí de presentar-la, ho comunicà immediatament
als portaveus dels Grups de l'oposició amb l'oferta
de fer-los arribar la documentació corresponent. Ac¬
cepta, doncs, la responsabilitat pel retard amb què

s'ha lliurat tal documentació; i es compromet a inten¬
tar tancar els temes que s'han de tractar en aquest
Plenari i documentar les mesures de govern a la
Junta de Portaveus, però puntualitza que la informa¬
ció s'ha lliurat a mesura que es tenia i que els punts
triats a la Junta de Portaveus garantien, com confir¬
marà a l'acta de la reunió, el debat en aquest Plenari
de la problemàtica del clavegueram i el sanejament
de la Ciutat.

El Sr. Miró, es refereix a la proposta del seu Grup
sobre la supressió de la col·laboració amb Barcelona
Regional, SA, i manifesta primerament la seva dis¬
conformitat amb el fet que la naturalesa de les iniciati¬
ves del seu Grup pugui ser modificada per la majoria,
és a dir, que allò que es presenta com a proposició
d'acord pugui ésser convertit en prec per la majoria,
perquè entre una i altre hi ha diferències ben nota¬
bles, la primera obliga al posicionament i ha d'ésser
votada, el segon no. Hi afegeix que el seu Grup tenia
especial interès que aquest assumpte no es tractés
vinculant-lo a un fet concret, la inundació de la plaça
de Cerdà, sinó com un aspecte lligat a l'organització
municipal.
Passa després a exposar el fons de la seva iniciati¬

va argumentant que bona part de les obres més im¬
portants inaugurades els darrers mesos reuneixen
una doble condició: per una banda, Barcelona Regio¬
nal, SA, ha intervingut en la concepció del projecte i
en la seva direcció i, per l'altra, han comportat fracas¬
sos amb uns costos desmesurats, que han tingut
pèssimes conseqüències per als ciutadans com ben
palesen aquests tres casos, els quals tenen una di¬
mensió econòmica i urbana extraordinària:
a) El del túnel de l'avinguda del General Mitre que

ha comportat un empitjorament, anunciat, de les con¬
dicions del trànsit perquè, com indicà el Sr. Molins, no
tenia sentit projectar el túnel només fins a la Via Au¬
gusta sense incloure-hi al mateix temps també el pas
subterrani per sota de tal via i perquè tampoc no es
comprèn que, en sentit descendent, no es pugui fer el
gir a la dreta cap a la Diagonal i el carrer del Capità
Arenas, de manera que, tot i haver-hi un cert misteri
al voltant a aquest disseny, hi ha un responsable molt
clar: Barcelona Regional, SA.

b) El cobriment de la ronda del Mig al Districte de
Sants-Montjuïc, sobre el qual no pensa estendre's,
encara que hi dedicarà més temps en el futur, que pel
seu funcionament durant les darreres aiguats i per les
deficients condicions de seguretat del seu disseny ha
merescut crítiques tant en les seccions de cartes al
director dels diaris, com en molts àmbits tècnics.

c) La plaça de Cerdà, on s'han produït dues inun¬
dacions en menys d'un mes, quan en el disseny an¬
terior no n'hi hagué cap tot i que, segons les xifres
oficials de precipitacions a la Ciutat, els anys 1987,
en dues ocasions, 1990, en una, i 1995, en dues,
caigué tanta aigua com aquesta vegada.
Continua dient que els anteriors fets demostren

deficiències en la concepció i en la supervisió de
tals obres, deficiències que tenen una doble incidèn¬
cia econòmica negativa per a la Ciutat tant per les
desviacions en els seus pressupostos inicials i pels
projectes complementaris per a corregir-ne el mal
funcionament com pel fet que Barcelona Regional,
SA, cobra a l'Ajuntament el 9,5% del projecte, per¬
centatge que triplica els preus de mercat de les en¬
ginyeries, els quals estan entre el 2,5 i el 3,5%: per
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això, es pregunta quin sentit té pagar tres vegades
més per uns serveis que es revelen innecessaris i
mancats d'efectes i mantenir una persona amb el
doble paper -que pot crear disfuncionalitats- d'exe¬
cutor com a conseller delegat de Barcelona Regio¬
nal, SA, i d'autoritat política com a comissionat per a
Urbanisme, absurd que el seu Grup apunta sense
qüestionar les facultats organitzatives que correspo¬
nen a l'Alcaldia.
Diu, en conclusió, que tant pels resultats de les

obres com pels costos que representa i el desori que
es produeix, es justifica que aquest Ajuntament no
utilitzi més els serveis de Barcelona Regional, SA,
donada la incompetència que ha demostrat, i no hi
estableixi nous convenis de col·laboració.

El Sr. Casas manifesta que el projecte de la plaça
de Cerdà està a l'alçada que la Ciutat requereix i es
mereix en la seva entrada sud, ja que ha eliminat
l'escalèxtric existent fa dos anys i ha creat un espai
urbà entorn en el qual no es produeixen usos d'auto¬
pista amb encreuaments en diverses alçades, sinó
usos urbans, amb 50.000 metres quadrats de jardins i
parcs, i que assegura el funcionament correcte de la
circulació en un nus per on passen diàriament entre
60.000 i 80.000 cotxes, i una millora, després de cor¬
regir els defectes detectats, de la xarxa de clavegue¬
ram per aplicació del PECLAB aprovat unànimement
pel Consistori el 1997.
Assumeix en primera persona les excuses que

l'equip de govern ha formulat davant la ciutadania
pels fets produïts, però indica que és en les obres
complexes i difícils on es visualitzen més els proble¬
mes posteriors; que l'obra s'obrí al trànsit amb totes
les garanties necessàries i de cap manera no se'n
podia preveure la inundació per causa d'unes cla-
petes que funcionessin malament. Hi afegeix que
l'obra, que havia d'entrar en ús el mes de febrer com
han assenyalat els Grups de l'oposició, s'obrí a la cir¬
culació quan estigué en condicions de fer-ho, tot i que
l'equip de govern tenia ganes que això s'hagués
produït abans; i que els costos de les obres de la pla¬
ça de Cerdà, sumats als dels dipòsits subterranis, no
assoleixen pas la xifra mencionada pel Sr. Molins.
Admet que els dipòsits havien d'estar construïts

efectivament en les dates que s'han assenyalat, però
puntualitza que des del moment del replantejament
dels projectes es constatà que dificultats tècniques
afegides, especialment pel que fa a les molèsties so¬
bre la circulació (com ara el pas sota de l'avinguda
Diagonal en el cas del dipòsit del campus universitari
sud, i les connexions amb la Riera Blanca i les conse¬
qüències de tenir tallat el carrer de Ganduxer en el
cas del dipòsit del carrer de Bori i Fontestà) obligaven
a una reprogramació en el temps que obviés aquests
impediments per a la circulació i això explica les no¬
ves dates d'acabament dels esmentats dipòsits; ara
bé, en tot cas, acabar-los en el moment inicialment
previst no hauria comportat automàticament la seva
entrada en servei i, així, el dipòsit de l'Espanya Indus¬
trial ha entrat en càrrega de manera progressiva. Hi
agrega que no hi ha hagut cap motiu electoralista en
el fet que tals dipòsits no hagin entrat abans en ser¬
vei; que, efectivament, la posada en funcionament del
dipòsit de la Zona Universitària millorarà la xarxa de
clavegueram, però, com s'ha dit, per evitar-ne la so¬
brecàrrega cal fer també els dipòsits del parc de l'Es¬
corxador i dels jardins del Dr. Dolça, tal com acordà

la Comissió de Govern i, per això, el Comitè de Go¬
vern ha dedicat ja una partida de 50 milions de pes¬
setes per a la redacció dels corresponents projectes:
per tant, l'entrada en servei del dipòsit del Campus
universitari sud no hauria resolt el problema.
Recalca que les pluges del dia 3 de setembre tin¬

gueren una intensitat més elevada en els punts més
afectats per les inundacions que no pas a la resta de
la Ciutat, i, a més, a la plaça de Cerdà és produí la
fallada d'un dispositiu que havia de garantir una ma¬
jor seguretat; que el dia 14, en canvi, les pluges va¬
ren ésser excepcionals arreu de Catalunya com ho
proven les situacions viscudes al Vallès Occidental,
al Baix Llobregat, al Garraf, a l'Alt Penedès i, més
concretament, a Badalona, Alella, Premià, Vilassar,
Mataró, Arenys, Granollers, l'Hospitalet, Lleida i
Girona, en els passos deprimits i d'altres llocs on re¬
sulta més difícil evacuar l'aigua, i també el fet que
no es pogués oferir subministrament a 200.000 per¬
sones de l'entorn de Sabadell perquè determinats
problemes dificultaven la portada de l'aigua del Ter,
o les dificultats que hi hagué en el triangle ferroviari
per fer sortir els trens de la línia IV del metro.
Creu que la mesura de govern i les recomanacions

de l'Informe ofereixen les garanties que el Sr. Fisas
ha demanat, sobre la reducció, no l'eliminació absolu¬
ta, del risc; i que l'Informe determina clarament els
responsables dels fets.
Lamenta la frase "atesa la manifesta incompetèn¬

cia demostrada per Barcelona Regional, SA," que fi¬
gura en el prec del Grup de CiU, tot dient que no
s'ajusta a la realitat i respon, en la seva opinió, a la
mateixa motivació que ha portat l'esmentada coalició
a interposar diversos recursos, els quals ha anat per¬
dent, contra la creació de tal empresa i a protestar
pels convenis que aquest Ajuntament hi ha establert.
Hi afegeix que ei treball de tal empresa i el conjunt
dels professionals que hi treballen no mereixen tal
qualificació; que ni el Pla director del transport ni el de
l'aeroport, que recullen en gran part les propostes de
Barcelona Regional, SA, no són pas un desencert;
que el final del tren d'alta velocitat i la seva estació a
la Sagrera tindrà també alguna cosa a veure amb el
projecte redactat per tal empresa fa tres o quatre
anys; i que podria contraposar 50 projectes amb èxits
ben notables als tres casos que ha adduït el Sr. Miró,
sobre dos dels quals les responsabilitats s'han diluci¬
dat avui mateix, mentre que en l'altre va quedar ben
clar en el seu dia que no es tracta d'una obra ja aca¬
bada, sinó de la primera fase d'una obra, en la sego¬
na fase de la qual es tindran presents els aspectes
que s'han comentat.

Diu, en conclusió, que per totes les consideracions
que ha exposat no es pot atendre el prec del Grup de
Convergència i Unió, que tal vegada respon a una
certa animadversió cap a Barcelona Regional, SA, i
les persones que la dirigeixen en tractar-se d'una em¬
presa regional creada en el moment que la regió dei¬
xà de tenir, per decisions polítiques concretes, els
instruments òptims i apropiats per a programar el seu
futur, tasca que la nova Societat ha complert bé, en¬
cara que amb una visió diferent de la que proposaven
altres instàncies administratives.

El Sr. Fisas pensa que la prepotència que hi ha en
certes afirmacions preocupa els ciutadans de Bar¬
celona més encara que les inundacions de la plaça
de Cerdà; i que havent-hi un govern de polítics i no
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de tècnics, quan durant la campanya electoral es treu
rendibilitat a determinades afirmacions, com ara que
la Ciutat no s'inunda, després se n'ha de patir les
conseqüències polítiques, si no eren certes.

El Sr. Miró lamenta que l'argumentació del Sr.
Casas s'hagi basat en prejudicis i matisa que el seu
Grup critica Barcelona Regional, SA, pels fets que ha
exposat que són evidents, ja que si les tres obres ha¬
guessin estat a càrrec d'una empresa privada, aquest
Ajuntament no hi contractaria mai més pel grau d'in¬
certesa dels seus productes, valoració aquesta com¬
partida per molts tècnics municipals; i que no ha fet
un judici sobre la capacitat tècnica de les cadascuna
de persones que hi treballen, sinó sobre els resultats
de tal empresa en tres obres concretes per tal que no
se li tornin a encarregar contractes, més i quan els
costos són absolutament prohibitius.

El Sr. Casas replica que s'ha limitat a recordar el
capteniment del Grup de CiU sobre Barcelona Regio¬
nal, SA; que el pas de vehicles per les tres obres que
segons el Sr. Miró no funcionen, demostra quelcom
ben diferent; i que Barcelona Regional, SA, cobra un
2,5% del pressupost d'execució material per la redac¬
ció del projecte, que encarrega a tercers, un 1% en
concepte de gestió, un 3,5% en concepte de direcció
d'obra i un 2% en concepte de gestió, de manera que
Barcelona funciona amb un 3% perquè la resta l'abo¬
na als facultatius que fan el projecte i porten la direc¬
ció de l'obra.

El Sr. Alcalde tanca el debat assegurant primer
que, pel que fa a les qüestions procedimentals, s'es¬
tabliran mecanismes d'entesa, però l'acumulació
dels punts que tenen el mateix objecte, lluny de limi¬
tar-ne el debat permet tractar-los de manera més
exhaustiva, i remarcant, després, que els fets dels
dies 3 i 14 de setembre varen ésser accidents greus
dels quals l'equip de govern se sent responsable i
vol evitar-ne la repetició en el futur, encara que és
impossible cobrir totalment aquest perill: això ho ex¬
pressa la mesura de govern presentada que preveu
la revisió del PECLAB, tasca que encomana al ge¬
rent municipal i al gerent del Sector, l'execució de
determinades inversions a la Riera Blanca i als car¬
rers de Badal i de Tarragona, les quals es doten
amb 5.000 milions de pessetes, mitjançant la cons¬
trucció dels dipòsits subterranis del parc de l'Escor¬
xador i dels jardins del Doctor Dolça i la impermeabi¬
lització del col·lector del carrer de Quetzal. Hi
afegeix que s'exigiran les responsabilitats esmenta¬
des com a rescabalament dels costos dels accidents
d'ambdós dies.
Comenta que la qualitat i l'eficàcia de l'acció inver¬

sora, que en els darrers anys assolí els 130.000 mi¬
lions de pessetes amb uns resultats generals de bona
qualitat, ha estat possible gràcies als mecanismes
d'organització que delegaven en organismes filials o
contractats, unes responsabilitats que en un règim
normal s'han de recentralitzar recuperant una autori¬
tat facultativa central en el si d'aquest Ajuntament
sense perjudici, però, de l'eficàcia: per això, al costat
de l'estructura executiva, es reforçarà l'estructura fa¬
cultativa per prevenir accidents com els produïts, des¬
afortunat el del dia 3 i més preocupant el del dia 14,
perquè la pluja superà les previsions del PECLAB, la
qual cosa fa necessari accelerar-ne les inversions.
Considera que la proposta d'acord que el Grup de

Cil) no es pot acceptar, perquè inclou provisions

que no es poden concretar fins a tenir els estudis
pertinents, però està en sintonia amb la necessitat
d'accelerar determinades inversions del PECLAB, el
qual és imperatiu en aquesta Ciutat, però formula
també recomanacions per als Municipis contigus, ja
que dels 60.000 milions de pessetes que comprèn,
40.000 corresponen a Barcelona i els restants
20.000 a la conca del Llobregat que drena el col·lec¬
tor de la Riera Blanca i els col·lectors de les parts
altes que drenen després a través del col·lector de
la Gran Via, de manera que cal revisar juntament
amb l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus i la Generalitat les inver¬
sions previstes en el Pla del delta del Llobregat per
tal d'utilitzar-les per fer aquelles obres externes al
Municipi de Barcelona.
Significa, també, que la intervenció de Barcelona Re¬

gional, SA, l'Institut Municipal d'Urbanisme i CLABSA
ha estat rigorosa i positiva, ja que han assumit el risc
de fer una obra molt important, que estructura la cir¬
culació en una part molt complexa de la Ciutat, i ho
han fet amb una gran qualitat; i que els col·lectors
troncáis no ofereixen cap problema segons els infor¬
mes externs, algun dels quals estima que superen les
previsions del PECLAB: per tant, cal acabar-los bé.
Hi afegeix que per a eliminar riscos, cal accelerar les
inversions del PECLAB, però, tot i així, continuarà ha-
vent-n'hi, perquè pot ploure molt i s'ha d'assumir un
grau d'incertesa en aquest aspecte; i que Barcelona
vol ésser una gran capital i accepta el compromís de
fer grans obres com ho són les de l'avinguda del Ge¬
neral Mitre i les de cobertura de la ronda del Mig, fi¬
nançades per la Unió Europea perquè milloren la
qualitat de vida dels veïns, els projectes en marxa so¬
bre el sistema de clavegueram i, especialment, els
grans dipòsits de la Zona Universitària i dels jardins
del Doctor Dolça.
Destaca que s'ha assumit la responsabilitat peis

fets que es van produir, se n'han demanat disculpes,
s'han reparat els danys i s'ha començat a treballar
per evitar que els fets esmentats es repeteixin.
Recull la petició del Grup Popular de col·locar en

les grans obres una oficina que n'informi el públic, i,
acceptant-ne l'esperit, es compromet a donar les or¬
dres oportunes en tal sentit; no accepta, en canvi,
l'avançament de la periodificació de les inversions del
PECLAB que proposa el Grup de CiU, perquè creu
que tal reprogramació s'ha de fer a la llum de la revi¬
sió d'aquest pla.

El Sr. Álvarez agraeix que el Sr. Alcalde hagi reco¬
llit l'esperit de la iniciativa del seu Grup, que presenta
com una mostra de la voluntat de col·laboració del
seu Grup, el qual és conscient de la seva doble res¬
ponsabilitat de fiscalitzar i controlar l'acció de govern i
impulsar-la amb iniciatives com aquesta, que espera
que el Sr. Alcalde desenvoluparà ben aviat.
Queda retirada la proposta d'acord del Grup Popu¬

lar sobre la creació d'una oficina d'informació a les

grans obres.
Es rebutja la proposta del Grup de Convergència i

Unió sobre les inversions del PECLAB, en rebre deu
vots favorables, emesos pels Srs. Molins, Miró, Puig-
dollers, Forn i Ciurana i les Sres. Oranich, Ortega,
Fandos i Recasens, i vint-i-cinc en contra de la resta
de regidors presents a la Sala, excepte els Srs. Fisas,
Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i Bal-
seiro, que s'han abstingut.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Aprovar el 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.

El Sr. Álvarez anuncia el vot favorable del seu

Grup, però deixa constància que en aquest Conveni
de finançament, relatiu a les inversions, al saneja¬
ment financer i a la despesa corrent de les empreses
del transport públic metropolità, hi ha algunes parti¬
des que figuren en el Pressupost municipal com a in¬
versions, però que, en opinió seva i també de la Inter¬
venció municipal, són despesa corrent; i que el fet
que els compromisos per pagar el deute històric de
les Companyies figurin en comptes d'ordre i no pas
en el passiu del Balanç de l'Ajuntament, distorsiona
les ràtios financeres de la comptabilitat municipal.

El Sr. Puigdollers comenta: a) que en els dos anys
que el Sr. Clos porta a l'Alcaldia, aquesta és la prime¬
ra vegada que s'ha inclòs un punt sobre el transport
públic en l'ordre del dia d'aquest Plenari; b) que el
Conveni inclou també el deute, és a dir, el forat fins a
1997 dels transports públics metropolitans, el qual a
31 de desembre de 1999 serà encara d'uns 100.000
milions de pessetes, malgrat haver-se'n tornat ja
20.000; c) que essent aquest Plenari, com ho són els
de tots els Ajuntaments, òrgan de govern, totes les
forces polítiques que el formen haurien de tenir repre¬
sentació en els òrgans de gestió de les empreses de
transport; i d) que en el conjunt d'acords sobre el
transport públic que afecta l'Àrea metropolitana i, en
bona part, la Regió metropolitana, l'aportació de la
Generalitat dobla la del conjunt dels governs locals.

El Sr. Forradellas observa que en els darrers anys
de l'anterior mandat consistorial el transport públic
fou tractat en aquest Plenari quan es discutí l'amplia¬
ció de l'horari nocturn del metro i l'ampliació de la xar¬
xa d'autobusos i també l'ampliació de la targeta rosa;
que a partir de 1995 s'hi van tractar també mocions
que feien palesa la necessitat de multiplicar per dues
o tres vegades les inversions ja que concretament les
inversions de l'Administració autonòmica en tal camp
són, en contraposició a les que fa la Comunitat de
Madrid en el seu territori, molt migrades i això dificulta
assolir un mobilitat sostenible, la qual requereix in¬
versions més importants en la xarxa del metro i tam¬
bé, mentre aquesta no s'hagi ampliat com cal, en la
d'autobusos, per tal de millorar-ne la freqüència i les
possibilitats d'accessibilitat, i establir la integració tari-
fària, perquè aquestes mesures poden dissuadir d'u¬
sar el vehicle privat, quan actualment entren i surten
de la Ciutat 1.200.000 vehicles amb els consegüents
problemes en la mobilitat i en la contaminació atmos¬
fèrica i sónica, tot i que aquest objectiu reclama tam¬
bé donar un nou impuls al Pacte sobre la mobilitat
signat el darrer mandat.

