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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 19 d'octubre de
1999 i aprovada el dia 12 de novembre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la Casa Con¬
sistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia dinou d'octu¬
bre de mil nou-cents noranta-nou, es reuneix la Comis¬
sió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència
de l'Excm. Sr. Alcalde, Joan Clos i Matheu. Hi concor¬
ren 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 Aicober 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 Zivojno-
vic, Manuel Pérez i Benzal, Albert Batlle i Bastardas,
Jordi Hereu i Boher, Ferran Julián i González, Jesús
Maestro i García, Roser Veciana i Olivé, i Eugeni
Forradellas i Bombardó, assistits pel secretan general,
Sr. Romà Miró i Miró, que certifica.
També hi és present el gerent municipal, Sr.

Ramon Seró i Esteve.
Constatada l'existència de quorum legal, la Pre¬

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

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬
lebrada el 17 de setembre de 1999, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres de la Comis¬
sió; i s'aprova.

A) Assumptes per al Plenari del Consell Municipal

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

ALCALDIA

Mesures de govern.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals i de
Preus Públics.
Aprovació inicial de la Memòria explicativa de la

transformació de la sociedad privada municipal Fo¬
ment Ciutat Vella, SA, en empresa d'economia mixta.

Es dóna compte que aquest punt de l'ordre del
dia es concreta en la proposta següent:

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.

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 50.000 accions de la sèrie A de 10.000 pes¬
setes de nominal, a subscriure per l'Ajuntament, i
49.000 accions de la sèrie B, a subscriure per entitats
privades.

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

Presupost 1999, per un import de 408.102.826 pes¬
setes, de conformitat amb la documentació adjunta
(amb referència 99092890), considerant-les definiti¬
vament aprovades en cas de no presentar-s'hi recla¬
macions en contra en el termini d'exposició pública.
Es dóna compte que l'import d'aquest dictamen

queda fixat en 408.885.745 pessetes (2.457.452,82
euros), per incorporació d'un nou annex amb referèn¬
cia 99100590.

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; formalitzar eI 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 ac¬

cions de la companyia Aparcamientos de Cataluña,
SA, (ACSA) projectada pels seus titulars, les socie¬
tats Filo, SA, Lagun-Aro, Entidad de Previsión Social
Voluntaria i Profesa Barcelona I, SA, a favor de la so¬
cietat Sogeparc, SA, als efectes de mantenir la vigèn¬
cia 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 car¬
rer 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 especial
de reforma interior del sector Bacardí, d'iniciativa mu¬
nicipal; estimar parcialment les al·legacions presenta¬
des pel Sr. Alberto Teichman i Julià, en nom propi,
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dels seus germans Fernando, Isabel, Ana María ¡
Lurdes, i del seu pare, Sr. Alberto Teichman i Caraco;
desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Luís
Montesino-Espartero i Julià, en nom propi, dels seus
germans Camilo i Pablo, i en representació de les
families Teichman Julià i Julià Díez i de Rivera, i des¬
estimar les al·legacions presentades per la Sra. Ana
Forment i Solé, en la seva qualitat de propietari d'una
finca del sector, tot això de conformitat amb l'informe
dels Serveis de Planejament de 27 de setembre de
1999; i prendre en consideració les al·legacions pre¬
sentades pel Sr. Josep M. Miralles i Via, en qualitat
de sotsdirector general de la Societat General d'Ai¬
gües de Barcelona, SA, precisant que en el moment
en què es redactin els projectes, es podran ajustar
les noves instal·lacions a les ja existents, tal com de¬
termina 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
resolució dels Serveis de Planejament, de 23 de se¬
tembre de 1999, el qual, a efectes de motivació, s'in¬
corpora 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 pres¬
supost de l'any 2002; 63.125.292 pessetes aniran con¬
tra la partida 227.19 311.40 0201 del pressupost de
l'any 2003; i disposar-la a nom de l'esmentada entitat.
Dispensar l'adjudicatari de constituir la garantia definiti¬

va. Requerir l'adjudicatari perquè, en el termini de tren¬
ta dies naturals des del següent al de la notificació de
l'adjudicació, es personi a les dependències de la Ge¬
rència del Sector dels Serveis Personals (carrer de la
Llacuna, núm. 161, 3a planta) per a la formalització del
contracte, fent-li advertiment que, de no complir aquest
requisit, l'Administració podrà declarar resolt el con¬
tracte. 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.

PONENCIA 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 servei de
gestió i explotació de quatre centres de noves tecnolo¬
gies per a joves, en no haver esmenat, dins del termini
atorgat, les anomalies observades en la documentació
presentada; i, en conseqüència, declarar desert el con¬
curs 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 tecnologies per a joves, en
base a la proposta efectuada per la Mesa de contracta¬
ció, d'acord amb l'article 89.2 de la Llei de contractes de
les Administracions públiques (LCAP). Iniciar procedi¬
ment negociat d'acord amb l'article 160.2.e) de la LCAP
per a l'adjudicació d'aquest contracte.

PONENCIA 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 vuit dies a comp¬
tar 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, concurs públic, en la seva modalitat de pro¬
cediment 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.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

Després d'haver examinat tots els punts, la Comis¬
sió dóna la seva conformitat a la precedent relació



1372 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 10-XII-1999

d'assumptes preparats per a ésser sotmesos al Ple¬
nari del Consell Municipal, acceptant els redactats
que s'han esmentat en els dictàmens 3) i 4).

B) Propostes d'acord de la Comissió de Govern

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

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

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

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

Manuel Gi i González (mat. 17.630) entre la seva ac¬
tivitat municipal com a funcionari amb la categoria de
bomber en el parc del Poble-sec i l'activitat privada
de paleta a temps parcial en l'empresa Manuel Aboy
Fariña e Hijo, SCP; pel Sr. Rafael Illescas i Cazorla
(mat. 11.177) entre la seva activitat municipal com a
funcionari amb la categoria de caporal de bombers en
el parc de Sant Andreu i l'activitat privada de paleta a
temps parcial en l'empresa Manuel Aboy Fariña e

Hijo, SCP; pel Sr. José Manuel Mille i Galán (mat.
37.672) entre la seva activitat municipal com a con¬
tractat laboral, amb la categoria de tècnic mitjà en
Ciències Socials en el lloc de treball d'assessor tècnic
en el Departament de Comunicació i Qualitat del dis¬
tricte de Nou Barris, i l'activitat privada d'assessora¬
ment i formació en l'àmbit de recursos humans per

compte propi; i pel Sr. Pasqual Labèrnia i López (mat.
21.867) entre la seva activitat municipal com a funcio¬
nari amb la categoria de tècnic superior d'Economia
en la Direcció de Serveis de Comptabilitat, i l'activitat
privada d'economista-auditor per compte propi; atès
que les respectives activitats privades no figuren
compreses en les causes d'incompatibilitats previstes
pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de no¬
vembre, sobre incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat, i 329 i 330 del
Reglament del personal al servei de les entitats lo¬
cals, aprovat pel decret 214/1990, de 30 de juliol, i no
resulta afectat l'interès públic, si bé les presents auto¬
ritzacions estan condicionades a l'estricte compliment
dels deures públics i al manteniment de la dedicació
a l'activitat privada dintre dels límits establerts pels
articles 11 i 12 de l'esmentada Llei i 330 de l'esmen¬
tat Reglament. En tot cas, les presents autoritzacions
podran deixar-se sense efecte per variació de les cir¬
cumstàncies relatives als llocs de treball, per modifi¬
cació del règim d'incompatibiltats o per interès públic,
i perdran vigència en cas de canvi de lloc de treball.
Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.