El Sr. Casas puntualitza que el Conveni correspon
al període 1997-2001; que aquesta no és pas la pri¬
mera vegada que es parla del transport públic me¬
tropolità en aquest Plenari des que el Sr. Clos és
alcalde; que el dèficit del transport metropolità no es
pot qualificar pas de forat com ho ha fet el Sr.
Puigdollers, el qual, per altra banda, sap per què no

es produí a l'entitat que gestiona el mateix servei a
Madrid; que el Conveni en debat també sufraga el
dèficit dels Ferrocarrils de la Generalitat; que la Ge¬
neralitat hi aporta una mitjana anual de 16.200 mi¬
lions i les Administracions locals 10.500, xifra que
puja fins als 12.400 si es compten les aportacions
per la tarifació social; que el programa d'inversions
en els darrers quatre anys ha estat de 300.000 mi¬
lions de pessetes a Madrid i de 45.000 aquí, quanti¬
tats de les quals les respectives Comunitats autòno¬
mes han aportat dues terceres parts: per tant, aquí
hi ha un llarg camí per recórrer a fi que qui té real¬
ment la competència i la responsabilitat, les assu¬
meixi d'una manera clara i concreta, però espera
que el Pla director d'infraestructures permeti acon-
seguir-ho

El Sr. Puigdollers matisa que ell no ha dit pas que
en aquest Plenari no s'hagués discutit del transport
públic, sinó que durant el temps que el Sr. Clos porta
a l'Alcaldia, no s'havia inclòs en l'ordre del dia
d'aquest Plenari cap punt sobre tal tema; que de l'ho¬
rari nocturn del metro i de l'ampliació de la targeta
rosa, se'n parlà a instàncies del Grup de CiU; i que de
les xifres que ha donat es referien al conjunt de la
despesa pública a la Ciutat i a l'àmbit metropolità.

El Sr. Àlvarez diu que segons uns quadres que té
a la mà, l'Administració que porta més diners al nos¬
tre transport públic, és la de l'Estat amb 15.000 mi¬
lions de pessetes, seguida per la de la Generalitat i
la local.

La Sra. San Miguel recorda que a la Comissió de
Seguretat i Mobilitat s'ha parlat repetidament del
transport públic i s'hi ha explicat el Projecte Sert, que
ha comportat 800 quilòmetres més en línies d'autobu¬
sos, i l'esforç fet en tal terreny.

El Sr. Portabella destaca que la diferència en la in¬
versió pública de l'Estat en matèria de transport pú¬
blic és manifestament desproporcionada a favor de
Madrid i el dèficit històric encara agreuja més aquesta
situació; i que concretament, mentre els transports
públics de Barcelona han rebut 45.000 milions de
pessetes de l'Estat i la Generalitat, els de Madrid
n'han obtingut 300.000 de l'Estat i la seva Comunitat
autònoma.

El Sr. Álvarez matisa que, en tot cas, les aporta¬
cions estatals al nostre transport públic han crescut
considerablement des que el Partit Popular governa
l'Estat.

El Sr. Portabella replica que des del Parlament ha
seguit les inversions de l'Estat a Catalunya i s'hi nota
una amnèsia quant als dèficits inicials de sortida, as¬
sumits a Madrid per l'Estat mentre que a Barcelona
recauen sobre la Ciutat.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
Aprovar inicialment modificacions de crèdit del

Pressupost 1999, per un import de 182.216.107
pessetes de conformitat amb la documentació ad¬
junta (quatre annexos amb referències 99060990,
99070590, 99071290 i 990 72890), considerant-les
definitivament aprovades en cas de no presentar-
s'hi reclamacions en contra en el termini d'exposi¬
ció pública.

El Sr. Miró anuncia el vot contrari dels membres del
seu Grup per la seva disconformitat amb la despesa
de 876.000 pessetes per despeses generals de la
Guàrdia Urbana, relatives al control de la venda am¬
bulant en el mercat de la Mercè en el període com-
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près entre el 9 d'abril i el 26 de juny mitjançant quatre
agents, operació de rutinària que s'ha d'atendre amb
una despesa extraordinària a causa de la manca de
recursos humans del Cos, donat que cada any les
baixes de personal superen les altes, el darrer any en
una proporció de 74 a 19.

El Sr. Alcalde indica al regidor en ús de la paraula
que se circumscrigui a l'assumpte en debat.

El Sr. Miró contesta que amb les seves paraules
està justificant per què en aquest cas el seu Grup es
decanta pel vot negatiu en comptes d'abstenir-se
com sol fer quan es debaten modificacions pressu¬
postàries. Hi afegeix que l'any passat es gastaren
521 milions en hores extraordinàries de la Guàrdia
Urbana, és a dir, un 50% més que el 1996 en què no¬
més importaren 349 milions; i que el Cos ha de pres¬
tar el servei de control de la venda ambulant mitjan¬
çant hores extraordinàries, perquè es troba en perill
d'extinció.

La Sra. San Miguel indica que el dictamen denota
la rigorositat en la manera de portar els comptes mu¬
nicipals, ja que l'acabament de la urbanització de la
plaça de les Glòries hi va atraure molts venedors i féu
necessari muntar una operació extraordinària de la
Guàrdia Urbana, com sap molt bé la Sra. Ortega,
aleshores regidora del Districte.

El Sr. Maragall precisa que el dictamen es limita a
formalitzar en la comptabilitat la vida diària de l'Ajun¬
tament.

S'aprova el dictamen en debat amb els vots en
contra dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn 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.
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-s'hi re¬
clamacions en contra en el termini d'exposició pública.

La Sra. Recasens comenta que, segons l'informe
de la Intervenció, a la despesa feta amb anterioritat el
1999, li és d'aplicació l'article 154 de la Llei d'hisen¬
des locals, en virtut del qual no es poden adquirir
compromisos de despesa superiors al crèdits autorit¬
zats en l'estat de despeses del Pressupost i són nuls
de ple dret els acords, resolucions i actes administra¬
tius que infringeixen aquest precepte; i que no se li ha
lliurat encara l'anterior informe de 17 de novembre de
1998, demanat en la sessió de la Comissió de Presi¬
dència i Hisenda i al qual es remet l'informe de la In¬
tervenció que acaba de citar: per tant, el seu Grup
expressa la seva preocupació per aquest expedient, i
hi votarà en contra.

El Sr. Maragall contesta que precisament l'expe¬
dient ve a reconèixer, formalitzant-lo correctament, un
crèdit per una despesa que per qüestions de tràmit
no pogué tenir cabuda en el Pressupost de 1998.

La Sra. Recasens insisteix que no se li ha lliurat
encara l'anterior informe de la Intervenció de 17 de
novembre de 1998.

El Sr. Maragall puntualitza que el Grup de Conver¬
gència i Unió pot veure tal expedient dintre del perío¬

de d'anàlisi de comptes; i que determinades raons in¬
dicades per la Intervenció impediren ultimar-lo en
l'exercici de 1998.
S'aprova el dictamen en debat amb els vots en

contra dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn i Pujol
i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i tam¬
bé dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres.
Treserra i Balseiro.

És dóna compte que el dictamen següent en l'ordre
del dia té aquesta nova redacció convinguda a la Jun¬
ta de Portaveus:
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 informare Is Grups municipals
sobre el règim de protecció i els preus dels lloguers
en el seu cas.

S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.
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
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.

El Sr. Álvarez anuncia que el seu Grup, en vista de
la informació facilitada per la Secretaria General, vo¬
tarà afirmativament aquest dictamen.

El Sr. Puigdollers indica que aquest expedient, en
el qual no hi ha l'informe, a juí seu preceptiu, de la In¬
tervenció, el preocupa perquè: a) per primera vegada
es permet al titular d'un dret de superfície hipotecar-lo
en garantia d'una operació financera que no té cap
relació amb tal dret, precedent aquest que li sembla
molt perillós i que el govern municipal hauria d'ex¬
plicar; b) si bé en virtut de la clàusula tretzena del
contracte constitutiu del dret de superfície adjudicat a
Barcelona Project's, SA, l'adjudicatari podia ésser
autoritzat a hipotecar-lo per un import màxim de
8.000 milions de pessetes i fins al 12 de juliol de 2010
com a màxim, per decret de l'Alcaldia de 28 de juliol
de 1998 se li va permetre allargar el termini d'amortit¬
zació del crèdit hipotecari fins al 31 d'agost de 2018,
cosa que comporta una modificació essencial del
contracte que havia d'ésser sotmesa a informe de
l'Interventor i que havia d'ésser acordada per aquest
Plenari.

El Sr. Maragall contesta que l'informe de la Inter¬
venció no és necessari; que el titular del dret de su¬
perfície pot hipotecar-lo per als fins propis de la seva
activitat; que el dictamen, que no posa en joc ni una
sola pesseta municipal, dóna compliment a les previ¬
sions del plec de condicions d'una concessió per cin¬
quanta anys i la hipoteca ara autoritzada grava una
finca que té un valor molt superior; i que el decret de
l'Alcaldia esmentat no modifica el contracte i només
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allarga el termini d'amortització del crèdit, fent ús de
les competències per a la interpretació del contracte
que corresponen a l'Alcaldia.

El Sr. Puigdollers insisteix que el decret de l'Alcal¬
dia, en allargar el termini per a l'amortització de crèdit
hipotecari, va modificar el contracte.

El Sr. Maragall replica que tal decret no modifica el
termini de la concessió, sinó el termini de la hipoteca.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les
Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens.
Modificar l'acord del Consell Plenari, adoptat el 19

de febrer de 1999, relatiu a l'aprovació del Conveni
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).
S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.
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.

El Sr. Álvarez avança el vot favorable del seu
Grup i reitera la petició, feta en la reunió de la Co¬
missió de Presidència i Hisenda, en el sentit que en
el cas que s'acullin a la jubilació voluntària membres
de la Guàrdia Urbana, es procedeixi a cobrir les se¬
ves baixes perquè no es redueixin encara més els
efectius del Cos.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
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) Fixaren vint dies el termini per a la redacció de
la memòria.

El Sr. Miró anticipa l'abstenció dels membres del
seu Grup adduint que totes les decisions que afecten
les societats municipals que operen a Ciutat Vella
s'haurien de prendre per consens, com ja ha dit en el
despatx d'ofici d'aquesta sessió, i tanmateix en la co¬
missió paritària prevista en el dictamen no hi ha re¬
presentants dels Grups de l'oposició.

El Sr. Álvarez anuncia el vot favorable dels mem¬
bres del seu Grup, perquè està d'acord amb la trans¬
formació de Foment de Ciutat Vella, SA, en empresa
d'economia mixta, però abona els arguments del Sr.
Miró sobre la presència dels dos Grups de l'oposició
en el seu Consell d'Administració afegint-hi que tal
societat ve a continuar la tasca de Promoció de Ciutat
Vella, SA, en el Consell d'administració de la qual
ambdós Grups eren presents.

El Sr. Casas contesta que el dictamen enceta el
procés de transformació, que ha d'impulsar el go¬
vern municipal, de Foment de Ciutat Vella, SA, la
qual en el futur reflectirà la participació i pluralitat
que necessita; que els resultats de la Comissió pari¬
tària acabaran recollint-hi allò que s'està treballant a
Promoció de Ciutat Vella, SA, amb presència dels
Grup de l'oposició; que en el despatx d'ofici s'han
nomenat cinc membres del Consell d'Administració
de Foment de Ciutat Vella, SA, per tal de poder-lo
constituir i, així, avançar cap a la transformació en
empresa mixta, però en una propera sessió es de¬
terminarà, en funció dels acords sobre la participa¬
ció dels Grups municipals en les Societats i Instituts
municipals, qui ha de formar els respectius Consells
d'Administració.
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.

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.

La Sra. Fandos explica que el vot favorable que
emetran els membres dels seu Grup en aquest dicta¬
men i els que afecten la construcció de residències
assistides i centres de dia per a gent gran respon al
fet que els equipaments previstos en els carrers de la
Font Florida, de Berenguer de Palou i de Llull figuren
en el Conveni tancat amb el Departament de Benes¬
tar Social el dia 15 de setembre proppassat, mentre
pel que fa al dels carrers d'Entença i del Montnegre
volen expressar un vot de confiança al equip de go¬
vern i l'esperança que no es convertirà en un motiu
de conflicte i serà sotmès en el seu dia a la conside¬
ració de la Comissió Mixta.
La Sra. Carrera subratlla que el conveni assolit

dóna il·lusió i orgull al govern de la Ciutat i enceta una
nova etapa amb la mira posada en els interessos de
la Ciutat i de la seva gent gran.
S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
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 pun¬
tual del Pla General Metropolità per a l'intercanvi
de qualificacions urbanístiques entre el solar del
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carrer de Santa Dorotea, núm. 5, i el del passeig de
Montjuïc, núms. 62-64, promoguda per l'Arquebis¬
bat de Barcelona; 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'inicia¬
tiva municipal; i precisar que s'han incorporat en
relació al document aprovat inicialment les modifi¬
cacions que consten a l'informe de Serveis de Pla¬
nejament de 2 de setembre.
S'aproven, per unanimitat, els sis dictàmens prece¬

dents.

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 declarà 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'expedient 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 ter¬
mini de vint-i-cinc anys segons acord del Consell Ple¬
nari 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 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
Biblioteca dels Àngels, per al seu ús públic.
S'aproven, per unanimitat, els quatre dictàmens

anteriors.

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.

El Sr. Ciurana anuncia que els membres del seu
Grup votaran negativament els dos dictàmens prece¬
dents perquè, segons el Reial Decret 500/1990, en
els expedients de crèdits extraordinaris i suplements
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de crèdits s'han d'aplicar les normes sobre informació
pública i resolució de reclamacions vigents per a
l'aprovació dels pressupostos, les quals no s'han
complert en els dos expedients en debat, el segon
dels quals parla, a més, de despeses d'inversió quan,
en realitat, es tracta d'un lloguer.

El Sr. Mascarell indica que en la reunió de la Co¬
missió ja reconegué que es tractava d'un lloguer i ac¬
ceptà la rectificació demanada pel Sr. Ciurana; i pre¬
cisa que els crèdits extraordinaris previstos en
ambdós dictàmens es financen amb romanents de
tresoreria i seguiran la tramitació reglamentària; i que
les obres ja materialitzades, per valor d'11.000.000
de pessetes, eren de naturalesa urgent, com ara les
necessàries per a millorar la mobilitat de les persones
amb minusvàlues per l'exposició del Tinell.

El Sr. Ciurana fa notar que el dictamen no precisa
que es tracti d'una aprovació inicial, i això minva les
garanties procedimentals establertes per a poder
aprovar-lo.

El Sr. Álvarez significa que el seu Grup optarà per
abstenir-se tot i la rectificació acceptada pel Sr. Mas¬
carell en el segon dels dictàmens en debat, perquè
ambdós expedients haurien d' ésser sotmesos a in¬
formació pública.

El Sr. Alcalde indica que els acords, un cop presos,
seran sotmesos a informació pública.

El Sr. Álvarez manifesta que, en vista de tal compro¬
mís, els membres del seu Grup votaran favorablement.

El Sr. Ciurana es referma en el posicionament
anunciat i suggereix que el text dels acords expliciti
que es tracta d'una aprovació inicial.
S'aproven ambdós dictàmens amb el vot en contra

dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i
Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens,
i amb aquesta nova redacció:
Aprovar inicialment la generació d'un crèdit extraor¬

dinari 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 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.
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

Govern 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.
S'aproven els tres dictàmens precedents amb

l'abstenció dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn,
Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i
Recasens.

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 Parking
Alarcón, SL, P11 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 legis¬
latiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de societats anònimes; i condi¬
cionar aquesta conformitat al fet que la societat resul¬
tant acrediti l'elevació a escriptura pública i la inscrip¬
ció en el Registre Mercantil de la fusió esmentada.

S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions i precs i preguntes dels diversos Grups.

El debat dels escrits compresos sota aquest punt
ha estat acumulat al del núm. 1 de l'ordre del dia.
Abans de tancar la sessió el Sr. Alcalde reitera la

felicitació, que creu compartida per tot el Consistori, a
SAR la Infanta Cristina i el seu espòs pel naixement
del seu primer fill; i el Sr. Fisas en nom del Grup Po¬
pular s'hi suma expressament.

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

Acords de la sessió celebrada el dia 29 d'octubre
de 1999

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
DECRETS DE CARTIPÀS

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4697), que designa la
Ima. Sra. M. Àngels Treserra i Soler membre de la
Comissió de Serveis Urbans i Manteniment.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4906), que delega la
presidència de les Meses de contractació en els càr¬
recs que concreta i determinades facultats en matèria
de gestió i administració econòmica i de personal en
els gerents dels Sectors i dels Districtes i, concreta¬
ment, en el gerent del Sector de Serveis Generals i
en el gerent municipal.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 25

i 28 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4896 i 4986), que
nomenen regidor adscrit de districte els regidors i re¬
gidores 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
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra

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
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 15

i 25 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4703 i 4895), que
disposen:
Nomenar membres dels Consells Municipals dels

Districtes de Barcelona, en representació de la coali¬
ció de Convergència i Unió, les persones següents:
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 Ibañez
Sr. Ángel Sánchez i Álvarez
Sr. Oriol de Soto i Salvans

Districte de Sants-Montjuïc:
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 Tomàs
Sra. Mercè Xicota i Pacheco

Districte de Sarrià-Sant Gervasi:
Sr. Armand Giménez i Navarro
Sr. Frederic Lloverás i Homs
Sr. Manel Prat i Pelàez
Sr. Ignasi Genovès 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 Gallen

Districte de Sant Andreu:
Sr. Jordi Recasens i Alonso
Sr. Joan Ferrándiz i Cabré

Districte de Sant Martí:
Sr. Eduard García i Plans
Sr. Josep Bardés i Esteve
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4897, 98, 99, 4900, 01,
4985 i 4902), que disposen:
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A) Designar membres del Consell d'Administració
de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona les
persones 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 Beltrán
Sr. Miquel Martínez i Martín
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué.
B) Designar membres del Consell d'Administració

de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona les per¬
sones 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
C) Designarmembres del Consell General de l'Ins¬

titut Municipal d'Informàtica de Barcelona les perso¬
nes següents:
President:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Vicepresident:

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Membres:

Im. Sr. Jordi Hereu i Boher
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Sr. Ramon Carrera i Segués
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Alfredo J. Juan i Andrés
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Lluís Fajari i Agudo
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
Sr. Ricard Frigola i Pérez
D) Designar membres del Consell d'Administració

de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona les
persones següents:
President:

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Vicepresidenta:

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Membres:
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. 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
E) Designar membres del Consell d'Administració

de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins les persones
següents:
Presidenta:
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán

Vicepresident:
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín

Membres:
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Im. Sr. Caries Martí i Jufresa
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Ricard Frigola i Pérez
F) Designar membres de la Junta Rectora de l'Ins¬

titut Municipal de Persones amb Disminució les per¬
sones següents:

a) En representació de l'Ajuntament de Barcelona
Presidenta:

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Vicepresident:

Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Membres:

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
b) En representació de les Persones amb Disminució:
Sra. Flor Lara i Barragán
Sra. Belén González i Herrero
Sr. Enric Arqués i Martí
Sra. M. José Pujol i Rojo
Sra. Aránzazu Olaortua i Ugalde
Sra. Mercedes Cruz i Pérez
Sr. Benito Durán i Sánchez
Sra. Carme Riu i Pascual
Sra. Alícia Vélez i Ortiz
Sra. M. José Vázquez i Arias
G) Designar membres de la Junta de Govern de

l'Institut Municipal d'Urbanisme les persones següents:
President:

Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno
Vicepresident primer:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresident segon:

Im. Sr. Ferran Julián i González
Membres:

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

Observadors:
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher T
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Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. 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 Seré i Esteve
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 25 d'octubre

de 1999 (S1/D/1999 4903, 04, 05, 07, 08), que dis¬
posen
A) Designar membres de la Junta de Govern de

l'Institut de Cultura de Barcelona les persones se¬
güents:
President:
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Vicepresidenta:
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori

Membres:
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
B) Designar membres de la Junta de Govern de

l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona les
persones següents:
Presidenta:
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán

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
C) Designar membres de la Junta de Govern de

l'Institut 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 Beltrán
Sr. Ramon Carrera i Segués
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
D) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona al Consell d'Administració de l'IMAS les se¬

güents persones:

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.

E) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona al Consell d'Administració del PAMEM a les

persones 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.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4653), que designa el
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés gerent de l'Institut
Municipal d'Urbanisme.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4889), que nomena el
Sr. Antoni Rodríguez i Sivera director-gerent de l'Ins¬
titut Municipal d'Hisenda de Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4888), que nomena la
Sra. Lourdes Altés i Juan gerent de l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4887), que designa el
Sr. Daniel Cando i Cando comissionat de l'Alcaldia

per a la Defensa dels Drets Civils.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4890), que designa vo¬
cal 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.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4937), que delega en
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira la representació de
l'Ajuntament de Barcelona al Consell General i al
Comitè Executiu de la Federació de Municipis de
Catalunya.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4710), que disposa:
1 r) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona a l'Assemblea General del Consorci del Fòrum
Universal de les Cultures les persones següents:
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde de Barcelona
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, primer tinent d'al¬

calde
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, tercer tinent d'al¬

calde
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán, quarta tinenta d'al¬

calde
Im. Sr. Joaquim Molins i Amat, president del Grup

Municipal Convergència i Unió
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà, president del Grup

Municipal Partit Popular
Im. Sr. Jesús M. Canga i Castaño, alcalde de Sant

Adrià
Ima. Sra. Manuela de Madre i Ortega, alcaldessa

de Santa Coloma de Gramenet
Im. Sr. Dídac Pestaña i Rodríguez, alcalde de

Gavà
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Im. Sr. Celestino Corbacho i Chaves, alcalde de
l'Hospitalet de Llobregat

Im. Sr. Manuel Royes i Vila, president de la Diputa¬
ció de Barcelona

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla, presidenta de
la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació, Tu¬
risme i Comerç

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic, regidor
ponent de Ciutat del Coneixement

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor ponent
de Cultura

Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos, regidor del Dis¬
tricte de Sant Martí

Im. Sr. Ferran Julián i González, regidor del Distric¬
te de Sant Andreu

Sr. Ramon Seró i Esteve, gerent municipal
Sr. Josep A. Acebillo i Marín, director general de

Barcelona Regional
Sr. Jaume Galofré i Crespí, director dels Serveis

Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona
El secretari general de l'Ajuntament de Barcelona
2n) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona a la Comissió Executiva de l'esmentat Consor¬
ci les persones següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
3r) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona a la Comissió Permanent de l'esmentat Con¬
sorci les persones següents:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4909, 4910, 4978,
4955, 4926, 4927, 4931, 4925, 4923, 4920, 4921,
4930, 4980, 4977 i 4982), que disposen:

A) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona en el Consorci del Museu d'Art Contemporani
de Barcelona les persones següents:
Consell General:

Im. Sr. Ferran Mascarell 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 Mascarell i Canalda
Sr. Jordi Martí i Grau
B) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona en el Consorci de les Drassanes de Barcelona
les persones següents:
Consell General:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Sr. Jordi Martí i Grau
Sra. Anna Carbó i Ribugent
Proposar al Consell General el nomenament del

Sr. Jordi Martí i Grau com a representant de l'A¬
juntament a la Comissió Executiva de l'esmentat
Consorci.

C) Nomenar representants de l'Ajuntament en el
Consell Rector de la Corporació Sanitària de Barcelo¬
na les persones següents:

Sr. Ricard Armengol i Rosell
Sr. Ricard Gutiérrez i Martí
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué

Designar el Sr. Ricard Gutiérrez i Martí vicepre-
sident de l'esmentat Consell Rector.

D) Designar membres del Consell de Govern del
Consorci de l'Institut de Salut Pública de Catalunya,
en representació de l'Ajuntament de Barcelona, les
persones següents:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ricard Gutiérrez i Martí
Sr. Ricard Armengol i Rosell
E) Designar al 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. Manel Blasco i Legaz
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
b) Comité Executiu

Presidenta:
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori

Vocals:
Sr. Manel Blasco i Legaz
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
F) Designar vocals al Consell General del Consorci

"El Far, Centre dels Treballs del Mar", en representació
de l'Ajuntament de Barcelona, els regidors següents:
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
G) Designar membres de la Junta de Direcció del

Consorci del Besòs, en representació de l'Ajuntament
de Barcelona, els regidors següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
lm. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos
H) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona al Consell General del Consorci de Comunica¬
ció 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
I) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona 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
J) Nomenar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona en el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra les
persones següents:
Consell Rector
Vocals:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Pilar Figueras i Bellot
Sr. Jordi Martí i Grau
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Vocals experts:
Sr. Josep M. Mestres
Sr. Germà Vidal i Rebull

Comissió Executiva:
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
K) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona 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
Proposar a la Junta de Govern de l'esmentat Con¬

sorci el nomenament de l'Im. Sr. Ferran Mascarell i
Canalda i del Sr. Jordi Martí i Grau com a represen¬
tants de l'Ajuntament de Barcelona en la Comissió
Executiva.

L) Designar representant de l'Ajuntament de Barce¬
lona al Patronat del Consorci del Palau de la Música
Catalana els regidors següents:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Proposar al Patronat del Consorci el nomenament

del Sr. Jordi Martí i Grau com a representant de
l'Ajuntament de Barcelona al Comitè Executiu de l'es¬
mentat Consorci.

M) Designar l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda,
regidor ponent de Cultura, representant d'aquest
Ajuntament al Patronat del Consorci de la Biblioteca
de Catalunya.

N) Designar com a representant d'aquest Ajunta¬
ment al Consorci per a la Normalització Lingüística
els Ims. Srs. Ferran Mascarell i Canalda i Jordi
Portabella i Calvete.

O) Designar l'Im. Sr. Francisco A. de Semir i
Zivojnovic, regidor ponent de Ciutat del Coneixement,
vocal del Consell General del Consorci de la Universi¬
tat Menéndez Pelayo-Barcelona.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de

1999, (S1/D/1999 4956) que disposa:
1r) Designar representant de l'Ajuntament de Bar¬

celona en l'Assemblea General del Consorci Localret
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
2n) Proposar a l'Assemblea General del Consorci

Localret el nomenament de l'Im. Sr. Ernest Maragall i
Mira com a president de la Junta de la Demarcació
Barcelona-Besòs i vicepresident del Consell d'Admi¬
nistració.
3r) Proposar a l'Assemblea General del Consorci

Localret que els representants de l'Ajuntament de
Barcelona en el Consell d'Administració, en represen¬
tació de la demarcació Barcelona-Besòs, siguin els
Ims. Srs.: Francisco A. de Semir i Zivojnovic, Joan
Puigdollers i Fargas i Jordi Cornet i Serra.
4t) Proposar a l'Assemblea General del Con¬

sorci Localret que els representants de l'Ajun¬
tament de Barcelona en la Junta de Demarcació
de la Demarcació Barcelona-Besòs siguin els
Ims./lmes. Srs./Sres.: Maravillas Rojo i Torrecilla,
Francisco A. de Semir i Zivojnovic, Carme San
Miguel i Ruibal, Jaume Ciurana i Llevadot, Joa¬
na M. Ortega i Alemany, Jordi Portabella i Calve¬
te i Eugeni Forradeilas i Bombardé i Jordi Cornet
i Serra.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de

25 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4983), que

designa membres del Comitè Executiu de la
Fira Internacional de Barcelona els regidors se¬
güents:

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Eugeni Forradeilas i Bombardó
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4922), que designa re¬
presentants de l'Ajuntament de Barcelona al Patronat
de la Fundació Mies Van Der Rohe les persones se¬
güents:
President:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
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
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4981), que delega en
l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín, la representa¬
ció de l'Ajuntament de Barcelona al Patronat de la
Fundació Fòrum Ambiental.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4820), que nomena re¬
presentants de l'Ajuntament a la Fundació M. Aurèlia
Capmany les Imes. Sres. Núria Carrera i Comes i
Maravillas Rojo i Torrecilla.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia,

de 13 i 25 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4654 i
5015), pels quals es designen representants de
l'Ajuntament a les empreses següents, tot propo¬
sant-ne a les respectives Juntes Generals el no¬
menament com a membres del seu Consell d'Admi¬
nistració:

Clavegueram de Barcelona, SA
President:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Vocals:

Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Ricard Frigola i Pérez

Promoció Ciutat Vella, SA
President:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresidenta:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Vocals:

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Francisco A. De Semir i Zivojnovic
Im. Sr. Eugeni Forradeilas i Bombardó
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Sr. Pere Cabrera i Masanas
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Josep M. Lucchetti i Piu
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés
Sr. Jordi Muntanyà i Rifà

Serveis Funeraris de Barcelona, SA
President:

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Vocals:

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno
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Mercabarna, SA
Vocals:
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Sr. Ramon Seré i Esteve

Proeixample, SA
President:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresidenta primera:

Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Vicepresident segon:

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vocals:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Jordi Carbonell i Curell
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs

Tractament i Eliminació de Residus, SA (TERSA)
Vocals:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ramon Seré i Esteve
Sr. Ricard Frigola i Pérez

ACORDS DE CARTIPAS

Designar membres de la Junta de Govern del Pa¬
tronat Municipal de l'Habitatge les persones se¬
güents:
President
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé

Vicepresident
Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno

Membres
Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Alfredo J. Juan i Andrés
Sr. Joan Raurich i Llach
Sr. Jesús González
Sr. Pedro Parras i Calderón
Sr. Ginés Martínez i Serrano
Designar representants de l'Ajuntament al Centre

de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Ca¬
ritat les persones següents:
Consell General:
Vicepresident
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

Vocals
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrá
Sr. Jordi Martí i Grau
Sr. Xavier Roig i Giménez

Comitè Executiu:
Vicepresident

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Vocals

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

Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬
des a l'Ajuntament com a soci únic de les Societats
Privades Municipals, els acords següents.

1r) Deixar sense efecte i, per tant, revocar, tots els
nomenaments fets fins aquest moment en relació als
Consells d'Administració de les Societats que es diran.
2n) Designar membres dels Consells d'Administra¬

ció i presidents de les següents Societats Municipals
les persones següents:
SM d'Aparcaments i Serveis, SA (SMASSA)
Presidenta
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal

Vicepresident
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos

Consellers
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Sr. Emili López i Bailón
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Sr. Blas Alascio i Ruiz
Sr. Alfred Morales i González
Sr. Ramon García-Bragado i Acín

SPM Barcelona Activa, SA
Presidenta

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Vicepresident

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Consellers
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Antonio Ainoza i Cirera
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Xavier Muñoz i Pujol
Sr. Joan Raurich i Llach
Sr. Joaquim Casal i Fàbrega
Sr. Vicenç Tarrats i Masó
Sr. Joan Paz i Sánchez

SPM Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpi¬
ques, SA
President

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Vicepresidenta

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Consellers

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Antoni Tobeña i Pallarès
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Pere Sust i Sagau

SPM Informació i Comunicació de Barcelona, SA
President

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Vicepresident

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
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Consellers
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Lluís Garriga i Paitubí
Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Sra. Concepció Duran i Pagès
Sra. Josepa Rafel i Durany

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA
President
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete

Vicepresidenta
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori

Consellers
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Ima. Sra. Magda Oranich i Solagran
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Sr. Ramon Folch
Sr. Ramon Carrera i Segués

Observador
Sr. Ramon Lamiel i Villaró

SPM Pro Nou Barris, SA
President

Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno

Vicepresident primer
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Vicepresident segon
Im. Sr. Manuel Pérez i Benzal

Consellers
Im. Sr. Ferran Julián i González
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Joan Jubert i García
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Blas Alascio i Ruiz
Sra. Caterina Ramis i Llompart
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs
3r) Establir que el termini de designació dels conse¬

llers i conselleres que es nomenen serà l'establert en
els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial.
4t) Facultar indistintament els presidents i els secre¬

taris dels Consells d'Administració per comparèixer da¬
vant notari i elevar a escriptura pública el nomenament
anterior, com també per complir els tràmits necessaris
per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i tam¬
bé la correcció d'errors materials en cas necessari.

Designare I Sr. Joaquín Sánchez i Cabo gerent de
Pro Nou Barris, SA.

Despatx d'ofici ordinari
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 14

i 16 de juliol, 17 i 30 de setembre i 13 i 20 d'octubre
de 1999 (S1/D/1999 4680, 4681, 4202, 4677, 4702 i

4824), que aproven modificacions de crèdit del Pres¬
supost de 1999 (generació de crèdits per ingressos)
per import de 14.605.015, 8.428.700, 36.072.065,
2.477.636.650, 900.000 00 i 25.000.000 de pessetes.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, d'1, 5 i

20 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4510, 4511, 4513,
4517, 4542, 4563, 4789 i 4790), que nomenen fun¬
cionaris eventuals les Sres. Anna Montés i de Passos,
Carme Freixa i Zurita, Concha Alonso i Blanco, M.
Eulàlia Ferrando i Serra, Lourdes Muñoz i Santa¬
maría, Eva Martínez i Picó, M. Carmen Fernández i
González, i Francesc Xavier Ballester i Fàbregues.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4807), que fixa com a
festes locals a celebrar durant l'any 2000 en el terme
municipal de Barcelona, els dies 12 de juny i 25 de
setembre.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4839), que imposa al
Sr. Juan Sáez i Melenchón, agent de la Guàrdia Ur¬
bana, en situació de segona activitat, la sanció de se¬
paració del servei per la comissió d'una infracció dis¬
ciplinària de caràcter molt greu tipificada com a
incompliment de les normes sobre les incompatibili¬
tats a l'article 115 h) de la Llei de la funció pública, i
d'una altra de greu, tipificada com a incompliment
greu dels deures i obligacions derivats de la seva fun¬
ció a l'article 116 s) de la mateixa Llei.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de

1999 (S1/D/1999 4924) que modifica la composició
dels membres de la Mesa de contractació, que ha de
valorar les ofertes presentades en la contrata de re¬
collida de residus sòlids urbans i neteja viària de la
ciutat de Barcelona, la qual estarà constituïda per les
persones següents:
President

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Secretari

El secretari de la Corporació o funcionari lletrat en
qui delegui.
Vocals

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Ricard Frigola i Pérez
Sra. Rosa M. Forcada i Castelltort
Sr. Robert Marsan i Álvarez
Sr. Jordi Carbonell i Curell
També en formarà part l'interventor de la Corporació

o funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 28

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4932), que nomena,
pel procediment de lliure designació, el Sr. Francesc
Lliset i Borrell, funcionari d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretari general de
l'Ajuntament de Barcelona.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Aprovar la donació de la propietat de l'edifici de
l'antic arsenal de la Ciutadella, tant en la part on ac-
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tualment radica el Parlament de Catalunya, com els
espais avui destinats a les col·leccions del Museu
d'Art Modern, condicionant aquesta donació al fet que
ambdues superfícies siguin destinades permanent¬
ment a seu del Parlament de Catalunya; aprovar, en
la seva integritat, el Protocol convingut a l'efecte en¬
tre la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la
Presidència del Parlament de Catalunya i PAIcaldia-
Presidència de l'Ajuntament de Barcelona; instrumen¬
tar l'expedient patrimonial corresponent en els termes
del dit protocol i dels articles 49 i 50 del Reglament
del patrimoni dels ens locals de 17 d'octubre de 1988,
amb la prèvia desafectació del domini públic muni¬
cipal que preveu l'article 20 del mateix Reglament;
sotmetre l'expedient a informació pública durant un
termini de trenta dies, de manera que, si no s'hi for¬
mulen reclamacions o al·legacions que posin de ma¬
nifest la necessitat de modificar el present acord, es
tingui per aprovat definitivament; formalitzar la trans¬
missió en escriptura pública, una vegada conclòs el
trasllat de les dependències del Museu d'Art Modern,
amb la pràctica prèvia de les operacions registráis de
segregació, agrupació o altres que calguin per a la
identificació de l'immoble al·ludit com a finca indepen¬
dent i la fixació del règim d'accés a l'esmentat edifici
a través del parc de la Ciutadella; i facultar l'Alcaldia
per realitzar totes les actuacions encaminades a la
deguda concreció i execució d'aquest acord, de con¬
formitat amb allò que preveu l'article 11.4 de la Carta
Municipal de Barcelona, de 30 de desembre de 1998.
Modificar per a l'exercici de l'any 2000 i successius

les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal
general; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm.
1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm.
1.3. Impost sobre l'increment de valor de terrenys dels
naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats
econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis ge¬
nerals; núm. 3.2. Serveis de prevenció, extinció d'in¬
cendis i salvament; núm. 3.3. Serveis urbanístics;
núm. 3.4. Recollida d'escombraries i altres serveis de
neteja; núm. 3.5. Clavegueram; núm. 3.6. Mercats;
núm. 3.7. Taxes pels serveis d'inspecció i prevenció
sanitària; núm. 3.8. Prestacions de la guàrdia urbana i
circulacions especials; núm. 3.9. Inspecció i control sa¬
nitari d'animals i llurs productes; núm. 3.10. Servei de
cementiris i cremació; núm. 3.11. Utilització privativa
del domini públic municipal; núm. 3.12. Aprofitament
del vol, sòl i subsòl; núm. 3.13. Estacionament de vehi¬
cles; núm. 3.14. Serveis culturals; núm. 3.15. Serveis
especials d'enllumenat; i núm. 3.16. Utilització privada
del funcionament de les fonts ornamentals.
Modificar per a l'exercici de l'any 2000 i successius

l'Ordenança general dels preus públics i la seva apli¬
cació regulats per les Ordenances: núm. 5.1. Serveis
d'educació; núm. 5.2. Instal·lacions esportives muni¬
cipals; núm. 5.3. Estudis d'anàlisi i control ambiental;
núm. 5.4. Laboratoris municipals; núm. 5.5. Residèn¬
cies i habitatges tutelats.

1) Aprovar inicialment la Memòria justificativa de la
transformació de la societat privada municipal Fo¬
ment de Ciutat Vella, SA, en empresa d'economia
mixta, per a l'exercici d'activitats econòmiques en rè¬
gim de lliure concurrència.

2) Aprovar inicialment l'ampliació del capital social
de Foment de Ciutat Vella, SA, en la xifra de
990.000.000 de pessetes, mitjançant l'emissió d'un

total de 59.000 accions de la sèrie A de 10.000 pes¬
setes de nominal, de les quals 50.000 són a subscriu¬
re per l'Ajuntament, i 40.000 accions de la sèrie B de
10.000 pessetes de nominal, a subscriure per entitats
privades. Les 9.000 accions de la sèrie A que resten
per a subscriure ho seran per l'Ajuntament o una altra
administració pública.

3) Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts
de Foment de Ciutat Vella, SA, que figura en la Me¬
mòria justificativa.

4) Sotmetre a informació pública la Memòria justifi¬
cativa per un termini de trenta dies hàbils, d'acord
amb l'article 148 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Aprovar inicialment modificacions de crèdit del

Pressupost 1999, per un import de 408.885.745 pes¬
setes (2.457.452,82 euros), de conformitat amb la do¬
cumentació adjunta (dos annexos amb referència
99092890 i 99100590), considerant-les definitivament
aprovades en cas de no presentar-s'hi reclamacions
en contra en el termini d'exposició pública.
Adjudicar, com a resultat de la subhasta promogu¬

da, la concessió de l'ús privatiu del terreny, de domini
públic municipal, situat a l'avinguda del Doctor
Marañón, núm. 6, en la confluència amb el carrer de
Baldiri Reixac, per a la gestió i explotació de l'estació
de servei per al subministrament de benzina construï¬
da a l'esmentat terreny, al Reial Automòbil Club de
Catalunya, pel preu de 252.100.000 pessetes
(1.515.151,52 euros) i amb subjecció al plec de clàu¬
sules aprovat pel Consell Plenari en la sessió del dia
26 de març de 1999; i formalitzaréI contracte de con¬
cessió amb la constitució prèvia de la garantia deter¬
minada a la clàusula tretzena de l'esmentat plec.
Consentir la transmissió de la totalitat de les accions

de la companyia Aparcamientos de Cataluña, SA,
(ACSA) projectada pels seus titulars, les societats Filo,
SA, Lagun-Aro, Entidad de Previsión Social Voluntaria
i Profesa Barcelona I, SA, a favor de la societat
Sogeparc, SA, als efectes de mantenir la vigència i
continuïtat de les actuals concessions municipals a
Aparcamientos de Cataluña, SA, dels dos aparca¬
ments subterranis de vehicles situats a l'avinguda del
Paral·lel, núms. 51-57 (Tres Xemeneies) i en el carrer
del Segre, núms. 24-32 (Can Fabra).

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de les Corts

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla espe¬
cial de reforma interior del sector Bacardí, d'iniciati¬
va municipal; estimar parcialment les al·legacions
presentades pel Sr. Alberto Teichman i Julià, en
nom propi, dels seus germans Fernando, Isabel,
Ana María i Lurdes, i del seu pare, Sr. Alberto
Teichman i Caraco; desestimar les al·legacions for¬
mulades pel Sr. Luís Montesino-Espartero i Julià, en
nom propi, dels seus germans Camilo i Pablo, i en
representació de les famílies Teichman Julià i Julià
Díez i de Rivera, i desestimar les al·legacions pre¬
sentades per la Sra. Ana Forment i Solé, en la seva
qualitat de propietària d'una finca del sector, tot això
de conformitat amb l'informe dels Serveis de Plane¬
jament de 27 de setembre de 1999; i prendre en
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consideració les al·legacions presentades pel Sr.
Josep M. Miralles i Via, en qualitat de sotsdirector
general de la Societat General d'Aigües de Barcelo¬
na, SA, precisant que en el moment en què es re¬
dactin els projectes, es podran ajustar les noves
instal·lacions a les ja existents, tal com determina
l'esmentat informe de 27 de setembre.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial d'assignació
d'ús dotacional a la masia de Can Balase al parc de
Collserola, promogut pel Patronat Metropolità del
Parc de Collserola.