Carles Àngel Salanova i Pardina (mat. 22.979) entre
la seva activitat municipal com a funcionari amb la
categoria de tècnic superior d'Economia en el lloc
de treball de responsable economicofinancer en el
Servei d'Administració i Personal del Sector de la
Via Pública i la de professor associat a temps parcial
en la Universitat de Barcelona durant el curs acadè¬
mic 1998-1999 com també la de professor associat
a temps parcial en el centre docent d'Ensenyament
Superior Abat Òliba de la Fundació Universitària
San Pablo, durant el curs acadèmic 1998-1999 i
pròrrogues que es puguin produir; per la Sra. Josefa
Soto i Marata (mat. 801.552), entre la seva activitat
municipal com a auxiliar pràctic de serveis socials
en l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i la
de professora associada a temps parcial en la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadè¬
mic 1998-1999 i possibles pròrrogues que es puguin
produir; pel Sr. Salvador Moneada i Lluís (mat.
21.429) entre la seva activitat municipal en aquesta
Corporació amb la categoria de tècnic superior en
Medicina en l'Institut Municipal de Salut Pública de
Barcelona, i la de professor associat al departament
de Ciències Experimentals i de la Salut de la Univer¬
sitat Pompeu Fabra per al curs 1998-1999 des del
25 de setembre de 1998 fins al 24 de setembre de
1999 i possibles pròrrogues que es puguin produir;
pel Sr. Antoni Plasència i Taradach (mat. 21.430)
entre la seva activitat municipal en aquesta Corpora¬
ció amb la categoria de tècnic superior en Medicina
en l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona
i la de professor associat en la Universitat Autònoma
de Barcelona, des de l'1 de gener de 1999 fins el 14
de setembre de 1999 i possibles pròrrogues que es
puguin produir; tot això d'acord amb l'article 4.2 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompa¬
tibilitats del personal al servei de l'Administració de
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la Generalitat, i amb les limitacions previstes als arti¬
cles 5 i 6 de la mateixa Llei i 327 i 328 del Regla¬
ment del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. En tot
cas, les presents autoritzacions podran deixar-se
sense efecte per variació de les circumstàncies rela¬
tives als llocs de treball, per modificació del règim
d'incompatibiltats o per interès públic i perdran vi¬
gència en cas de canvi de lloc de treball.
Aprovar inicialment el plec de clàusules regulado¬

res de l'arrendament del local A i altell, de propietat
municipal, situat al carrer de Nou de la Rambla,
núms. 68-72, de superfície conjunta 143,50 metres
quadrats (90,10 en planta baixa i 53,40 d'altell), per a
destinar-lo a usos comercials; sotmetre'l a informació
pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi for¬
mulen reclamacions o al·legacions que posin de ma¬
nifest la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a definitiva; i convocar subhasta pública per a
l'adjudicació del contracte mitjançant procediment
obert.

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

Aprovar inicialment el plec de clàusules regulado¬
res de l'arrendament del local C i altell, de propietat
municipal, situat al carrer de Nou de la Rambla,
núms. 68-72, de superfície conjunta 263,70 metres
quadrats (92,60 en planta baixa i 171,10 d'altell), per
a destinar-lo a usos comercials; sotmetre'l a infor¬
mació pública durant un termini de vint dies i, si no
s'hi formulen reclamacions o al·legacions que posin
de manifest la necessitat d'introduir-hi rectificacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord

d'aprovació inicial a definitiva; i convocar subhasta
pública per a l'adjudicació del contracte mitjançant
procediment obert.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

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

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de Nou Barris

Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització
dels carrers perimetrals de l'illa delimitada pel passeig
de Valldaura i els carrers de Feliu i Codina i de Vilalba
dels Arcs (àmbit Karl Marx), per import de 136.688.851
pessetes, el 16% de l'impost del valor afegit inclòs,
(821.516,53 euros) formulat per la Societat Urbanística
Metropolitana Rehabilitació i Gestió, SA, (REGESA)
d'acord amb les condicions establertes en l'informe
dels Serveis Tècnics Municipals, de 5 de juliol de
1999, acceptat per compareixença de 20 de setembre
de 1999; requerir l'indicat interessat perquè, en ei ter¬
mini de deu dies a comptar des de la data en què rebi
la notificació de l'aprovació definitiva, ingressi la quan¬
titat de 16.402.662 pessetes (98.581,99 euros) en con¬
cepte de garantia per a respondre de la bona execució
de les obres; publicaraquest acord en el Butlletí Oficial
de la Provincia i en un diari dels de més circulació de

Catalunya; i notificar-lo als interessats en aquest pro¬
cediment.