Districte de Sant Martí

Desestimar eI recurs de reposició interposat pel Sr.
Víctor Pàmies i Muñoz, actuant en nom i representa¬
ció de les Comunitats de Béns avinguda d'Icària
núms. 189, 193 i 195-197, contra la denegació de
l'aprovació definitiva del Pla especial d'ordenació de
l'avinguda d'Icària, núms. 189-197, promogut per la
Comunitat de Béns de l'avinguda d'Icària, núms. 189-
197, de conformitat amb l'informe proposta de resolu¬
ció dels Serveis de Planejament de 23 de setembre
de 1999, el qual, a efectes de motivació, s'incorpora
al present acord.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Adjudicar, mitjançant el procediment negociat pre¬
vist a l'article 160.2 a) de la Llei de contractes de les
Administracions públiques (LCAP), el contracte núm.
99002591 per a la concertació de cinquanta places
d'acolliment residencial de caràcter temporal i tracta¬
ment social adreçat a persones sense sostre en fase
inicial o avançada de desarrelament social, a l'entitat
Sant Joan de Déu Serveis Socials, amb NIF núm. Q-
5800637-J, per un import de 281.313.338 pessetes
(1.690.727,21 euros). Autoritzar la despesa de
281.313.338 pessetes (1.690.727,21 euros), de les
quals 28.812.170 pessetes aniran contra la partida
227.19 311.40 0201 del Pressupost de 1999;
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2000,
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2001,
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2002;
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2003; i disposar-
la a nom de l'esmentada entitat. Dispensar l'adjudica¬
tari de constituir la garantia definitiva. Requerir l'adju¬
dicatari perquè, en el termini de trenta dies naturals
des del següent al de la notificació de l'adjudicació,

es personi a les dependències de la Gerència del
Sector dels Serveis Personals (carrer de la Llacuna,
núm. 161, 3a planta) per a la formalització del con¬
tracte, fent-li advertiment que de no complir aquest
requisit, l'Administració podrà declarar resolt el con¬
tracte; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província, d'acord amb l'article 94 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, LCAP.

PONÈNCIA D'ESPORTS I RELACIONS INSTITUCIONALS

Districte de l'Eixample

AprovaréI plec de clàusules d'explotació i documen¬
tació tècnica annexa que ha de regir la concessió de la
gestió del poliesportiu municipal Joan Miró, situat al
carrer de la Diputació, núms. 17-19; sotmetre'l a infor¬
mació pública durant un termini de vint dies a comptar
des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, d'acord amb l'article 232.2 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i
convocar sota la condició establerta a l'article 122.2
del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, con¬
curs públic, en la seva modalitat de procediment obert,
per a l'adjudicació de la concessió.

Districte d'Horta-Guinardó

Acceptar de la Diputació de Barcelona la cessió de
l'ús de les instal·lacions esportives i mobiliari que les
complementa, situades a la zona est del recinte de
les Llars Mundet; aprovar la minuta annexa de conve¬
ni a formalitzar entre l'Ajuntament i la Diputació de
Barcelona; i deixar sense efecte, en els termes que
s'indiquen a l'expressada minuta, el conveni celebrat
entre ambdues Administracions el 30 d'abril de 1991.

COMISSIÓ DE JOVENTUT I DRETS CIVILS

PONÈNCIA DE JOVENTUT

Excloure l'empresa Sercanvi Catalans, SL, amb
NIF B-60646916, de la licitació relativa a l'adjudicació
del contracte que té per objecte la concessió del ser¬
vei de gestió i explotació de quatre Centres de noves
tecnologies per a joves, en no haver corregit, dins del
termini atorgat, les anomalies observades en la docu¬
mentació presentada; i, en conseqüència, declarar
desert el concurs que ha de regir l'adjudicació del
contracte que té per objecte la concessió del servei
de gestió i explotació de quatre Centres de noves tec¬
nologies per a joves, en base a la proposta efectuada
per la Mesa de contractació, d'acord amb l'article
89.2 de la Llei de contractes de les Administracions

públiques (LCAP). Iniciar procediment negociat
d'acord amb l'article 160.2, e) de la LCAP per a l'adju¬
dicació d'aquest contracte.
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

Decret. En ús de les atribucions conferides per l'ar¬
ticle 21 de la Llei de bases de règim local i l'article 13
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo:
Modificar les bases específiques per a l'atorgament

d'una subvenció equivalent al 50% de la quota de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a aque¬
lles persones físiques més grans de 45 anys que ini¬
ciïn una activitat subjecta a l'esmentat impost, les
quals bases varen ser aprovades per decret de l'Al¬

caldia, de data 14 d'abril de 1999, en el sentit de
substituir la Base número 4, la qual queda amb el re¬
dactat següent:
"La resolució sobre l'atorgament de les subven¬

cions serà adoptada pel regidor/a de Promoció Eco¬
nòmica, Ocupació, Comerç i Turisme".
Barcelona, 20 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4788)

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

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 20 d'octubre de 1999)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

22719 0201 31131 MC7 Altres contractes de serveis 150.000

48000 0605 31121 MC8 Assistència social 150.000
22719 0201 31131 MC7 Altres contractes de serveis 5.000.000
22719 0602 31131 MC8 Altres contractes de serveis 5.000.000
22606 0604 46360 MC7 Reunions i conferències 1.370.000

48101 0604 43230 MC8 Premis, beques i pensions d'estudi 1.370.000
22610 0603 12110 MC7 Altres despeses compra serveis 500.000

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 500.000
21500 0603 31010 MC7 Manteniment de mobiliari i equipament 993.700
20300 0603 31010 MC7 Arrendament màquinaria i instal·lacions 506.300
48001 0603 31121 MC8 Ajuts a famílies 1.500.000

60391 0604 43230 MC7 Arranjament plaça de Comas 9.500.000
73901 0604 43240 MC8 Transferència de capital a l'Institut Municipal

de Parcs i Jardins 9.500.000
18.020.000 18.020.000

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

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 22 d'octubre de 1999)

Partida Tipus Descripció
63228 0101 43230 MC7 Adequació edificis administratius municipals
60544 0610 43220 MC8 Expropiació carrer de Perpinyà, núms. 47 bis-49
63102 0501 45230 MC8 Consolidació xemenia Macosa

Altes

47.200.000
27.000.000

74.200.000

Baixes
74.200.000

74.200.000
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CARTIPÀS

Decret. Constituïda la Corporació Municipal resul¬
tant de les eleccions del dia 13 de juny d'enguany,
procedeix modificar la composició dels membres de
la mesa de contractació que ha de valorar les ofertes
presentades en la contrata de recollida de residus sò¬
lids urbans i neteja viària de la ciutat de Barcelona, i
que està regulada a l'article 26è del plec de condi¬
cions del contracte de recollida de residus sòlids ur¬

bans i neteja viària.
Per aquest motiu i d'acord amb el que estableix

l'article 21 de la Llei reguladora de bases de règim lo¬
cal i 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Modificar la composició dels membres de la mesa

de contractació que ha de valorar les ofertes presen¬
tades en la contrata de recollida de residus sòlids ur¬

bans i neteja viària de la ciutat de Barcelona, la qual
estarà constituïda per les persones següents:
President:
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín.

Secretari:
El secretari de la Corporació o funcionari lletrat en

qui delegui.
Vocals:

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, Ima. Sra. Imma
Mayoi i Beltràn, Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, Im. Sr.
Albert Batlle i Bastardas, Sr. Ramon Seró i Esteve,
Sr. Ricard Frigola i Pérez, Sra. Rosa M. Forcada i
Castelltort, Sr. Robert Marsan i Álvarez, i el Sr. Jordi
Carbonell i Curell.
També hi formarà part l'interventor de la Corpora¬

ció o funcionari en qui delegui, amb veu però sense
vot.
Donar compte d'aquest decret al Consell Municipal

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

Clos i Matheu.
(Ref. 4924)

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 12 dels Estatuts del
Consorci del Besòs, disposo:
Designar membres de la Junta de Direcció del

Consorci dei Besòs en representació de l'Ajuntament
de Barcelona, els regidors següents: Im. Sr. Xavier
Casas i Masjoan, Im. Sr. Ferran Julián i González, i el
Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos.

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

(Ref. 4931)

k k k

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i l'article
21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local, disposo:

Delegaren l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira la repre¬
sentació de l'Ajuntament de Barcelona al Conseil Ge¬
neral i al Comitè Executiu de la Federació de Munici¬
pis de Catalunya.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4937)
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 7 dels Estatuts del
Consorci de l'Institut de Salut Pública de Catalunya,
disposo:
Designar membres del Consell de Govern del Con¬

sorci de l'Institut de Salut Pública de Catalunya, en
representació de l'Ajuntament de Barcelona, les per¬
sones següents:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín, Sr. Ricard
Gutiérrez i Martí, i Sr. Ricard Armengol i Rosell.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4955)
k k k

Decret. De conformitat amb els articles 10, 14.1b) i
18.1 dels Estatuts del Consorci Localret i en ús de les
facultats atribuïdes a l'Alcaldia per l'article 13 de la
Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Designar representant de l'Ajuntament de

Barcelona en l'Assemblea General del Consorci
Localret l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Segon. Proposar a l'Assemblea General del Con¬

sorci Localret el nomenament de l'Im. Sr. Ernest
Maragall i Mira com a president de la Junta de la De¬
marcació Barcelona-Besòs i vicepresident del Consell
d'Administració.
Tercer. Proposar a l'Assemblea General del Con¬

sorci Localret que els representants de l'Ajuntament
de Barcelona en el Consell d'Administració, en repre¬
sentació de la demarcació Barcelona-Besòs, siguin
els Ims. Srs.: Francisco A. de Semir i Zivojnovic, Joan
Puigdollers i Fargas i Jordi Cornet i Serra.
Quart. Proposar a l'Assemblea General del Consorci

Localret que els representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona en la Junta de Demarcació de la Demarcació
Barcelona-Besòs siguin els Ims./lmes. Srs./Sres.:
Maravillas Rojo i Torrecilla, Francisco A. de Semir i
Zivojnovic, Carme San Miguel i Ruibal, Jaume Ciurana
i Llevadot, Joana M. Ortega i Alemany, Jordi Portabe¬
lla i Calvete, Eugeni Forradellas i Bombardó i Jordi
Cornet i Serra.
Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple¬

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

Clos i Matheu.

(Ref. 4956)
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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 i 18 del Con¬
sorci per a la Normalització Lingüística, disposo:
Designar representants d'aquest Ajuntament al

Consorci per a la Normalització Lingüística els Ims.
Srs. Ferran Mascarell i Canalda i Jordi Portabella i
Calvete.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4977)

★ * *

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
Sanitari de Barcelona, disposo:

Primer. Nomenar representants de l'Ajuntament en
el Consell Rector de la Corporació Sanitària de Bar¬
celona les persones següents: Sr. Ricard Armengol i
Rosell, Sr. Ricard Gutiérrez i Martí, i Sr. Joan Albert
Dalmau i Balagué.
Segon. Designar el Sr. Ricard Gutiérrez i Martí

vicepresident de l'esmentat Consell Rector.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4978)

•k ie ie

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 6 dels Estatuts del
Consorci de la Biblioteca de Catalunya, disposo:
Designar I'lm Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regi¬

dor ponent de Cultura, representant d'aquest Ajunta¬
ment al Patronat del Consorci de la Biblioteca de Ca¬
talunya.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4980)
★ * *

Decret. D'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la
Fundació Fòrum Ambiental i en ús de les facultats
atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la
Carta de Barcelona, disposo:
Delegaren I'lm. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín

la representació de l'Ajuntament de Barcelona al Pa¬
tronat de la Fundació Fòrum Ambiental.

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

(Ref. 4981)
ie ie ie

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 i 11 del Con¬
sorci de la Universitat Menéndez Pelayo-Barcelona,
disposo:
Designar I'lm. Sr. Francisco A. de Semir i Zivoj-

novic, regidor ponent de Ciutat del Coneixement, vo¬
cal del Consell General del Consorci de la Universitat
Menéndez Pelayo-Barcelona.

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

(Ref. 4982)
•k ie ★

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 13 dels Estatuts de la
Fira Internacional de Barcelona, disposo:
Designar membres del Comitè Executiu de la Fira

Internacional de Barcelona els regidors següents: Im.
Sr. Pere Alcober i Solanas, Im. Sr. Eugeni Forradellas
i Bombardó, Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla i Im.
Sr. Jordi Portabella i Calvete.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref.4983)

* ★ ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, i de
conformitat amb el que estableixen els articles 7 i 8
dels Estatuts de l'institut Municipal de Persones amb
Disminució, disposo:
Designar membres de la Junta Rectora de l'Institut

Municipal de Persones amb Disminució, les persones
següents:
a) En representació de l'Ajuntament de Barcelona.
Presidenta:
Ima. Sra Núria Carrera i Comas.

Vicepresident:
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos.

Membres:
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué.

b) En representació de les Persones amb Disminució:
Sra. Flor Lara i Barragán
Sra. Belén González i Herrero
Sr. Enric Arqués i Martí
Sra. M. José Pujol i Rojo
Sra. Aránzazu Olaortua i Ugalde
Sra. Mercedes Cruz i Pérez
Sr. Benito Durán i Sánchez
Sra. Carme Riu i Pascual
Sra. Alicia Vélez i Ortiz
Sra. M. José Vázquez i Arias.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4985)

ie * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta Barcelona i el que
determinen els respectius Estatuts socials de les res¬
pectives societats, disposo:

Primer. Designar representants de l'Ajuntament de
Barcelona en els Consells d'Administració de les so¬

cietats següents:
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Promoció Ciutat Vella, SA
Vocals:

Im. Sr.Joaquin Forn i Chiariello
Sr. Jordi Muntanyà i Rifà.

Serveis Funeraris de Barcelona, SA
Vocals:

Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno.

Mercabarna, SA
Vocals:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete.

Proeixample, SA
Vocals.

Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola.
Segon. Proposarà les respectives Juntes Generals

els nomenaments d'aquests representans com a
membres dels respectius Consells d'Administració.
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. L'alcalde. Joan

Clos i Matheu.
(Ret. 5015)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
cap del Centre de Selecció i Formació de Personal, i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
disposo:

Primer. Nomenar, pel procediment de lliure desig¬
nació, el Sr. Francesc Lliset i Borrell, funcionari d'Ad¬
ministració local amb habilitació de caràcter nacional,
secretari general de l'Ajuntament de Barcelona.
Segon. Donar compte d'aquest decret al Consell

Plenari de l'Ajuntament en la propera sessió que se
celebri.
Tercer. Donar trasllat d'aquesta resolució a la Di¬

recció General d'Administració Local de la Generalitat
de Catalunya i a la Direcció General de la Funció Pú¬
blica del Ministeri d'Administracions Públiques per al
seu assabentament i posterior publicació en el DOGC
i en el BOE.
Barcelona, 28 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4932)

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei reguladora de bases de
règim local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar regidor adscrit de Districte els regidors i

regidores següents
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Ilm. Sr. Jordi Cornet i Serra.

Districte de Sant Martí.
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras.
Barcelona, 28 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4986)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 51 de
la Llei municipal de Catalunya i de règim local, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 13è de
la Carta de Barcelona, disposo:

Nomenar el Sr. Manuel Tuñí i Vancells director de
Patrimoni i Serveis Generals.
Barcelona, 29 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4988)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 51 de
la Llei municipal de Catalunya i de règim local, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 13è de
la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Nomenar la Sra. Carme Valls i Cerulla di¬

rectora adjunta a la Gerència Municipal per a Rela¬
cions Internes.

Segon. Deixar sense efecte el nomenament ante¬
rior com a directora d'Organització i Personal.
Barcelona, 29 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4989)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 51 de
la Llei municipal de Catalunya i de règim local, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 13è de
la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Nomenar el funcionari eventual Sr. Jordi

Ametlló i Lafuente director d'Organització i Personal.
Segon. Deixar sense efecte el seu nomenament

anterior com a director de Serveis de Relacions Labo¬
rals i Prestació de Serveis.
Barcelona, 29 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4992)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 51 de
la Llei municipal de Catalunya i de règim local, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 13è de
la Carta de Barcelona, disposo:

Primer. Nomenar la Sra. Concepció Durán i Pagès
directora adjunta a la Gerència Municipal per a Inver¬
sions i Pressupostos.
Segon. Deixar sense efecte el seu nomenament

anterior com a cap de l'Oficina Tècnica de Pressu¬
postos.
Barcelona, 29 d'octubre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4993)

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 51 de
la Llei municipal de Catalunya i de règim local, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 13è de
la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Nomenar el Sr. Guillem Sánchez i Juliachs

director adjunt a la Gerència Municipal per a Rela¬
cions Externes.

Segon. Deixar sense efecte el seu nomenament
anterior com a director adjunt a Gerència i delegat
d'Hisenda.

Barcelona, 29 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4995)
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COMISSIONS INFORMATIVES

Comissions de Benestar Social i d'Educació i Cultura

Acta de la sessió celebrada el dia 22 de setembre
de 1999 i aprovada el dia 22 d'octubre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la Ciutat, el dia vint-i-dos de setembre de mil nou-
cents noranta-nou, s'hi reuneixen les Comissions de
Benestar Social i Educació i Cultura.
Sota la presidència de les Imes. Sres. Núria Carrera

i Comes i Marina Subirats i Martori, hi assisteixen les
Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Immaculada Moraleda i
Pérez, Joaquim Forn i Chiariello, Teresa M. Fandos i
Payà, Magdalena Oranich i Solagran, M. Ángeles
Treserra i Soler, Roser Veciana i Olivé, Imma Mayol i
Beltrán, Oriol Pujol i Ferrusola, Jesús Maestro i García,
Ferran Mascarell i Canalda, Francisco A. de Semir i
Zivojnovic, Joana M. Ortega i Alemany, Jaume
Ciurana i Llevadot, i Emma Balseiro i Carreiras.
Excusen la seva absència els Ims. Srs. i Sres.

Albert Batlle i Bastardas, José Ignacio Cuervo i Ar-
gudín i Maravillas Rojo i Torrecilla.
També hi és present el Sr. Francesc Rubio i

Sánchez, director de Serveis d'Esports.
Són assistits per la tècnica d'administració general,

Sra. Tecla Fort i Riera, la qual actua per delegació ex¬
pressa del secretari general i certifica.
S'obre la sessió a les nou hores i trenta minuts.
La Sra. Carrera, abans d'iniciar l'ordre del dia, ex¬

plica que el funcionament de les Comissions es regu¬
larà mitjançant el Reglament orgànic que haurà
d'aprovar el Consell Municipal. Mentre no s'aprovi se
seguirà l'anterior sistema de funcionament.

El Sr. Ciurana posa de manifest la conveniència
que, en les convocatòries d'aquelles comissions que
se celebrin de forma conjunta, s'hi faci constar l'hora
d'inici de la segona comissió a efectes d'organització
dels regidors que són membres d'una sola de les co¬
missions convocades.
La Sra. Mayol respon que està previst tenir en

compte aquest punt posant, segurament, una hora de
referència a l'inici de la segona comissió en el sentit
de fer constar que no començarà abans d'una deter¬
minada hora.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Propostes d'acord del Consell Municipal

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 ter¬
mini de vint-i-cinc anys, segons acord del 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.

El Sr. Rubio explica que s'autoritza la Fundació Pri¬
vada Claror a hipotecar la concessió del poliesportiu
Marítim. Aquesta Fundació, adjudicatària de la con¬
cessió, té el compromís de fer una inversió, que ja
duen a terme, de 310 milions de pessetes per a la re¬
conversió del poliesportiu. Es tracta d'autoritzar una
hipoteca de 210 milions de pessetes amb el Banco
Central Hispano amb una durada de dotze anys.

La Sra. Fandos considera que falta algun docu¬
ment a l'expedient, demana aclariments sobre les
quantitats i anuncia la reserva de vot del seu Grup.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, PP, IC-V, ERC-EV i amb la reserva de CiU.

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.

El Sr. Rubio explica que es tracta d'autoritzar l'As¬
sociació d'Entitats per a la gestió del complex espor¬
tiu Can Caralleu a hipotecar la concessió. L'entitat té
el compromís de fer una inversió de 700 milions de
pessetes, que ja està realitzant. Es tracta d'autoritzar
una hipoteca de 400 milions de pessetes amb l'Insti¬
tut Català de Finances i la Caixa de Catalunya amb
una durada de dotze anys.

La Sra. Fandos creu que falta algun document a
l'expedient i anuncia la reserva de vot del seu Grup.

La Sra. Treserra considera que manca el document
que acrediti la propietat.
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El Sr. Rubio s'ofereix a aclarir tots aquests punts
abans de la celebració del Consell Municipal.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, PP, IC-V, ERC-EV i amb la reserva de CiU.

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.

El Sr. Mascarell explica que la Galeria va fer dona¬
ció d'aquest material que nodrirà com a bé públic la
Biblioteca dels Àngels.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.
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.

El Sr. Mascarell explica que l'acord va ser aprovat
en l'última sessió del Consell d'Administració de l'Ins¬
titut. Partint d'un romanent de tresoreria positiu,
aquesta quantitat s'aplica a les partides que consten
a l'expedient.