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

Acords de la sessió celebrada el dia 12 de novem¬

bre de 1999.

Aprovació de Facta de la sessió anterior.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Denegar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan
Asín i Ferrando (mat. 19.149), entre la seva activitat
municipal en aquesta Corporació com funcionari amb
categoria de tècnic mitjà d'Arquitectura i Enginyeria
en el lloc de treball de cap de Zona de la Divisió
d'Operacions del Servei de Prevenció i Extinció d'In¬
cendis i Salvament (SPEIS) i l'exercici lliure de la pro¬
fessió d'enginyer tècnic industrial, ja que les activitats
pròpies d'aquesta professió estan en gran mesura re¬
lacionades amb les seves competències en el SPEIS,
per la qual cosa fàcilment es produirien situacions co¬
incidents entre l'activitat pública i la privada, atesa la
necessitat de garantir l'objectivitat, la imparcialitat i la
independència que ha de presidir la seva actuació
com a funcionari i de salvaguardar l'interès públic, el
qual podria sortir perjudicat en cas de produir-se
aquella coincidència; i també per tal com l'interessat
realitza una jornada de treball públic superior a la nor¬
mal i percep per aquest motiu corresponent comple¬
ment retributiu addicional d'específica dedicació; tot
això de conformitat amb els articles 11 .a), 12.1 .a) i 14
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibi¬
litats del personal al servei de les Administració de la
Generalitat, i els articles 1.3, i 16.1 de la Llei d'incom¬
patibilitats del personal al servei de les Administra¬
cions públiques, i d'acord amb allò que disposa el Re¬
glament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel decret 214/1990, de 30 de juliol, en els
seus articles 329, 330 i 331; i ordenar-li eI cessament
en l'exercici de l'activitat privada declarada, amb ca¬
ràcter immediat a la notificació del present acord,
amb el requeriment que haurà d'aportar als òrgans
competents del SPEIS, la documentació pertinent
que justifiqui l'efectiu cessament en aquella activitat
secundària.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA

Convocar, mitjançant concurs oposició restringit
vuit places d'educador/a d'escola Bressol grup B;
dues places de professor/a tècnic/a de Formació Pro¬
fessional grup B i divuit places de professor/a d'Ense¬
nyament Secundari grup A. Aprovar les bases que
han de regir les convocatòries.
Convocar, mitjançant concurs oposició restringit

quatre places d'educador/a d'Escola Bressol grup B.
Aprovar les bases que han de regir la convocatòria.
Modificar les bases de la convocatòria per a la pro¬

visió de set places de professor/a de Música, aprova¬
des el 12 de març de 1999, tenint en compte que el
procés de selecció es regirà per les Bases-marc per a
la provisió de llocs de funcionaris de carrera, aprova¬
des pel Consell Plenari de 26 d'abril de 1991, amb les
especificacions incloses en les bases esmentades; i
convocar concurs oposició lliure per a la provisió de
set places de professor/a de Música, enquadrades
dins de l'escala d'administració especial i correspo¬
nents al grup A de l'Ajuntament de Barcelona.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment la relació de béns i drets que
s'adjunta, de part de la finca del carrer Major de Can
Caralleu, núms. 1 al 7, qualificada en el Pla General
Metropolità en gran part de 7-a i de 6-a i la resta en
vial (5) en una petita part que confronta totalment
amb l'esmentat carrer, essent la part de finca expro¬
piada una porció de 40,4669 m2 afectada de vial (5);
declarar l'ocupació urgent de la part de finca afectada
a l'empara de l'article 72 de la Carta de Barcelona,
d'acord amb els articles 52 de la Llei d'expropiació
forçosa i 56 del seu reglament; sotmetre-la a informa¬
ció pública mitjançant la inserció dels anuncis corres¬
ponents al Butlletí Oficial de la Província, diaris i tau¬
lers d'anuncis, durant un termini de vint dies, a l'únic
efecte que es formulin, si escau, les al·legacions que
es considerin pertinents per tal d'esmenar possibles
errors en la relació aprovada; i notificar individual¬
ment aquest acord als interessats.
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1999
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 14 de juliol de 1999)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
46301 61114 0101 Aportació de Foment de Terrassa, SA, per al projecte