El Sr. Ciurana considera que tant pel que fa a
aquest punt com al següent el procediment que s'uti¬
litza per a la generació d'aquests crèdits extraordina¬
ris no va acompanyat de totes les garanties que la
Llei estableix i que són les mateixes que s'exigeixen
per a l'aprovació del Pressupost.

El Sr. Mascarell respon que estan perfectament de¬
limitades quines son les funcions que corresponen al
Consell d'Administració de l'Institut pel que fa a la ge¬
neració de crèdits extraordinaris o als líquids de Tre¬
soreria provinents de majors ingressos, i assigna al
Consell la possibilitat d'atribuir-los a inversions de
l'Institut.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, PP, IC-V, ERC-EV i amb la reserva de CiU.
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.

El Sr. Mascarell explica que es tracta d'una aporta¬
ció feta al Monestir de Pedralbes.

El Sr. Ciurana creu que hi ha un error en l'expe¬
dient. Es parla del lloguer del Monestir de Pedralbes i
la proposta d'acord parla de despeses d'inversió.

El Sr. Mascarell indica que probablement és, tal
com diu el Sr. Ciurana un error en l'expedient.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, PP, IC-V, ERC-EV i amb la reserva de CiU.
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.

El Sr. Mascarell explica que aquesta modificació
pressupostària està motivada pel fet que en el primer
període de l'any no estava constituïda la Fundació del
Museu Barbier-Mueller i el seu funcionament va ge¬
nerar despeses a l'Institut de Cultura.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.
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.

El Sr. Mascarell explica que aquesta modificació
pressupostària està motivada per l'adequació de
l'aportació de l'Ajuntament al Consorci de Normalitza¬
ció Lingüística i és conseqüència de la pròrroga del
pressupost del Consorci.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups.
Donar la conformitat a l'acord de la Junta de Go¬

vern de l'Institut de Cultura de Barcelona, de data 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.

El Sr. Mascarell explica que la modificació és con¬
seqüència de la decisió d'incorporar en la dinàmica
ordinària de l'Institut la posada en marxa d'un nou es¬
pai al Jardí Botànic de Barcelona.

El Sr. Ciurana posa de manifest la necessitat d'agi¬
litar el procés per tal d'aconseguir que els acords de
la Junta de Govern de l'Institut no es presentin amb
tant retard a l'Ajuntament.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

En no haver-hi més assumptes per a tractar, s'ai¬
xeca la sessió a les deu hores i trenta minuts.
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Comissió de Seguretat i Mobilitat

Acta de la sessió celebrada el dia 23 de setembre
del 1999 i aprovada el dia 22 d'octubre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-tres de setembre
del 1999, s'hi reuneix la Comissió de Seguretat i Mo¬
bilitat, sota la presidència de l'Im. Sr. Ernest Maragall
i Mira; hi assisteixen els Ims. Srs. i les Imes. Sres. se¬
güents: Francisco Narváez i Pazos, Ferran Julián i
González, Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrá,
Sònia Recasens i Alsina, Joan Puigdollers i Fargas,
Josep Miró i Ardèvol, Emilio Álvarez i Pérez-Bedia,
Jesús Maestro i García i Eugeni Forradellas i Bom-
bardó.
Ha excusat la seva absència l'Ima. Sra. Carme San

Miguel i Ruibal.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica.
Hi són presents els Srs.: Lluís Mata i Remolins, in¬

terventor general, i Ramon Seró i Esteve, gerent mu¬
nicipal.
S'obre la sessió a les onze hores i quaranta minuts.

Propostes d'acord del Consell Municipal

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 ad¬
judicada per acord del Consell Plenari a Pàrking
Alarcón, SL I' 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 1564/89, de 22 de desembre, pel qual s'apro¬
va el text refós de la Llei de societats anònimes, i
condicionar aquesta conformitat al fet que la societat
resultant acrediti l'elevació a escriptura pública i a la
inscripció en el Registre Mercantil de la fusió es¬
mentada.
Obre la sessió el Sr. President, i en relació a

aquest únic punt a l'ordre del dia explica als assis¬
tents que es tracta d'un cas tradicional de moviment
entre empreses privades en el qual una d'elles assu¬
meix el conjunt de drets i obligacions de l'altra per
un procés de fusió per absorció. Tot seguit dóna la
paraula al Sr. Narváez per tal que, si ho considera

convenient, ampliï la informació respecte d'aquest
expedient.

Pren la paraula el Sr. Narváez, i diu que realment
hi ha poca cosa per a explicar, ja que la Llei de con¬
tractes de l'estat, en el seu article 183, admet la pos¬
sibilitat de la transmissió del patrimoni d'una empresa
a una altra quan aquella és absorbida per un procés
de fusió, que és el cas que ens ocupa.

El Sr. President pregunta als assistents si hi ha
posicionament dels seus Grups.

Pren la paraula el Sr. Puigdollers per dir que,
abans de posicionar-se, voldria demanar tres coses:
primerament, voldrien saber la relació d'empreses
que es varen presentar al concurs celebrat a l'abril
del 1995, a resultes del qual es va adjudicar la con¬
cessió administrativa a Pàrking Alarcón, SA; en se¬
gon lloc, en la seva opinió no és una bona pràctica
condicionar un acord, tal i com consta en el text de la
proposta que es presenta ara en aquesta Comissió;
és a dir, que creu que, o bé ens esperem que s'hagi
elevat a escriptura pública l'acord de fusió esmentat i
la seva inscripció al Registre Mercantil, o bé si ja està
fet no cal condicionar-ho. Per tant, demanen eliminar
aquest últim apartat del text de la proposta d'acord i
comprovar si realment està fet o no. La tercera qües¬
tió que vol plantejar és que hi hauria d'haver un canvi
en les garanties definitives presentades per l'empre¬
sa adjudicatària i ara absorbida, i, per tant i al seu pa¬
rer, s'hauria d'incloure un altre apartat que comencés
amb un "Retornar" la garantia a l'empresa inicialment
adjudicatària i alhora demanar a la nova que presenti
la garantia corresponent.

Li contesta el Sr. President que totes les qüestions
plantejades pel Sr. Puigdollers són de procediment i
que les contestaran formalment; no obstant això, en¬
tén que, si el Sr. Secretari no el rectifica, el fet de
condicionar un acord és quelcom perfectament vàlid i
correcte; pel que fa al tema de les garanties, tot i
creure que realment no hi ha cap problema per a
mantenir la existent, ja que per una fusió per absorció
hi ha una transmissió en bloc dels drets i obligacions,
serà un tema que s'estudiarà i sobre el quals es con¬
firmarà l'opinió esmentada, o no.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V, PP i amb la reserva de CiU.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les onze hores quaran-
ta-cinc minuts.
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Comissions d'Infraestructura i Urbanisme i de Política
de Sòl i Habitatge

es?

Acta de la sessió celebrada el dia 23 de setembre
de 1999 i aprovada el dia 22 d'octubre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-tres de setembre
de mil nou-cents noranta-nou, s'hi reuneixen les Co¬
missions d'Urbanisme i Infraestructures i de Política
de Sòl i Habitatge.
Sota la presidència dels Ims. Srs. Xavier Casas i

Masjoan i Antoni Santiburcio i Moreno, hi assisteixen
els Ims. Srs.: Pere Alcober i Solanas, Catalina Car-
reras-Moysi i Carles-Tolrà, Ferran Julián i González,
Jordi Hereu i Boher, Manuel Pérez i Benzal, Jordi
Portabella i Calvete, Eugeni Forradellas i Bombardé,
Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Miró i Ardèvol, Joan
Puigdollers i Fargas, Sònia Recasens i Alsina, Emilio
Álvarez i Pérez-Bedia, i Jordi Cornet i Serra.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica.
Excusen la seva absència la Ima. Sra. i l'Im. Sr.:

Carme San Miguel i Ruibal, Francesc Narváez i
Pazos.

Hi és present també el Sr. Borja Carreras-Moysi,
gerent del Sector d'Urbanisme.
S'obre la sessió a les tretze hores i quinze minuts.
En primer lloc, el secretari general dóna lectura a la

relació de membres que componen cadascuna de les
Comissions avui reunides i el primer tinent d'alcalde i
president de la Comissió d'Urbanisme i Infraestruc¬
tures les declara constituïdes.

Seguidament hi intervé el Sr. Miró, el qual manifes¬
ta que, davant les incidències dels proppassats dies 3
i 14 derivades dels aiguats, calia haver inclòs a l'or¬
dre del dia un punt sobre aquest assumpte. Mostra la
seva sorpresa perquè no n'hi hagi cap referència a
l'ordre del dia atesa la naturalesa d'aquests esdeveni¬
ments i l'alarma social produïda i mostra també, la
seva disconformitat pel fet de no haver rebut del go¬
vern municipal cap informació ni resposta a les pre¬
guntes formulades pel seu Grup, encara que, segons
diu, no s'hagi esgotat el termini legal per a contestar
aquestes preguntes.

El Sr. Miró remarca la rellevància dels fets i consi¬
dera que és una mala manera de començar el curs
polític. Finalment, exigeix en nom del seu Grup polític
que, abans de la sessió del Plenari, es lliuri l'informe
emès per l'empresa d'enginyeria que ha analitzat la
situació, un informe del govern municipal sobre les
causes i l'anàlisi feta pel mateix govern i que el go¬
vern municipal es pronunciï sobre les mesures a
prendre i les responsabilitats polítiques a exigir.

El Sr. Álvarez formula en nom del Partit Popular les
preguntes següents: ¿s'ha acabat l'expedient infor¬
matiu endegat per l'alcalde? ¿Quina és l'opinió del
govern municipal sobre les informacions que asse¬
nyalen que les obres es van començar amb instal·la¬
cions provisionals? ¿S'han decidit les responsabilitats
d'exigir i els cessaments per les inundacions dels
dies 3 i 14 de setembre? ¿Quins efectes ha provocat
el retard en la posada en funcionament dels dipòsits
d'aigües pluvials, especialment en el cas del de la

Zona Universitària? ¿Quina valoració fa el govern
municipal sobre l'actuació dels sectors municipals i
de l'empresa Barcelona Regional, SA?

El Sr. Casas contesta que s'està instruint l'expe¬
dient informatiu i que cal esperar-ne resultats i ex¬
traure després les conclusions, com a pas previ a la
presa de mesures i, si escau, a l'exigència de respon¬
sabilitats. Comenta que una mínima elegància políti¬
ca obliga a respectar aquesta instrucció i no provocar
intromissions internes o externes. Assenyala també
que, en aquest procés, s'analitzaran les causes dels
fets dels dies 3 i 14 i es proposaran les mesures per a
millorar el clavegueram que calgui avançar respecte
a les previsions establertes.

El Sr. Miró considera que el procés d'instrucció no
és incompatible amb el lliurament d'informació i amb
l'aclariment de les contradiccions en què l'equip de
govern ha incorregut. Reitera que hi ha informes (cas
del consulting Bechtel) que són coneguts pel sector
empresarial i que cal facilitar a l'oposició en compli¬
ment d'un deure polític. Opina que és totalment im¬
procedent que s'arribi al primer Plenari després dels
fets objecte d'aquesta intervenció sense que el Go¬
vern hagi contestat les demandes de l'oposició.

El Sr. Álvarez diu que no hi ha hagut falta d'elegàn¬
cia en requerir informació, ja que precisament s'està
desenvolupant la sessió d'una Comissió Informativa, i
que les preguntes que ha formulat en la seva primera
intervenció han estat cursades amb anterioritat, per la
qual cosa considera que el president de la Comissió
pot facilitar la informació corresponent.

El Sr. Casas clou el debat d'aquest assumpte reite¬
rant que el que procedeix és prendre les mesures a
partir dels resultats de l'expedient informatiu que s'es¬
tà instruint i no abans.

COMISSIO D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Propostes d'acord del Consell Municipal

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.

El Sr. Puigdollers critica que a gairebé tots els ex¬
pedients de l'ordre del dia falti l'informe preceptiu del
corresponent Consell del Districte. Diu que es mante¬
nen les mancances de l'anterior mandat i que la Car¬
ta s'ha de complir en tots els seus extrems.

El Sr. Álvarez es congratula pel fet que finalment es
resolgui el tema de les residències per a la gent gran.

El Sr. Alcober indica que la voluntat política de tots
els Grups a favor de la resolució del tema de les resi¬
dències és evident.

El Sr. Puigdollers comenta que l'expedient és ple
de requeriments del Sector d'Urbanisme als Districtes
perquè emetin l'informe corresponent i que, per part



1312 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 20-XI-1999

del Districte de Sants-Montjuïc, ni tan sols ha contes¬
tat el gerent.

El Sr. Casas recorda que la manca d'aquest infor¬
me no invalida la tramitació, ja que la seva no emissió
en el termini de deu dies equival a una mena de silen¬
ci positiu. Justifica la falta dels informes preceptius
dels Consells de Districte, perquè aquests encara
s'han de constituir d'acord amb els resultats de les
eleccions locals celebrades abans de l'estiu.

El Sr. Puigdollers diu que es podria entendre que els
anteriors Consells de Districte continuen en funcions,
tal com fa la llei respecte als regidors municipals. Res¬
pecte a què s'entengui emès favorablement, comenta
que aquest no és un tema administratiu, sinó polític i
de respecte a la descentralització municipal.

El Sr. Casas contesta que no es pot entendre que
els consellers de Districte continuen en funcions per¬
què la legislació és clara respecte a quan s'acaba el
mandat, fet que es produeix en constituir-se la Corpo¬
ració resultant de les eleccions locals.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups polítics.
Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de la

Carta de Barcelona, el Pla especial per a la concreció
de l'ús i les condicions d'edificació de l'equipament cul¬
tural i religiós situat al carrer de la Mineria, núms. 344-
346, promogut per l'Arquebisbat de Barcelona.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics, demanant CiU la incorporació
a l'expedient del conveni signat amb 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 a l'intercanvi de quali¬
ficacions 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups polítics.

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.

El Sr. Puigdollers diu que no s'entén que es vulgui
fer una residència al costat d'una altra, per la qual
cosa demana la seva retirada.

El Sr. Álvarez manifesta el seu posicionament favo¬
rable atès el dèficit de places.

El Sr. Casas diu que és una ampliació d'una resi¬
dència existent i que les residències no són un servei
territorialitzat, sinó d'àmbit de ciutat, per la qual cosa
considera que es pot tirar endavant la proposta.

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

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.

El Sr. Ciurana manifesta els seus dubtes respecte
al compliment de les prescripcions establertes per la
Generalitat de Catalunya, especialment respecte a la
preservació de les zones verdes.

El Sr. Carreras-Moysi explica els antecedents de la
proposta i les prescripcions esmentades i, quant a la
relativa a les zones verdes, fa referència a la memò¬
ria justificativa en la qual consten les raons de les
modificacions, que són: l'interès públic (manteniment
de l'escola pública), la urgència en resoldre la situa¬
ció d'aquesta escola que està prevista al mapa esco¬
lar i l'increment de les zones verdes i la qualitat de les
que es mantenen. Finalment, destaca que el Conse¬
ller ha acceptat aquest text refós, restant pendent úni¬
cament la ratificació del Plenari.

El Sr. Casas remarca que es tracta d'un text ac¬
ceptat per l'autoritat urbanística competent, a la qual
va trametre l'expedient en aplicació de la delegació
feta en el seu dia pel Consell Plenari.

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

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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups polítics.

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 al de Ramon Turró, núms. 337-339, d'iniciativa
municipal; i 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.

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

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Propostes d'acord del Consell Municipal

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, així com la incorporació al ma-
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teix Projecte de la valoració dels drets arrendaticis de
referència i declarar incompatible amb el planejament
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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups polítics.
En acabar la sessió el president de la Comissió

d'Infraestructures i Urbanisme reparteix el llistat de
les resolucions dictades en matèria d'ordenació i ges¬
tió urbanística per part de l'alcalde i del primer tinent
d'alcalde des de l'última sessió d'aquesta Comissió i
que són els següents:

De l'alcalde:
Decrets pels quals s'exposa al públic el document

de criteris pel Pla especial de millora del medi urbà
del Pla Central del Raval i suspensió de llicències
(exp. 99PC614); i s'aprova la instrucció relativa al
Manual de qualitat d'obres (98B0143).
Del primer tinent d'alcalde:
Decret pel qual s'exposa el públic el document de Cri¬

teris per la Modificació del Pla General Metropolità d'or¬
denació d'El Corte Inglés-Diagonal (exp. 98P1376).
Decrets pels quals s'acorden les aprovacions ini¬

cials següents:
a) Dels Plans especials: d'ordenació de l'avinguda

del Cardenal Vidal i Barraquer, núms. 37-45 (exp.
núm. 99PC626); d'ordenació del carrer del Camp del
Ferro, cantonada Berenguer de Palou (exp. núm.
99PC627); d'ordenació dels carrers de Llull, núms.
358-332, i de Ramon Turró, núms. 337-339 (exp.
núm. 99PC628); d'ordenació de la Gran Via de les
Corts Catalanes-Font Florida (exp. núm. 99PC629);
d'ordenació dels carrers d'Entença, núms. 275-293, i
de Montnegre, núm. 39 (exp. núm. 99PC630); d'ús
dotacional de la Masia de Can Balase (exp. núm.
99P1727); del Projecte Barça 2000 (exp. núm.

99P0099); del geriàtric, als carrers del Secretari Colo¬
ma, núms. 91-97, i de Martí, núms. 142-146 (exp.
núm. 99P1738); d'ajustos volumètrics a l'àmbit A.
Karl Marx (Turó de la Peira) (exp. núm. 99PC632);
d'ordenació del carrer de Vergós, núm. 6 (exp. núm.
99P1723); i d'ordenació d'equipament del carrer de
Sant Antoni M. Claret, núm. 135, Aliança Blanquerna
(exp. núm. 99P1649).

b) De les Modificacions dels Plans especials: de re¬
forma interior del Sector Bacardí (exp. núm.
99PC613); i de modificació puntual del Subsector B
Hospital Sant Pau Fundació Puigvert (exp. núm.
99P1203).

c) Del Pla especial de reforma interior del passeig
de Santa Coloma (exp. núm. 99PC561).
d) De la Modificació del Pla especial de reforma

interior del Sector Nord Barceloneta (exp. núm.
99P0994).

e) De l'Estudi de detall d'ordenació de volums del
Subsector A. del Recinte Hospitalari de Sant Pau
(exp. núm. 99P0982);

f) Del Projecte d'urbanització del carrer Alt de
Pedrell fins al de Camil Oliveras (exp. núm.
99P0020).
Decrets pels quals s'acorden les aprovacions defi¬

nitives següents: projectes d'urbanització: del carrer
de Pere IV, núms. 6-10, i avinguda del Bogatell,
núms. 82-86 (exp. núm. 98P0127); del carrer dels Es¬
ports, núms. 1-3 (exp. núm. 98P0138); de la Via
Trajana i passeig de la Verneda (exp. núm.
98P0110); de Diagonal-Mar (exp. núm. 98P0132); i
de la Unitat d'actuació núm. 5 del PEMRI Can
Caralleu (exp. núm. 98P0068);
Decret pel s'aprova el Text Refós d'ordenació de

volums del Campus Sud Pedralbes (exp. núm.
99PC600).

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

Comissions de Presidència i Hisenda

Acta de la sessió celebrada el dia 23 de setembre
de 1999 i aprovada el dia 22 d'octubre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-tres de setembre
del 1999, s'hi reuneix la Comissió de Presidència i Hi¬
senda sota la Presidència de l'Im. Sr. Ernest Maragall
i Mira; hi assisteixen els Ims. Srs. i les Imes. Sres. se¬

güents: Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, Pere
Alcober i Solanas, Sònia Recasens i Alsina, Joan
Puigdollers i Fargas, Josep Miró i Ardèvol, Emilio
Álvarez i Pérez-Bedia, Jesús Maestro i García, i
Eugeni Forradellas i Bombardó.
Ha excusat la seva absència l'Im. Sr. Albert Batlle i

Bastardas.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica.
Hi són presents els Srs.: Lluís Mata i Remolins, in¬

terventor general, i Ramon Seró i Esteve, gerent mu¬
nicipal.

S'obre la sessió a les onze hores i quaranta-cinc
minuts.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova.

Propostes d'acord del Consell Municipal

Aprovar inicialment modificacions de crèdit del Pres¬
supost 1999, per un import de 182.216.107 pessetes,
de conformitat amb la documentació adjunta (quatre
annexos amb referències 99060990, 99070590,
99071290 i 99072890), considerant-les definitivament
aprovades en cas de no presentar-se reclamacions en
contra en el termini d'exposició pública.