ADAPTEX 14.606.015

DESPESES
Partida Descripció Altes
44002 32210 0101 Transferència corrent a Barcelona Activa, Projecte

ADAPTEX 14.606.015

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1999

(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 16 de juliol de 1999)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
49010 61114 0201 Ingressos del Fons Social Europeu per al projecte

Youthstart, integració dels joves al mercat de treball 8.428.700

DESPESES
Partida
41006 42230 0201

Descripció Altes
Transferència corrent a l'Institut Municipal d'Educació,
projecte Youthstart 8.428.700

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1999

(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 17 de setembre de 1999)

INGRESSOS
Partida
78004 61114 0201

78004 61114 0201

78004 61114 0201

Descripció Altes
Ingressos per herència de Teresa Pons i Vives per a
diversos centres i residències municipals, segons acord
de la Junta Distribuïdora d'Herències 28.000.000

Ingressos per herència de Teresa Pons i Vives per a
diversos centres i residències municipals, segons acord
de la Junta Distribuïdora d'Herències 2.674.898
Ingressos per herència de Florencio Rovira i Pérez per
a l'Oficina Permanent d'Atenció Social - OPAS de Barce¬
lona, segons acord de la Junta Distribuïdora d'Herències 2.540.654
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78004 61114 0201 Ingressos per herència d'Ascensión Ruiz i Cubero per
a la residència municipal Can Castelló, segons acord
de la Junta Distribuïdora d'Herències 2.856.513

36.072.065

DESPESES
Partida
63195 31120 0201

62501 31120 0201

Descripció
Obres 1 instal·lacions a diversos centres i residències
municipals detallats en les actes esmentades en la
partida d'ingrés
Mobiliari per a diversos centres i residències municipals
detallats en les actes esmentades en la partida d'ingrés

Altes

33.397.167

2.674.898

36.072.065

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1999
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 30 de setembre de 1999)

INGRESSOS
Partida
60006 61114 0101

39607 61114 0101

Descripció Altes
Ingressos procedents de l'adquisició a títol de permuta
de les finques situades a l'avinguda del Príncep d'Astú¬
ries, núms. 61, 63, 65, agrupació 1, de la UA núm. 5 del
PERI Diagonal-Poblenou, passeig de la Vall d'Hebron,
núms. 28-34, i carrer de Bellesguard, núm. 44, de pro¬
pietat municipal, per part de DONCA, SA, en virtut d'es¬
criptura pública de permuta de 22 de setembre de 1999. 2.274.965.879
Quotes d'urbanització del Polígon II del Pla especial
de Torre Vilana 202.670.771

2.477.636.650

DESPESES
Partida
60005 15110 9901

Descripció Altes
Adquisició a títol de permuta de finques situades en
el sector de Torre Vilana, propietat de DONCA, SA,
en virtut d'escriptura pública de permuta de 22 de
setembre de 1999. 2.477.636.650

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1999
(Generació de crèdits per ingressos)

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

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
41105 61114 0101 Aportació de l'Institut Municipal d'Informàtica per a

despeses de formació de personal 900.000

DESPESES
22613 13111 0101 Despeses de formació de personal 900.000
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1999
(Generació de crèdits per ingressos)

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

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
78005 61114 0201 Aportació de la Fundació Once per a la supressió de

barreres arquitectòniques als centres educatius 25.000.000

DESPESES
Partida
63190 42210 0201

Descripció Altes
Obres RAM's a edificis de l'IMEB, supressió barreres 25.000.000
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CARTIPÀS

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

regidores següents:
Districte de Ciutat Vella

Im. Sr. Jesús Maestro i García.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Districte de Gràcia
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán.