En relació a aquest primer punt, el Sr. Maragall i
Mira manifesta que es tracta d'unes modificacions de
crèdit i, per tant, operacions tradicionals d'ajust en la
gestió administrativa de l'Ajuntament, sense significa¬
ció econòmica ni rellevància des del punt de vista con-
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ceptual, per la qual cosa pregunta als assistents si hi
ha alguna pregunta o algun posiclonament sobre
aquest assumpte; el Sr. Miró i Ardèvol manifesta la
seva reserva de vot del Grup municipal que represen¬
ta, atès que hi ha alguns elements que, al seu parer,
van més enllà d'una escassa significació, perquè ells
entenen que en tenen molta, i en conseqüència es re¬
serven el vot per a estudiar-ho amb més profunditat.
Per la seva banda, el Sr. Álvarez i Pérez-Bedia inicia la
seva intervenció posant en coneixement dels assis¬
tents la posició del Grup Municipal Popular en relació a
aquests i qualsevol altre expedient que es presenti en
un futur al llarg d'aquest mandat i que siguin relatius a
modificacions i/o reconeixements de crèdits; en aquest
sentit, i igual que varen fer en l'anterior mandat, anun¬
cia la seva abstenció en tots els expedients de modifi¬
cació de crèdit i el seu vot negatiu en els que siguin de
reconeixement de crèdit.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV, IC-V, amb la reserva de CiU i amb la
abstenció del PP.
Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret

500/90, de 20 d'abril de 1990, reconeixements de
crèdit que seran finançats amb càrrec al Pressupost
de 1999, per un import d'11.343.915 pessetes. Apro¬
var inicialment modificacions de crèdit del Pressupost
de 1999, corresponents als reconeixements de crèdit
del present expedient, de conformitat amb la docu¬
mentació que s'adjunta (referència 99070790), les
quals es consideraran definitivament aprovades en
cas de no presentar-se reclamacions en contra en el
termini d'exposició pública.

El Sr. President demana el posicionament del Grup
municipal de Convergència i Unió, el Sr. Puigdollers
presenta la qüestió següent: aquesta despesa corres¬
pon a l'any passat (1998) i dins l'informe de l'Àrea de
Manteniment i Serveis fa referència a un informe
de la Intervenció General de l'Ajuntament (de data
17 de novembre del 1998) que va paralitzar aquest
assumpte; en el mateix informe de la Intervenció
d'aquest expedient també es fa referència al ja es¬
mentat informe de data 17 de novembre de 1998.
Atès que el Sr. Puigdollers manifesta no conèixer
aquest informe, demana, abans de pronunciar-se for¬
malment en el Consell Municipal Plenari, poder dispo¬
sar d'aquest informe de la Intervenció Municipal. El
Sr. Maragall manifesta que donaran contesta a
aquesta demanda, i queda constància de la seva re¬
serva de vot.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V, amb la reserva de CiU i amb el
vot en contra del PP.
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-la a la construcció
d'habitatge de lloguer sota algun règim de protecció
públic; i practicar les segregacions, agrupacions o al¬
tres operacions registráis convenients per tal de ma¬
terialitzar l'adscripció.

En relació a aquest punt, el Sr. President manifesta
que es tracta d'una formalització des del punt de vista
"de posar les coses al seu lloc" per què la gestió es
faci en les millors condicions; s'està adscrivint al Pa¬
tronat Municipal de l'Habitatge una finca amb la finali¬

tat de destinar-lo a la construcció d'habitatges de llo¬
guer. En definitiva, es tracta d'una operació més que
ha de fer possible el reallotjament dels afectats del
PERI (sector oriental) de Ciutat Vella, per la qual
cosa demana dels grups si hi ha posicionament a fa¬
vor o en contra d'això. El Sr. Puigdollers intervé en
primer lloc i, tot avançant el seu posicionament favo¬
rable, manifesta la conveniència de fer constar en el
text de l'acord en quines condicions es cedeix aquest
solar: quin lloguer, quins imports màxims, quins im¬
ports mínims, etc.; és a dir, especificar en quines con¬
dicions concretes es durà a terme l'esmentada ces¬

sió. El Sr. Maragall manifesta que quedarà clar en el
mateix moment en el qual es defineixi l'operació i
s'opti per una de les possibilitats, ja que en aquests
moments el que s'està fent és fer possible aquesta
operació, fent l'adscripció patrimonial; per tant, el Pa¬
tronat de l'Habitatge, quan la tingui enllestida, ens ex¬
plicarà en quines condicions finals es realitza.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups municipals.
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 ins¬
tal·lacions construïts a la seva empara a favor del
Banco de Santander Central Hispano, SA, per un im¬
port de 300.000.000 de pessetes i amb una duració
màxima de quinze anys.

El Sr. Maragall inicia l'explicació d'aquest punt tot
dient que es tracta d'una autorització a favor d'un titu¬
lar d'un dret de superfície, i que s'està fent ús de les
clàusules que ja es preveien en la concessió inicial
d'aquell dret per que el seu titular pugui constituir una
garantia hipotecària sobre el seu dret de superfície.
Explicat això, el Sr. President demana dels Grups
municipals la seva posició.

El Sr. Puigdollers inicia la seva exposició tot dema¬
nant que se'ls aclareixi la destinació final dels 300 mi¬
lions de pessetes que Barcelona Project's, SA, obtin¬
drà per aquesta hipoteca. A part d'això, manifesta
que, després d'examinar aquest expedient, s'han tro¬
bat amb una sorpresa, ja que quan es va constituir
inicialment aquest dret de superfície, en el contracte
que l'Ajuntament va signar amb el concessionaris hi
ha una clàusula que diu literalment (en castellà) "...el
importe máximo garantizado no excederá, en ningún
caso, de la cantidad global de 8.000 millones de
pesetas; la duración màxima de la hipoteca serà de
20 años, a contar des del día de hoy, o sea hasta el
12 de julio del año 2010'. Això és el que hi ha en el
contracte de concessió. Curiosament, examinat l'ex¬
pedient, es troben amb una informació que no conei¬
xien, i que és un decret d'Alcaldia de data 24 de juliol
del 1998, en el qual s'autoritza a Barcelona Project's,
SA, a fer un endeutament fins a 8.000 milions de pes¬
setes, amb un termini fins al 31 d'agost del 2018.
Com sia que no els consta que el Consell Plenari
s'hagi pronunciat, no entenen com l'alcalde pot auto¬
ritzar una modificació d'un contracte que va ser
autoritzat pel propi Plenari. En aquest sentit, dema¬
nen que d'aquí al Plenari, se'ls expliqui en funció de
què s'ha produït aquesta modificació. A més, tampoc
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entenen que, si ja tenim esgotat ei màxim que el con¬
tracte preveia (8.000 milions cie pessetes), com és
que ara proposem incrementar aquesta hipoteca 300
milions més. Per tant, el Sr. Puigdollers anuncia la
seva reserva de vot.

El Sr. President intervé per contestar que els aclari¬
ran aquests dubtes plantejats; en tot cas, manifesta
que una cosa és el nivell de l'autorització formalment
emesa en un moment determinat, i una altra és l'ús
que se n'hagi fet d'aquesta autorització; en tot cas, se
li donaran les explicacions necessàries relatives a les
dues observacions anteriorment plantejades.

El Sr. Puigdollers demana formalment l'informe
de l'interventor sobre aquest expedient, ja que no
hi és. El Sr. Maragall li contesta que si és que ha
de ser, hi serà.

El Sr. Álvarez comença la seva intervenció mani¬
festant que també tenia la intenció de demanar l'infor¬
me d'Intervenció ja que, al seu parer, és absoluta¬
ment vinculant i obligatori en un cas com aquest. Per
tant, si no disposen d'aquest informe, no poden mani¬
festar la seva intenció de vot i, en conseqüència, fan
reserva de vot a la espera de rebre l'informe tants
cops esmentat. Quan en disposin decidiran el sentit
del seu vot.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV, IC-V, amb la reserva de CiU i del PP.
Modificar l'acord del Consell Plenari, adoptat el 19

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

El Sr. Maragall inicia l'explicació d'aquest punt tot
dient que un dels operadors de telecomunicacions
amb qui havien convingut (amb la signatura d'un
Conveni) una determinada forma de cooperar en l'ex¬
tensió de la seva xarxa al llarg de la ciutat (el conveni
era a nom de "Lince Telecomunicacions, SA"), s'ha
convertit en adjudicatari del concurs d'alienació de
la Societat Catalana de Telecomunicacions, propie¬
tat de la Generalitat, i, per tant, no té sentit que el
Conveni segueixi essent a nom del propietari ante¬
rior, per la qual cosa senzillament transformem
aquest Conveni en la nova Societat Catalana de
Telecomunicacions gestionada ara per Lince, apli¬
cant-li els mateixos criteris, característiques, exigèn¬
cies i requeriments que hem aprovat amb d'altres
operadors de telecomunicacions.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups municipals.
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.

En referència a aquest punt, el Sr. President mani¬
festa que es tracta d'una qüestió ja tradicional, i que
s'està iniciant el procés per aplicar un seguit de jubi¬
lacions anticipades a l'Ajuntament; és un pla modest
(s'ha previst una dotació màxima de 375 milions); hi
ha una previsió aproximada d'aprofitament d'aquesta

oferta d'un nombre de persones d'entre 50 i 60 anys,
i hi ha un mínim canvi en les característiques del pro¬
grama en la mesura que la reducció progressiva dels
tipus d'interès feia aconsellable millorar una mica la
gratificació corresponent, tot i que es tracta d'una di¬
ferència molt petita. D'aquí a desembre estarem en
condicions d'informar sobre quanta gent ha volgut
acollir-se a aquest pla i en quines condicions.

El Sr. Álvarez manifesta el seu vot favorable a la

proposta, tot i que voldria que, cas que s'hi acullin
membres de la Guàrdia Urbana, hi hagi el compromís
i/o obligació de l'Ajuntament que les places que
aquestes persones deixin vacants siguin restituïdes,
atès el dèficit de mil places que, al seu parer, hi ha
actualment en l'esmentat Cos. Per tant, demana que
hi hagi una clàusula que reculli aquest compromís de
substitució de les persones que s'han acollit a aquest
Pla per noves incorporacions.

El Sr. President li contesta que aquesta preocupa¬
ció és absolutament assumida i compartida, però que
cal veure quina és la proporció real de membres de la
Guàrdia Urbana en relació al total de persones que
decideixen acollir-se finalment a aquest Pla. Per tant,
quan es tingui el Pla gestionat, estarà en condicions
de prendre un compromís o de presentar l'oferta pú¬
blica per a l'any vinent.

El Sr. Álvarez manifesta que, si ho ha entès bé, hi
ha voluntat, no un compromís ferm , però sí voluntat,
dins del màxim que regula la Llei, d'ampliar la Guàr¬
dia Urbana; el Sr. Maragall li contesta que sí, en el
mateix sentit i criteri que ho han vingut fent aquests
últims anys.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups municipals.
Aprovar el 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.

El Sr. Maragall inicia l'explicació d'aquest punt fent-
ne ressaltar la importància, tot i que ja és quelcom
molt conegut; es tracta de donar aprovació al conveni
de finançament per al període de 1999-2001 del Sis¬
tema de Transport Públic Col·lectiu de l'Àrea de Bar¬
celona. El Sr. President pregunta als assistents si els
han lliurat una documentació específica, qüestió a la
qual aquests responen que no, per la qual cosa el Sr.
President manifesta que donarà les instruccions
oportunes perquè en disposin abans del Plenari, tot i
que es tracta d'una documentació coneguda pel que
fa a la quantificació que s'hi inclou. El que s'està fent,
diu, és confirmar un acord ja aprovat per l'Entitat Me¬
tropolitana del Transport i que han d'aprovar les insti¬
tucions que en són membres.

El Sr. Puigdollers pregunta al Sr. President el se¬
güent: en aquest conveni consta que l'Ajuntament de
Barcelona s'ha de fer càrrec del dèficit dels anys
1983 i 1984 de Transports de Barcelona per un im¬
port de 8.000 milions de pessetes. La pregunta és:
¿en els comptes i en el balanç de l'Ajuntament hi es¬
taven compresos aquests milions?

El Sr. President dóna la paraula al Sr. Seró, gerent
municipal, el qual explica que aquest compromís
d'absorció del finançament dels anys 1983 i 1984 es¬
tava recollit en el primer contracte programa que es
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va signar entre l'Ajuntament i l'Administració General
de l'Estat l'any 1990. En aquell document es preveia
que durant dotze (12) anys s'anaven amortitzant a
raó de mil milions de pessetes anuals aquelles pèr¬
dues. Així es va fer en el període 1990-1993; així s'ha
fet en el període 1995-1997 i així està previst per el
període 1998-2001; per tant, els compromisos refe¬
rents a aquests 1.000 milions addicionals s'han mate¬
rialitzat i s'han complert.

Pel que fa al balanç, aquesta quantitat figura com
un compte d'ordre de plurianuals perfectament recollit
a raó de 1.000 milions anuals fins a la seva extinció.
Per tant, això forma part de l'herència del primer con¬
tracte programa 1990-1993.

El Sr. Puigdollers demana que els facin arribar la
documentació on queda recollit tot això; el Sr. Seró
respon que sempre s'ha trobat recollit a la Memòria
anual de l'Ajuntament, com també a les notes de l'in¬
forme que emet anualment l'auditor extern.

Hi intervé el Sr. Álvarez per manifestar la seva dis¬
conformitat en relació al fet que aquest tipus de despe¬
sa figuri en comptes d'ordre (fora del que és el balanç);
en la seva opinió hauria de fer-se constar en el Passiu
corrent ordinari i no en comptes d'ordre (que no afecta
els ràtios de solvència i finançament). Admet que, en
trobar-se recollit en la Memòria, és una mostra que no
hi ha voluntat d'ocultació d'aquesta circumstància,
però sí que distorsiona el nivell d'endeutament. A més,
al seu parer no ha quedat clar de la intervenció del ge¬
rent municipal, si estem parlant de la comptabilitat
financera (és a dir, el Balanç), però no parlem de la
comptabilitat pressupostària; per tant, li agradaria sa¬
ber si, a més de trobar-se recollit en la Memòria, es
troba inclòs en la comptabilitat pressupostària.

Li contesta el Sr. Seró tot dient que la qüestió del
compte d'ordre és un criteri absolutament respecta¬
ble, però que el criteri de l'Ajuntament, degudament
assistit pel seu interventor general, és el conegut i
que, a més, des de l'any 1992 es ve aplicant el ma¬
teix criteri; en relació al tema de la comptabilitat pres¬
supostària manifesta que en els informes de l'inter¬
ventor preveu la consignació durant els períodes
1998-2001 de la part alíquota d'aquells mil milions
anuals; per tant és un tema perfectament resolt tant
en comptabilitat financera com en comptabilitat pres¬
supostària.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups Municipals.
Iniciar l'expedient de transformació de la societat

privada municipal Foment de Ciutat Vella, SA, en so¬
cietat d'economia mixta, d'acord amb els articles 142
i següents del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
Nomenar, de conformitat amb el que disposen els

articles 143 i 144 del ROAS, una comissió d'estudi
paritària entre tècnics degudament qualificats i mem¬
bres de la Corporació integrada per les persones se¬
güents: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, primer tinent
d'alcalde, Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president 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 Finançament i Sr.
Jaume Casanovas i Escussol, director general de
Promoció de Ciutat Vella, SA.
Encomanar a la comissió paritària la redacció de la

memòria justificativa de la transformació de la socie¬
tat privada municipal en societat d'economia mixta.
Fixar en vint dies el termini per a la redacció de la

memòria.
El Sr. Maragall inicia l'explicació d'aquest punt

dient que era obligat, atès l'anterior acord de creació
de la societat "Foment de Ciutat Vella, SA", societat
que es podria dir que és l'hereva, no en el sentit pa¬
trimonial sinó en el sentit conceptual i polític, de les
actuacions que fins ara ha realitzat Procivesa, la
que està ara acomplint el seu procés d'extinció com
a societat mercantil, tal i com va ser definit en el mo¬
ment de la seva creació. Per tant, el que ara s'està
fent és possibilitar el naixement d'aquesta nova so¬
cietat: iniciar l'expedient de transformació en una
societat d'economia mixta, i per això acordem la
creació d'una comissió amb composició paritària po¬
lítica i tècnica, a la qual se li encomana la redacció
de la memòria d'aquesta transformació, donant-li un
termini molt curt.

El Sr. Puigdollers exposa que el seu Grup sempre
s'ha manifestat a favor d'una societat d'economia
mixta i que varen votar a favor de la creació de Fo¬
ment de Ciutat Vella, SA. Atès que sempre hi hagut
una tradició, en relació a Procivesa, d'actuar amb el
màxim consens possible, demana en nom del seu
Grup que en el si de la comissió d'estudi que ara es
crea hi hagi també un regidor/a en representació del
seu Grup Municipal.

El Sr. Álvarez també demana que en la referida co¬
missió hi hagi un regidor representant de cada Grup
Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

El Sr. Maragall manifesta que s'està en una fase
de plantejament i preparació de l'estudi, i és obvi que
tots els representats dels Grup Municipals tindran
ocasió de participar en tot el procés que haurà de
permetre, en el seu dia, prendre la decisió formal.
Des d'aquest punt de vista, en cap cas hi haurà pro¬
blemes de participació.

El Sr. Miró i Ardèvol insisteix que es tracta d'una
petició concreta, que no és altra que puguin participar
en aquesta comissió paritària "des d'ara".

El Sr. Maragall li respon que aquesta demanda de
participació es veurà perfectament satisfeta en les fa¬
ses de procediment que seguiran a aquest estudi ini¬
cial, el qual per altra banda es farà des d'un punt de
vista estrictament tècnic i molt ràpidament, i que
aquest és el criteri amb el qual informarà en relació a
la seva proposta.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

tots els Grups municipals.
En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la

Presidència aixeca la sessió a les dotze hores cinc
minuts.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR EL CON¬
CURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE
7 PLACES DE PROFESSORS/ES DE MÚSICA DEL
CONSERVATORI SUPERIOR MUNICIPAL DE MÚ¬
SICA DE BARCELONA
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern
de 12 de novembre de 1999)

OBJECTE I SISTEMA SELECTIU

L'objecte d'aquest concurs oposició lliure és la pro¬
visió de set places de professor/a de Música, enqua¬
drades dins de l'escala d'Administració Especial i cor¬
responents al grup A dels definits a l'article 25 de la
Llei 30/84, de mesures per a la reforma de la funció
pública.

Categoria I grup retributiu
Professor/a de música. Nivell A-24

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure, que inclou una fase de

pràctiques. El procés serà independent per a cadas¬
cuna de les especialitats convocades:
- 1 plaça de contrabaix.
- 1 plaça de direcció de cor.
- 1 plaça de direcció d'orquestra.
- 1 plaça de flauta de bec.
- 1 plaça d'orgue.
- 1 plaça de trombó-tuba.
- 1 plaça de violí

Marc legal
LOGSE 1/90, de 3 d'octubre, de l'ordenació gene¬

ral del sistema educatiu; Llei 17/93, de 23 de de¬
sembre, sobre l'accés a determinats sectors de la
funció pública dels nacionals i altres estats membres
de la Unió Europea; Decret 214/1990, que aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats lo¬
cals de Catalunya; la Llei 66/97, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l'ordre so¬
cial; el Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual
es regula l'ingrés i adquisició d'especialitats en els
cossos de funcionaris docents; i les Bases marc per
a la selecció de funcionaris/àries de carrera, aprova¬
des pel Consell Plenari de l'Ajuntament, de data 26
d'abril de 1991.

REQUISITS DELS I LES ASPIRANTS

Les persones aspirants hauran de reunir els requi¬
sits següents:

Requisits generals
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un país

membre de la CE.
b) Tenir 18 anys complets i no excedir, en el moment

del nomenament com a funcionari de carrera, de
l'edat de 55 anys. L'excés en el límit d'edat podrà
compensar-se amb els serveis prestats anterior¬
ment a l'Administració local, qualsevol que fos la
naturalesa dels esmentats serveis.

c) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limi¬
tació física o psíquica, incompatible amb l'exercici
de la docència.

d) No haver estat separat, mitjançant expedient dis¬
ciplinari, del servei de cap de les Administracions
públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici
de les funcions públiques.

Requisit específic
Posseir la titulació de professor/a superior de l'es¬

pecialitat en la qual concursa, corresponent al Pla re¬
gulat segons el Decret 2618/66, de 10 de setembre, o
titulacions equivalents de plans anteriors.

NORMES GENERALS

Les persones aspirants hauran de presentar ins¬
tància i curriculum al Registre de l'IMEB (plaça d'Es¬
panya, núm. 5) o al Registre General de l'Ajuntament
o a qualsevol altre registre municipal descentralitzat,
dins del termini de vint dies naturals a comptar del dia
següent de la publicació de la convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat. Juntament amb la instància
caldrà manifestar l'elecció del repertori lliure i aportar
una còpia de l'original de les obres escollides, d'acord
amb allò que s'esmenta en la descripció de les pro¬
ves a l'Annex I.

Les instàncies també podran presentar-se per cor¬
reu en la forma que determina l'article 38.4t.c de la
Llei 30/1992, de regim jurídic de les Administracions
públiques.
A la instància, caldrà indicar-hi l'especialitat per la

qual es concorre i manifestar que es reuneixen les
condicions exigides a la base 2a de la convocatòria.
Igualment els mèrits han de justificar-se amb els cor¬
responents documents acreditatius.

TRIBUNAL

Presidència
La Ima. Sra. Marina Subirats i Martori, com a

titular, i, com a suplent, el Sr. Manuel Blasco i
Legaz.
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Secretaria
L'exercirà el secretari de l'Ajuntament o persona

delegada.

Subtribunals
Hi haurà un subtribunal per a cada especialitat con¬

vocada amb la composició genèrica següent:
- 1 vocal representant de l'Àrea de Personal de

l'Ajuntament o del Servei de RRHH de l'Institut
Municipal d'Educació.

- 1 vocal representant de la direcció del Conser¬
vatori.

- 1 vocal funcionari/ària municipal i membre del
claustre del Conservatori, de l'especialitat convo¬
cada o afí.

- 1 vocal de l'especialitat convocada de reconegut
prestigi en el món musical.

- 1 vocal designat/ada per l'Escola de l'Administra¬
ció Pública de Catalunya.
La composició nominal dels subtribunals serà pu¬

blicada amb un mínim de quinze dies d'antelació res¬
pecte a l'inici de les proves.
Cada subtribunal podrà nomenar els/les asses¬

sors/es tècnics/ques que estimi necessaris.

Representació sindical
Prèviament a la realització dels exercicis es desig¬

naran dos observadors/res (titular i suplent) amb veu i
sense vot, que podran assistir a tots els exercicis i
deliberacions del tribunal i dels subtribunals i recla¬
mar duplicats de les actes corresponents.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Consistirà en la resolució d'un qüestionari de pre¬

guntes amb respostes alternatives que versarà sobre
el temari administratiu que s'adjunta com a Annex III.

Els i les aspirants obtindran la qualificació d'apte o
no apte per part del Tribunal. La qualificació de no
apte exclou l'aspirant de continuar el procediment
selectiu.

Segon exercici
Els i les aspirants hauran d'acreditar el coneixe¬

ment, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de la
llengua catalana (Nivell C) segons la definició de ni¬
vells de la Junta Permanent de Català, mitjançant
una prova de caràcter eliminatori d'aquest nivell.
Els i les aspirants obtindran la qualificació 6'apte o

no apte per part del Tribunal. La qualificació de no
apte exclou l'aspirant de continuar el procediment
selectiu.
Quedaran exempts de la realització de la prova

oral i escrita de la llengua catalana, aquells/es as¬
pirants que, d'acord amb el que preveu el Decret
244/1991, de 28 d'octubre (DOGC núm. 1524, de 29
de novembre de 1991), sobre el coneixement de les
llengües oficials per a la provisió de llocs de treball
docent dels centres públics d'ensenyament no uni¬
versitari de Catalunya, acreditin estar en possessió
d'algun dels títols que s'especifiquen a l'Annex IV
d'aquesta convocatòria.
Els i les aspirants que no posseeixin la nacionalitat

espanyola, hauran d'acreditar el coneixement de la
llengua castellana mitjançant la superació d'una pro¬

va que determini el tribunal o acreditació del coneixe¬
ment de la llengua.

Tercer exercici
Prova consistent en el desenvolupament d'una me¬

mòria que no podrà excedir d'un nombre total de 35
folis a una cara, i que haurà d'estar basada en els te¬
mes que s'especifiquen a continuació:
Direcció de cor:
- Currículum al grau mitjà
- Desenvolupament dels continguts pràctics aplica¬

bles al grau mitjà
- Presentació d'un repertori exhaustiu
- Educació interpretativa
- Trets generals en la pràctica coral
- Bibliografia
Direcció d'orquestra:
- Currículum al grau mitjà
- Desenvolupament dels continguts pràctics aplica¬

bles al grau mitjà
- Presentació d'un repertori exhaustiu
- Educació interpretativa
- Trets generals en la pràctica orquestral
- Bibliografia
Altres especialitats convocades:
- Currículum al grau mitjà
- Desenvolupament dels continguts tècnics aplica¬

bles al grau mitjà
- Presentació d'un repertori exhaustiu
- Educació interpretativa
- Trets generals en l'estudi de l'instrument
- Bibliografia

La memòria ha de ser presentada al Registre de
l'Institut d'Educació en un termini màxim de 20 dies
naturals a comptar des del tancament del període de
presentació d'instàncies.

La memòria serà defensada oralment pels aspi¬
rants davant dels subtribunals mitjançant una exposi¬
ció sintètica d'una durada màxima de 15 minuts. A
continuació, els membres del subtribunal podran fer
preguntes sobre la memòria presentada.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà

puntuada de 0 a 10 punts. Per a la superació de la
prova s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts.

Quart exercici
Consistirà en una prova de caràcter pràctic segons

el que disposa l'Annex I.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà

puntuada de 0 a 10 punts. Per a la superació de la
prova s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts.

Cinquè exercici
- Especialitats de contrabaix, flauta de bec, orgue,

trombó-tuba o violí:
L'exercici consistirà en una classe impartida per

l'aspirant d'una durada màxima de 30 minuts, per tal
de poder valorar la seva aptitud pedagògica. L'aspi¬
rant aportarà un alumne de grau mitjà LOGSE per im¬
partir-li la classe interpretant un repertori del seu ni¬
vell d'estudis.

- Direcció de cor o direcció d'orquestra:
L'exercici consistirà en un assaig amb el cor o

l'orquestra que el tribunal aportarà per a la seva
realització. El repertori de l'assaig apareix en l'An¬
nex II.



NÚM. 31 20-XI-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1319

Aquest exercici tindrà caràcter eliminatori i serà
puntuat de 0 a 10 punts. Per a la superació de l'exer¬
cici s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts.

FASE DE CONCURS (avaluació de mèrits)

Únicament seran valorats aquells mèrits perfeccio¬
nats i acreditats documentalment fins a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds
de participació. Un mateix mèrit no podrà ser valorat
per més d'un apartat o subapartat.
Els mèrits del currículum seran qualificats de con¬

formitat amb el barem següent:

Expedient acadèmic (màxim 2,5 punts)
- Es valorarà exclusivament la nota mitjana obtin¬

guda per l'aspirant en l'expedient acadèmic, cor¬
responent al títol exigit per a l'ingrés, d'acord amb
el barem següent:
- Puntuació mitjana de notable (de 6,1 a 7,5), 1

punt
- Puntuació mitjana d'excel·lent (a partir de 7,6),

1,5 punts
- Per haver obtingut premi d'honor del grau mitjà o

superior de l'especialitat del candidat/a, 1 punt.

Experiència docent (màxim 5 punts)
- Experiència docent en l'ensenyament públic en

Conservatoris Superiors, de la mateixa especiali¬
tat i del mateix nivell educatiu de la plaça a la qual
s'opta:
- Per cada curs complet, 1 punt
- Per períodes inferiors: per cada mes, 0,1

punts
- Experiència docent en l'ensenyament públic

en Conservatoris, de la mateixa especialitat i
del mateix nivell educatiu de la plaça a la qual
s'opta:
- Per cada curs complet, 0,5 punts
- Per períodes inferiors: per cada mes, 0,05

punts
- Experiència docent en l'ensenyament públic en

Conservatoris, en nivells inferiors als inclosos a

l'apartat anterior:
- Per cada curs complet, 0,25 punts
- Per períodes inferiors: per cada mes, 0,025

punts
- Experiència docent fora de Conservatoris en llocs

de la mateixa especialitat i del mateix nivell edu¬
catiu de la plaça a la qual s'opta:
- Per cada curs complet, 0,25 punts
- Per períodes inferiors: per cada mes, 0,025

punts

Formació (màxim 1,5 punts)
Cursos de formació i perfeccionament, relacionats

amb l'especialitat a la qual s'opta.
a) Com a alumne o alumna:

- No inferiors a 30 hores, 0,1 punts
- No inferiors a 100 hores, 0,3 punts

b) Com a professor o professora:
- No inferiors a 30 hores, 0,3 punts
- No inferiors a 100 hores, 0,5 punts
Es podran acumular els cursos no inferiors a 20

hores que compleixin els requisits exposats.

Altres mèrits
Altres mèrits artístics relacionats amb l'especialitat,

fins a 1 punt.

NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA EN
PRÀCTIQUES

El tribunal proposarà el nomenament de funciona¬
ri/ària en pràctiques de l'aspirant millor classificat/da
de cada especialitat.

Els i les aspirants proposats/des pel tribunal hau¬
ran de presentar la documentació acreditativa dels re¬
quisits exigits a les bases de la convocatòria dins del
termini de vint dies naturals des que s'hagi fet pública
la relació de puntuacions.
Els funcionaris i les funcionàries nomenats/des hau¬

ran de superar un període de pràctiques de sis mesos
de durada, realitzat sota la supervisió de la Gerència
de l'Institut. Abans d'iniciar la fase de pràctiques el tri¬
bunal establirà les bases i els criteris per valorar-la.
Finalitzada la fase de pràctiques, els funcionaris i

les funcionaries seran declarats/des aptes o no aptes
pel tribunal. Les persones declarades aptes seran no¬
menades funcionàries de carrera de l'Ajuntament
de Barcelona.

Estan eximits de la fase de pràctiques els i les aspi¬
rants que acreditin haver prestat serveis com a inte¬
rins al Conservatori Municipal almenys durant un curs
escolar complet.

ANNEX I

Quart exercici
Consistirà en la presentació d'un programa de con¬

cert d'una durada no inferior a 30 minuts que inclogui
les obres obligades següents. La resta del programa
serà de lliure elecció.

En els casos que sigui necessari, l'opositor haurà
de portar el seu acompanyant.

Especialitats
Contrabaix
Una de les obres següents:
- Concert en re major (J. B. Vanhall)
- Concert núm. 2 (G. Bottesini)
Flauta de bec
Una de les obres següents:
- Sweet (L. Andriessen)
- Concert en la menor (P. 83) (A. Vivaldi)

Orgue
Una de les obres següents:
- Trio Super Herr Jesu Christ, dich zu uns wend,

BWV 655 fJ. S. Bach)
- Trio Super Nun komm, der Heiden Heiland, BWV

660 (J. S. Bach)
- Trio Super Allein Gott, in der Hòh sei Ehr, BWV

664 (J. S. Bach)
Trombó-tuba
- Concertino per a trombó i piano (L. E. Larsson)
- *Sonata en sol menor (3r i 4t moviment) (B.
Marcello)
*(aquesta sonata s'haurà d'interpretar obligatòriament
amb tuba tenor (bombardí) o tuba-contrabaix)



1320 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 20-XI-1999

Violí
- 2 moviments d'una partita o sonata per a violí sol

BWV 1001-6 (J. S. Bach)

En el cas de l'especialitat de direcció de cor, el
candidat haurà de portar el conjunt coral.

En el cas de l'especialitat de direcció d'orquestra,
el candidat haurà de portar el conjunt instrumental. El
nombre mínim de membres d'aquest conjunt serà de
set músics instrumentistes.

El repertori en aquestes dues especialitats serà de¬
terminat per l'opositor en la seva totalitat.

ANNEX II

Cinquè exercici
L'assaig tindrà una durada màxima d'una hora. El

tribunal podrà determinar la finalització de la prova
quan ho consideri adient.

El tribunal podrà demanar al candidat que assagi
aspectes determinats del repertori de la prova.

Repertori de la prova de direcció de cor.
- II bianco e dolce cigno (Jacob Arcadelt)
- Caligaverunt oculi mei (Tomás Luis de Victoria)
- Cantique de Jean Racine (amb piano) (Gabriel

Faure)
- Auf dem See (dels Lieder op. 41) (Felix Men¬

delssohn)
- Al·leluia (Romuald Twardowsky)
- Luxuriosa res (Zdenek Lukás)

Repertori de la prova de direcció d'orquestra
- Simfonia núm. 49 "La passione" (Adagio i Presto)

(F. J. Haydn)
- El amor brujo (Suite orquestral sense les

cançons)(M. de Falla)

ANNEX III

1. L'educació en la Constitució Espanyola de 1978 i
el seu desenvolupament per part de l'Estat. Con¬
creció a Catalunya. Les Administracions educati¬
ves. Competències. Desenvolupament normatiu
per part de la Generalitat.

2. La LODE i el seu desenvolupament a càrrec de
l'Estat i de la Generalitat. Els Consells Escolars.

3. L'estructura del sistema educatiu espanyol. La
Llei d'ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE).

4. Llei de participació, avaluació i govern del centres
docents (LOPAG).

5. Reglament orgànic de centres (ROC).
6. La funció pública. Drets i deures dels funcionaris.
7. L'Ajuntament. Competències i òrgans de govern.

El règim especial de l'Ajuntament de Barcelona.
La descentralització municipal. Els Districtes Mu¬
nicipals.

ANNEX IV

Taula de titulacions que donen l'exempció de la
prova de coneixements de la llengua catalana previs¬
ta en la convocatòria.

Llicenciatures:
- Llicenciat en Filologia catalana
- Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia

catalana)
- Llicenciat en Filologia valenciana
- Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia

hispànica-catalana)
- Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia ro¬

mànica) (Universitat de Barcelona fins al 1967)
(UB)

- Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia ro¬
mànica, subsecció de català) (UB de 1972 a
1977)

- Llicenciat en Filosofia i Lletres (menció Filologia
catalana) (UB a partir de 1978)

- Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia
hispànica) (Universitat de Barcelona de 1973 a
1977) (UAB)

- Llicenciat en Filologia (secció hispànica, secció
Filologia valenciana) (Universitat de València)

- Llicenciat en Filologia catalana (haver-ne superat
tres cursos)

- Llicenciat en traducció i interpretació, amb una
certificació acadèmica d'haver cursat les assigna¬
tures de llengua catalana incloses en el pla d'es¬
tudis, expedit per la Universitat Autònoma de Bar¬
celona, la Universitat Pompeu Fabra i els Estudis
Universitaris de Vic.

Diplomatures:
- Diplomat Escola Universitària de Formació del

Professorat (EUFP) de Girona, especialitat Filolò¬
giques (anglès/francès) (promocions 1974, 1975,
1976, 1977, 1978)

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Filolò¬
giques anglès/francès i preescolar) (promocions
1976, 1977 i 1978)

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies socials (promocions 1977 i 1978)

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies (promocions 1977 i 1978)

- Diplomat EUFP de Lleida, especialitat Filològi¬
ques (anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i
1978)

- Diplomat EUFP de Blanquerna de Barcelona, es¬
pecialitat Filològiques (anglès/francès) (promo¬
cions 1976, 1977 i 1978)

- Diplomat EUFP de València, especialitat Filologia.
- Diplomat EUFP de les Illes Balears, especialitat

Filologia/llengua catalana.

Ensenyaments secundaris:
- Títol de batxillerat obtingut desprès del mes de

gener de 1992. En aquest cas, cal aportar una
certificació d'escolarització de tota l'EGB i tot el
BUP a Catalunya i de no haver obtingut l'exemp¬
ció de seguir les matèries de llengua catalana.

- Títol de tècnic especialista (formació professio¬
nal de 2n grau) obtingut després del mes de ge¬
ner de 1992.

Mestres de català i valencià:
- Mestre de català (Escola de Formació del Profes¬

sorat d'EGB de la UB i de la UAB)
- Mestre de català obtingut després d'haver apro¬

vat el segon cicle de reciclatge de català, expedit
pels instituts de Ciències de l'Educació (ICÉ) de
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la UB, de la UAB i de la Universitat Politècnica
de Barcelona (UPC)

- Mestre de català, promocions de mestres habilita¬
des per la Comissió Mixta (Ministeri d'Educació i
Ciència-Generalitat de Catalunya)

- Mestre de català de les Illes Balears
- Mestre de valència

Junta Permanent de Català:
- Certificat de coneixements superiors de llengua

catalana (orals i escrits) (certificat D)
- Certificat de coneixements mitjans de llengua ca¬

talana (orals i escrits) (certificat C)
- Certificat de coneixements bàsics de llenguatge

administratiu
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge administratiu
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge comercial de la JPC
- Certificat de capacitació per a l'ensenyament de

català a adults.
- Certificat de capacitació per a la correcció de tex¬

tos orals i escrits.

Escola d'Administració Pública de Catalunya:
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de

llengua catalana del nivell C
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs in¬

tensiu de la llengua catalana de nivell mitjà per a
catalanoparlants.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llenguatge administratiu.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llengua catalana del nivell C i llenguatge adminis¬
tratiu.

Diplomes de la Universitat de Barcelona:
- Diploma de suficiència de llengua catalana

(nivell D) del Rectorat de la UB (des de 1978
fins a 1988)

- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell
D) del Servei de Llengua Catalana de la UB (des
de 1988)

- Diploma de bon coneixement de la llengua ca¬
talana (nivell D-2) dels cursos de llengua cata¬
lana del Rectorat de la UB (des de 1978 fins
a 1988)

- Diploma de proficiència de llengua catalana (nivell
D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de
Llengua Catalana de la UB (des de 1988)

Certificats de la Universitat Rovira i Virgili:
- Certificat de coneixements mitjans de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993)
- Certificat de coneixements superiors de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993)

Escola Oficial d'Idiomes:
- Acreditació d'haver superat el curs de nivell D

(fins a 1993)
- Acreditació d'haver superat el 4t curs de llengua

catalana (a partir de juny de 1993).
- Certificat d'aptitud en llengua catalana

Instituts de Ciències de l'Educació:
- Acreditació d'haver superat el primer cicle dels

cursos de reciclatge de català.
- Certificat de capacitació en llengua catalana, tant

en l'ensenyament primari com en l'ensenyament
secundari (mòdul II) del Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat de Catalunya.

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA PROVI¬
SIÓ DE 3 LLOCS DE TREBALL MÉS VACANTS
(Aprovades per la Presidència de l'Institut Muni¬
cipal d'Hisenda de Barcelona en data 28 d'octu¬
bre de 1999)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo¬
quen per a la provisió del personal de plantilla de
l'Institut Municipal d'Hisenda els llocs de treball que
consten a l'annex, d'acord amb les condicions espe¬
cífiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a
cadascun d'ells i amb els requisits comuns que es fi¬
xen a continuació.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬

tar en servei actiu, ser funcionari de carrera de l'Ajun¬
tament de Barcelona (encara que sigui amb adscrip¬
ció a un Institut Municipal) o contractat laboral fix (en¬
cara que sigui amb subrogació a un Institut
Municipal), haver prestat un mínim d'un any de ser¬
veis actius en propietat o amb contracte laboral inde¬
finit, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana o
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament i, si és el
cas, haver transcorregut un mínim de dos anys des
de l'última destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt la consolidació dels graus personals
següents, segons el barem següent:
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Grau personal superior en un nivell al del
lloc de treball convocat 1 punt
Mateix grau personal que el del lloc de
treball convocat 0,75 punts
Grau personal inferior en dos nivells al
del lloc de treball convocat 0,50 punts
Grau personal inferior en quatre al del
lloc de treball convocat 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat (o de
l'últim lloc ocupat) fins a un màxim d'1 punt, segons el
barem següent:
Nivell ocupat igual al del lloc de treball
convocat 1 punt
Nivell ocupat inferior en dos nivells al
lloc de treball convocat 0,50 punts
Nivell ocupat superior al nivell base de
la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
Presidència:
El/la director/a-gerent de l'Institut Municipal d'Hi¬

senda, com a titular.
Vocalies:
El/la director/a sectorial, o persona en qui delegui,

que per a cada concurs s'indiqui expressament a
l'annex.
El/la cap de Personal de l'Institut Municipal d'Hi¬

senda, que actuarà com a secretari/ària de la Junta
de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en

els termes previstos a les Bases marc, els represen¬
tants designats conjuntament pel Comitè d'Empresa
de l'Institut i la Junta de Personal.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al registre de l'Institut Munici¬
pal d'Hisenda (avinguda del Litoral, núm. 30) o a
qualsevol altre registre municipal, en el termini de
quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publi¬
cació d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

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

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa al

Departament de Personal de l'Institut o a les Oficines
d'Informació de Personal de l'Ajuntament.

En cas d'empat en la puntuació final, per dirimir-ho,
s'atendrà a l'antiguitat de serveis prestats a la Corpo¬
ració.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬

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

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

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

Annex
Concurs 24. 3 llocs de treball, més vacants, d'aten¬

ció al contribuent en relació a instàncies, escrits i d'al¬
tres documents (Nivell 16).

Atenció al contribuent en relació a instàncies, es¬
crits i d'altres documents
Concurs 24

Llocs de treball adscrits a la Divisió de Relacions
amb el Contribuent de l'Institut Municipal d'Hisenda
de Barcelona (avinguda del Litoral, núm. 30).
Nivell 16 i específic de responsabilitat de 6.339

pessetes mensuals.
Jornada setmanal de 37,30 hores i horari especial

d'atenció al públic.

Funcions principals
- Atenció al contribuent en la recepció de la docu¬

mentació presentada, tant per persones físiques
com jurídiques.

- Tramitar on-line aquelles sol·licituds que per la
seva naturalesa puguin ser resoltes al moment
(certificats, duplicats, domiciliacions, ...), portant a
terme els tràmits de gestió necessaris per a la
seva correcta resolució.

- Derivar als col·laboradors amb el contribuent
del Departament d'Atenció Directa aquelles
sol·licituds que, per la seva naturalesa, no pu¬
guin ser resoltes.

- Identificar, davant les sol·licituds presentades, la
necessitat d'aportació de documentació comple¬
mentària per tal de facilitar la seva resolució.