Districte d'Horta-Guinardó
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé.
Barcelona, 3 de novembre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ret 5307)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides
pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases del
règim local i 13 de la Carta de Barcelona i, de confor¬
mitat amb els acords quart i setè del Protocol de
Col·laboració entre l'ICOM-CE i les Administracions
públiques per a l'Organització de la XIX Conferència
General de l'ICOM-Barcelona 2001, disposo:
Primer. Designar representants de l'Ajuntament de

Barcelona en el Comitè Organitzador de la XIX Con¬
ferència General de l'ICOM-Barcelona 2001 l'Im. Sr.
Ferran Mascarell i Canalda i el Sr. Jordi Martí i Grau.
Segon. Designar representant de l'Ajuntament de

Barcelona en el Comitè Executiu Barcelona 2001 el
Sr. Jordi Martí i Grau.
Barcelona, 10 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret 5311)

Decret. Atès que l'article 8 de les Normes regula¬
dores de l'organització dels Districtes atribueixen a
aquesta Alcaldia el nomenament dels regidors presi¬
dents dels Consells Municipals dels Districtes, i pos¬
terior ratificació pel Consell Plenari.
Atès que s'ha donat compliment al requisit previst

en les Normes abans esmentades, d'escoltar prè¬
viament als respectius Consells dels Districtes sobre
aquests nomenaments.

I fent ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia pels
articles 21 i 23 de la Llei reguladora de les bases de
règim local, 13 de la Carta de Barcelona, i l'article 8
de les Normes reguladores de l'organització dels Dis¬
trictes, disposo:

Primer. Nomenar regidors presidents dels Consells
Municipals del Districtes els Srs. següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, del Districte de
Ciutat Vella

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, del Districte de
l'Eixample

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori, del Districte de
Sants-Montjuïc

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas, del Districte de les
Corts.

Im. Sr. Jaume Ciutana i Llevadot, del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
Ima. Sra. Núria Carrera i Comes, del Districte de

Gràcia
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla, del Districte

d'Horta-Guinardó
Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno, del Districte de

Nou Barris
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó, del Districte

de Sant Andreu
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic, del Dis¬

tricte de Sant Martí.
Segon. Sotmetre aquest nomenament a ratificació

del Consell Plenari.
Barcelona, 16 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret 5306)

k k k

Decret. Atès el que preveuen els articles 7 de l'Es¬
tatut del Consorci del Palau de la Música Catalana i
13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Modificar el decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de

1999, que queda redactat en els termes següents:
Primer. Designar representant de l'Ajuntament de

Barcelona al Patronat del Consorci del Palau de la
Música Catalana l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda,
regidor de Cultura, el qual substituirà, en cas d'ab¬
sència, l'Excm. Sr. Alcalde de Barcelona en la
Vicepresidència de l'esmentat Patronat.
Segon. Disposar que, en el cas que el regidor de

Cultura exerceixi la Vicepresidència del Consorci, per
absència de l'alcalde, sigui substituït, com a repre¬
sentant de l'Ajuntament de Barcelona en el Patronat,
per la Ima. ¿ra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-
Tolrà, regidora del Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, 16 de novembre de 1999. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.
(Ret 5312)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que atorguen a l'Al¬
caldia els articles 21 de la Llei reguladora de les bases
del règim local i 13 de la Carta de Barcelona, i d'acord
amb el que preveu el conveni de col·laboració signat
entre l'Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de
municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la
gestió de la Secretaria General de MedCités, disposo:
Nomenar l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín,

regidor president de la Comissió de Serveis Urbans i
Manteniment, representant de l'Ajuntament de Barce¬
lona a la xarxa de MedCités, en substitució del Sr.
Josep M. Vergara i Carrió.
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Barcelona, 17 de novembre de 1999. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.
(Ret 5379)