- Rebre, identificar i registrar informàticament la do¬
cumentació enviada per correu, tant per persones
físiques com jurídiques.

- Classificar i distribuir la documentació rebuda,
tant al registre de l'IMH com a d'altres registres
municipals.
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Requisits addicionals
Personal que pertanyi a la plantilla de l'IMHB o de

l'Ajuntament, dels grups C o D (excepte el personal
que pertanyi a les classes de Guàrdia Urbana o Ser¬
vei d'Extinció d'Incendis i Salvament).

Mèrits complementaris
1. Titulació acadèmica: Es valorarà amb 1 punt la

titulació de FP II grau, Batxillerat o equivalent.
2. Experiència professional fins a 8 punts, segons

el barem següent:
En realització de tràmits de gestió tributà¬
ria i recaptació, fins a 3 punts
En utilització d'aplicatius informàtics pro¬
pis de la hisenda municipal (SIR, TIR),
fins a 3 punts
En tasques relacionades amb el regis¬
tre de documents, fins a 1 punt
En atenció al públic, fins a 1 punt

3. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

4. Exercici: La Junta de Valoració podrà convo¬
car els/les candidats/es per a la realització d'una
prova o supòsit pràctic, i el valorarà fins a un mà¬
xim de 3 punts.

5. Característiques personals requerides per al
lloc de treball: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a l'avaluació d'aquest apar¬
tat, mitjançant els sistemes d'acreditació que consi¬
deri oportuns i seran valorats fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10,5

punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

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

Junta de Valoració
President:
Director-gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda, o

persona en qui delegui.
Vocals:
Director de Gestió Tributària, o persona en qui de¬

legui.
Cap de Personal de l'Institut Municipal d'Hisenda,

el qual actua també com a secretari.
Representants de la Junta de Personal o del

Comitè d'Empresa.
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ANUNCIS

Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona.
Juliol 1999

Reclamació: Impugna el rebut del servei telefònic de
data 10 de març d'enguany que correspon al període
de facturació de 14 de desembre de 1998 a 14 de fe¬
brer de 1999, ja que hi figuren trucades que no s'han fet
des del seu telèfon. Demana que li revisin la línia telefò¬
nica, ja que creu que la utilitzen indegudament.
Laude: S'estima en part la reclamació en equitat,

en el sentit que la companyia telefònica tornarà l'im¬
port de les trucades efectuades en la data en què el
reclamant manifesta que es trobava absent del seu
domicili. La resta de trucades no es torna, ja que es¬
tan fetes entre mòbils reconeguts pel reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 de juliol de 1999.
(Ref. 99/473)

* * *

Reclamació: Impugna la facturació del telèfon del
període del 14 de desembre de 1998 al 14 de febrer
de 1999, ja que reflecteix un consum desmesurat en
relació amb les factures anteriors sense que hi hagi
cap canvi en els hàbits familiars ni cap anomalia.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que s'han

reconegut trucades d'entre les impugnades que cons¬
ten a la factura en fraccions de segons i, revisada la
línia, no s'hi ha trobat cap indici de manipulació.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 1 de juliol de 1999.
(Ref. 99/488)

•k * *

Reclamació: Demana que li tornin les 1.000 pes¬
setes que va abonar pel servei de pàrquing, ja que va
trigar dues hores i mitja a poder abandonar-lo un cop
finalitzada la prova esportiva a la qual assistia.
Laude: S'estima en part la reclamació, havent la

part reclamada de tornar al reclamant la meitat de
l'import que va pagar en concepte de pàrquing, és a
dir, 500 pessetes, com a indemnització per les mo¬
lèsties sofertes en trobar-se col·lapsat a la sortida del
recinte més de dues hores. L'abonament d'aquesta
quantitat s'ha de fer en un termini màxim de quinze
dies des de la recepció d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 6 de juliol de 1999.
(Ref. 99/678)

* * *

Reclamació: La seva filla va deixar una bossa al

guarda-roba del centre esportiu reclamat i quan anà a

recollir-la, s'havia extraviat. Demana que li paguin
l'import del contingut de la bossa.
Laude: S'accepta l'oferiment de la part reclamada

d'indemnitzar la reclamant amb 5.000 pessetes, ja
que no es pot provar ni que la bossa fos extraviada
per la part reclamada ni el seu contingut. L'abona¬
ment d'aquest import s'ha de fer en el termini de quin¬
ze dies des de la notificació del present laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 6 de juliol de 1999.
(Ref. 99/817)

★ ★ ★

Reclamació: Va adquirir a uns grans magatzems
quatre pneumàtics, on s'encarregaren també de col·lo¬
car-los. Quatre anys més tard un d'ells perdia aire i el
mecànic que l'atengué l'advertí que tots quatre podien
ser defectuosos, El taller reclamat manifestà que n'hi
ha un de defectuós. El reclamant s'adreçà als grans
magatzems i li varen instal·lar uns nous pneumàtics,
els quals varen anar al seu càrrec. Demana una bonifi¬
cació dels pneumàtics i possibles danys i perjudicis.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que el

pneumàtic defectuós ja va ser canviat pel taller recla¬
mat. No obstant això el reclamant pot dirigir, si així ho
desitja, la seva reclamació contra l'empresa fabricant
dels pneumàtics o contra l'establiment que els havia
venut.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 6 de juliol de 1999.
(Ref. 99/714)

★ * ★

Reclamació: Amb motiu del robatori de la docu¬
mentació del seu vehicle va haver de demanar hora
per passar una ITV i abonar 5.000 pessetes. Al recu¬
perar la documentació original i no necessitar passar
de nou la ITV, reclama les 5.000 pessetes lliurades, i
la part reclamada es nega tornar-les-hi.
Laude: S'estima la reclamació, en el sentit que la

part reclamada, en el termini màxim de 10 dies, ha de
tornar al reclamant les 5.000 pessetes que va lliurar a
fi de gestionar la nova ITV, ja que aquesta no es va
arribar a realitzar.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 6 de juliol de 1999.
(Ref. 99/616)

* * *

Reclamació: Va comprar un cotxe que des del pri¬
mer moment ha sofert nombroses avaries, ara prete-



NÚM. 31 20-XI-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1325

nen cobrar-li una nova factura per una avaria que ja
havia estat reparada i, per tant, estava en garantia.
Demana que li tornin els imports abonats per repara¬
cions o bé que li canviïn el cotxe per un de nou.
Laude: Es desestima la reclamació perquè es con¬

sidera que l'última reparació no té relació amb l'ante¬
rior per la qual cosa no quedava inclosa en la garan¬
tia, a més, el pressupost de l'esmentada reparació va
ser acceptat pel reclamant.
S'aprova per majoria.
Barcelona, 7 de juliol de 1999.
(Ref. 99/586)

k k k

Reclamació: Portà la seva filla a la perruqueria
perquè la pentinessin per al dia de la seva primera
comunió i abonà pel servei 5.100 pessetes. Demana
una aclariment sobre aquest import, perquè a la ma¬
teixa perruqueria s'oferia una promoció de tallar el ca¬
bell a nens per 600 pessetes.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que els

preus no estan subjectes a cap tipus de tarifes obliga¬
tòries. El Col·legi Arbitral, malgrat desestimar la recla¬
mació, recomana a la perruqueria que anunciï en un
lloc visible la tarifa de preus, ja que en tenen l'obliga¬
ció, i que emetin el corresponent tiquet amb el des¬
glossament dels serveis fets per evitar futures confu¬
sions, com ha succeït en aquest cas.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 de juliol de 1999.
(Ref. 99/853)

* * *

Reclamació: Demana que li tornin l'import abonat
per unes sabates esportives, atès que als quinze dies
de la seva adquisició es va trencar la cambra d'aire.
Laude: S'estima la reclamació perquè es conside¬

ra que el calçat era defectuós, ja que no és normal
que es trenqui només amb quinze dies d'ús. Per tant,
l'establiment reclamat tornarà a la reclamant l'import
de les sabates esportives (3.995 pessetes) en el ter¬
mini màxim de quinze dies des de la recepció del lau¬
de, les quals sabates quedaran en poder de la part
reclamada.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juliol de 1999.
(Ref. 99/553)

k k k

Reclamació: Adquirí un disc dur de 4,5 GB per
substituir-lo pel seu de 210 MB. A l'establiment s'en¬
carregaren de la instal·lació del disc, però quan anà a
recollir el seu ordinador hi havia quatre cables solts.
En arribar al seu domicili comprovà que l'ordinador no
funcionava i li digueren que havia de canviar una
peça, però no hi està disposat perquè aquesta té un
cost molt elevat.
Laude: Es considera que la factura abonada pel

reclamant a un altre tècnic per la reparació del seu
ordinador ha de ser abonada per ambdues parts al
50%, atès que no s'especifica en l'esmentada factura
les reparacions efectuades. Per tant, l'establiment re¬
clamat haurà d'abonar al reclamant la quantitat de
4.930 pessetes, meitat de l'import total de la factura,

en el termini màxim de quinze dies des de la recepció
d'aquest laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juliol de 1999.
(Ref. 99/613)

k k k

Reclamació: L'autoescola reclamada no el va infor¬
mar adequadament sobre tot el ventall de tarifes possi¬
bles i en va contractar una més desfavorable que re¬
sulta ser d'un preu més elevat. Demana la devolució
de l'import total abonat, que és de 303.472 pessetes.
Laude: S'estima en part la reclamació i es fixa en

30.000 pessetes la quantitat que l'autoescola tornarà
al reclamant en concepte d'indemnització per la pos¬
sible manca d'informació i assessorament personal
que rebé l'alumne.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juliol de 1999.
(Ref. 99/668)

★ * *

Reclamació: Va contractar amb l'empresa reclama¬
da la realització d'un curs de tutoria, el venedor li oferí la
possibilitat de rescindir el contracte en qualsevol mo¬
ment. Quan va demanar la revocació no li acceptaren.
Laude: S'accepta la proposta de la part reclamada

en el sentit que la reclamant abonarà els rebuts pen¬
dents de pagament des del mes de novembre de
1997 fins al març de 1998 i, per la seva part, l'empre¬
sa rescindirà el contracte des d'aquesta data.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 8 de juliol de 1999.
(Ref. 99/777)

k k k

Reclamació: L'empresa reclamada li ha cobrat
una recàrrega del seu telèfon mòbil de 5.000 pesse¬
tes sense haver-la utilitzat, ja que la targeta encara
no s'havia esgotat.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que el valor

de la targeta recarregada no és de 5.000 pessetes,
sinó de 4.310 pessetes, atès que se li descompta
l'IVA, la qual cosa fa possible que amb una sola truca¬
da de 15 o 20 minuts en hora punta, aquesta es pugui
esgotar. No obstant això, es recomana a l'empresa re¬
clamada que facilitin una informació més clara als usu¬
aris sobre l'import pel qual realment recarreguen la tar¬
geta per evitar confusions com en aquest cas.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 13 de juliol de 1999.
(Ref. 99/251)

k k k

Reclamació: L'any 1990 va comprar un frigorífic,
però en el mes d'abril d'enguany va començar a tenir
problemes. Avisà l'empresa reclamada, la qual li va
canviar dues peces, el termòstat i el relé i li cobrà
18.000 pessetes. La mateixa nit, ei frigorífic seguia
sense funcionar i feia sorolls estranys. Va avisar de
nou el servei tècnic i li comunicaren que s'ha de can¬
viar el motor (25.000 pessetes). No hi estigué
d'acord. Demana la devolució de l'import de la factura
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corresponent al relé que es va cremar per negligència
del tècnic; la devolució de l'import de la factura del
servei tècnic al qual varen haver d'avisar i li varen co¬
brar 1.970 pessetes per la visita i, a més, una indem¬
nització perquè es varen veure obligats a comprar un
frigorífic nou.
Laude: Es desestima la reclamació perquè es

considera que l'actuació de l'empresa va ser correc¬
ta i no se la pot fer responsable del fet que el motor
s'hagi cremat.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 13 de juliol de 1999.
(Ret. 99/726)

k k k

Reclamació: Va demanar informació per a con¬
tractar un curs de preparació per a les oposicions a
mosso d'esquadra. Li oferiren classes personalitza¬
des amb un tutor per alumne, classes particulars de
català per a poder accedir al certificat B i professors
de gimnàstica titulats, entre d'altres oferiments. Final¬
ment, va signar el contracte amb l'acadèmia reclama¬
da i un imprès en blanc, que en realitat era un préstec
per a finançar el curs. Demana la rescissió del con¬
tracte, així com tabé l'anul·lació del préstec amb la fi¬
nancera, per incompliment contractual i per donar
una informació incompleta i que no es correspon amb
la realitat.
Laude: S'estima en part la reclamació en el sentit

que la part reclamada rescindirà el contracte i tornarà
10.000 pessetes de la quantitat que el reclamant va
pagar en concepte de matrícula, ja que la informació
que va rebre el reclamant no va ser correcta. La resta
de l'import de la matrícula es considera com a despe¬
ses de l'acadèmia i del tràmit d'anul·lació del préstec
amb la financera. El pagament al reclamant s'ha de
fer en el termini de quinze dies des de la notificació
d'aquest laude.
S'aprova per majoria.
Barcelona, 14 de juliol de 1999.
(Ret. 99/564)

k * *

Reclamació: Demana la devolució de l'import de
la matrícula ja que va revocar el contracte amb la
part reclamada dins el termini establert en la norma¬
tiva vigent.
Laude: S'estima en part la reclamació, en el sentit

que l'acadèmia reclamada rescindirà el contracte i
tornarà 10.000 pessetes de l'import que el reclamant
va pagar en concepte de matrícula. La resta de l'im¬
port es considera com a despeses de contracte i de
l'anul·lació del préstec amb la financera. El pagament
al reclamant s'ha de fer en el termini de quinze dies
des de la notificació d'aquest laude.
S'aprova per majoria.
Barcelona, 14 de juliol de 1999.
(Ret. 99/637)

k k *

Reclamació: Va portar a netejar una armilla de pell
i la hi varen tornar amb més taques. Demana la devo¬
lució de l'import de la tintoreria, i si pot ser, l'import de
l'armilla.

Laude: S'estima en part la reclamació, donada la
manca d'informació de la tintoreria a la reclamant, en
referència als possibles problemes que podien sorgir
en el rentat de la peça, per la qual cosa en el termini
màxim de deu dies a partir de rebre aquest laude, la
part reclamada ha de tornar a la reclamant l'import
abonat per aquesta pel servei de neteja, 2.700 pesse¬
tes i al mateix temps li tornarà també l'armilla.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juliol de 1999.
(Ret. 99/542)

k k k

Reclamació: Va portar quatre peces de roba a nete¬
jar a la tintoreria, els pantalons varen quedar molt dete-
riorats a causa de la utilització de productes agressius.
Laude: S'estima en part la reclamació en conside¬

rar que la pèrdua de color és deguda a la seva manca
de solidesa i no a una manipulació incorrecta de la
peça. Amb tot, en no haver informat la tintoreria a la
clienta de la possibilitat de la pèrdua de color, haurà
de tornar-li l'import cobrat pel rentat del pantaló en el
termini màxim de deu dies a comptar des del moment
de rebre aquest laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 15 de juliol de 1999.
(Ret. 99/784)

k k k

Reclamació: En la factura del telèfon corresponent
al mes de gener de 1999, hi consten diverses truca¬
des que no els corresponen. Aquesta factura està
pendent de pagament fins que li aclareixin aquest fet.
Demana una inspecció de la seva línia telefònica.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que revisa¬

da la línia i l'escomesa, no hi ha cap indici de manipu¬
lació d'aquestes, a més que hi ha trucades no reco¬
negudes entre d'altres que sí que ho són, la qual
cosa fa impossible que ningú manipuli la línia.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 20 de juliol de 1999.
(Ret. 99/533)

k k k

Reclamació: El darrer rebut del telèfon considera

que està alterat, ja que no està donada d'alta a
Internet i hi consten moltes trucades de connexió a

aquesta xarxa.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que el deute

que té la reclamant amb la companyia telefònica, de
165.511 pessetes, serà abonat a partir del mes de
setembre de 1999, en terminis mensuals de 5.000
pessetes cadascun.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 20 de juliol de 1999.
(Ret. 99/570)

k k k

Reclamació: Demana l'anul·lació del contracte sig¬
nat amb la part reclamada perquè no està conforme
amb el tracte rebut fins al moment i també per motius
econòmics. Demana la devolució del que ha pagat
fins al moment.
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y

Laude: Es desestima la reclamació, ja que el recla¬
mant no ha justificat cap mena d'incompliment de
contracte per part del reclamat i ha presentat la seva
queixa quan ja ha passat més de mig any des de l'ini¬
ci del curs.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 21 de juliol de 1999.
(Ret. 99/686)

Reclamació: Demana l'anul·lació del contracte sig¬
nat amb l'acadèmia reclamada per a la preparació de

les oposicions d'auxiliars administratius de l'Insalud,
per incompliment contractual.
Laude: S'estima en part la reclamació en el sentit

que queda rescindit el contracte i es tornarà la quanti¬
tat abonada pel reclamant, descomptantne l'import
que va pagar en concepte de matrícula, per despeses
de formalització del contracte. La part reclamada hau¬
rà d'abonar l'esmentada quantitat al reclamant en el
termini màxim de quinze dies des de la notificació
d'aquest laude.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 21 de juliol de 1999.
(Ret. 99/644)

t

■r

Concursos

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'elaboració del material didàctic d'accions for¬
matives per al personal del Servei de Prevenció, Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament, 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: 501/00.
Núm. de contracte: 99005429.

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

del material didàctic d'accions formatives per al
personal del Servei de Prevenció, Extinció d'In¬
cendis i Salvament, 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 i fins al
31 de desembre de l'any 2000.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 4.000.000 de pessetes (24.040,48

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

4.000.000 de pessetes (24.040,48 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 80.000 pessetes (480,81 euros).
Definitiva: 160.000 pessetes (961,62 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 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 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, 20 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada, Montserrat Oriol i Beilot.

L'Alcaldia, en data 20 d'octubre de 1999, 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 servei de
manteniment, reparació i modificació d'equips i siste¬
mes de control del trànsit a les rondes al terme muni¬

cipal de Barcelona, durant els anys 2000, 2001 i
2002, d'acord amb les condicions següents:
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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: 702/00.

Núm. de contracte: 99005809.
d) Data tramesa fax al DOCE: 21 d'octubre de 1999.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment,

reparació i modificació d'equips i sistemes de con¬
trol del trànsit a les rondes al terme municipal de
Barcelona, durant els anys 2000, 2001 i 2002.

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

güent al de la formalització del contracte i com
màxim fins al 31 de desembre de l'any 2002.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 323.970.986 pessetes ( 1.947.104,84

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

105.948.595 pessetes (636.763,88 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

107.931.877 pessetes (648.683,64 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2002:

110.090.514 pessetes (661.657,31 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 6.479.420 pessetes (38.942,09 euros).
Definitiva: 12.958.839 pessetes (77.884,19 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 anterior al de la presentació de pliques.

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

administratives particulars.
b) Classificació. Empresa de Serveis: grup III, sub¬

grup 7, categoria D.

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

termini l'última data de les dues següents: que es
compleixin 26 dies naturals des de la data de publi¬
cació de l'anunci de la licitació en el BOE o del dia
en què es compleixin 52 dies naturals des de la data
de remissió de l'anunci de la licitació en el 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 altra ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte, 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, 21 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada, Montserrat Oriol i Bellot

Altres anuncis

L'Alcaldia, amb data 8 d'octubre de 1999, va adop¬
tar la resolució següent:
"Contractar, en virtut del concurs celebrat, amb

ICICT, SA, el contracte núm. 99003156 d'obres per a
la revisió de 800 instal·lacions de combustió, per un
termini d'execució de sis mesos, des de l'1 d'octubre
de 1999 fins al 31 de març del 2000, per un import de
4.012.822 pessetes (impost del valor afegit inclòs);
declarar la improcedència de la revisió de preus
d'acord amb allò establert a la clàusula 9a del plec de
clàusules; autoritzar la quantitat de 4.012.822 pesse¬
tes (l'IVA inclòs), aplicar la despesa, segons el decret
de l'Alcaldia d'11 de juny de 1999; disposar l'abona¬
ment de la quantitat de 2.006.411 pessetes (l'IVA in¬

clòs) amb càrrec a la consignació pressupostària
227.06-413.10-03.01 del Pressupost corresponent a
1999 a l'empresa adjudicatària amb la presentació
prèvia de les certificacions cursades pel tràmit regla¬
mentari i quant a la resta de 2.006.411 pessetes, amb
càrrec a la partida que en el seu dia especifiqui el
Pressupost de l'any 2000; requerir l'adjudicatària per¬
què, en el termini dels quinze dies següents a la data
en què rebi la notificació d'aquest decret, acrediti ha¬
ver constituït la garantia definitiva de 193.800 pesse¬
tes, i perquè comparegui el seu legal representant, el
dia i hora que se li indiqui, per tal de formalitzar el
contracte; i donar compte a la Comissió de Medi Am¬
bient i Serveis Urbans".
Barcelona, 25 d'octubre de 1999. La secretària de¬

legada, Elena Ariza i Cardenal.
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