•k ★ *

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta l'Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Bar¬
celona, i de conformitat amb el que estableix l'article
9 dels Estatus de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà
i Qualitat de Vida, disposo:
Designar membres de la Junta de Govern de l'Insti¬

tut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida les
persones següents:

Sr. Lluís Bosch i Pasqual
Sra. Pilar Ordas i Gordo
Sra. Julia del Campo i Barón
Donar compte de la present resolució al Plenari de

Consell Municipal per a la seva ratificació.
Barcelona, 17 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 5380)

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

Primer. Designar representants de l'Ajuntament de
Barcelona en els Consells d'Administració de les so¬
cietats següents:
Promoció Ciutat Vella, SA
Vocal:
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra

Proeixample, SA
Vocals:
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Sr. Jaume Castellví i Egea
Observador:
Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles Tolrà.
Segon. Proposar a les respectives Juntes Generals

els nomenaments d'aquests representants com a
membres dels respectius Consells d'Administració.
Barcelona, 17 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 5381)
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COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió de Benestar Social

Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'octubre del
1999 i aprovada el dia 17 de novembre 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 no-
ranta-nou, s'hi reuneix la Comissió de Benestar Social.
Sota la presidència de la Ima. Sra. Núria Carrera i

Comes, hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.:
Albert Batlle i Bastardas, José Ignacio Cuervo i Ar-
gudín, Immaculada Moraleda i Pérez, Joaquim Forn i
Chiariello, Teresa M. Fandos i Payé, Magdalena
Oranich i Solagran, M. Ángeles Treserra i Soler, Jordi
Cornet i Serra, Roser Veciana i Olivé, Imma Mayol i
Beltrán, i Pere Alcober Solanas.
Són assistits per la tècnica d'Administració Gene¬

ral, Sra. Tecla Fort i Riera, la qual actua per delega¬
ció expressa del secretari general i certifica.
S'obre la sessió a les tretze hores.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova modificant del punt 5, en la primera inter¬

venció del Sr. Mascarell, la paraula "inversió" per
"aportació", i afegint un últim paràgraf en el qual el Sr.
Mascarell indica que probablement és, tal com diu el
Sr. Ciurana, un error en l'expedient.

Propostes d'acord del Consell Municipal

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 trac¬
tament social adreçat a persones sense sostre en
fase inicial o avançada de desarrelament social, a l'en¬
titat Sant Joan de Déu Serveis Socials, amb NIF núm.
Q-5800637-J, per un import de 281.313.338 pesse¬
tes (1.690.727,21 euros). Autoritzar la despesa de
281.313.338 pessetes (1.690.727,21 euros), de les
quals aniran 28.812.170 pessetes 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 Pres¬
supost de l'any 2002; 63.125.292 pessetes aniran con¬
tra la partida 227.19 311.40 0201 del Pressupost de
l'any 2003; i disposar-la a nom de l'esmentada entitat.
Dispensar l'adjudicatari de constituir la garantia definiti¬
va. Requerir l'adjudicatari perquè, en el termini de tren¬
ta dies naturals des del següent al de la notificació de
l'adjudicació, es personi a les dependències de la Ge¬
rència del Sector dels Serveis Personals (carrer de la
Llacuna, núm. 161, 3a planta) per a la formalització del

contracte, fent-li advertiment que, de no complir aquest
requisit, l'Administració podrà declarar resolt el con¬
tracte. 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.

La Sra. Carrera explica que es tracta de l'adjudica¬
ció a l'entitat Sant Joan de Déu Serveis Socials del
contracte 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. Aquest
acord està inclòs dintre d'un projecte global de ciutat
que aglutina uns 500 milions de pessetes per atenció
a persones sense sostre.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

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 vuit dies a comp¬
tar des de la publicació del corresponent anunci a
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, concurs públic, en la seva modalitat de pro¬
cediment obert, per a l'adjudicació de la concessió.

El Sr. Batlle explica que es tracta d'una instal·lació
esportiva que es treu a concurs per una durada màxi¬
ma de 25 anys en funció de la proposta d'inversió
que realitzi l'adjudicatari. El plec obliga a dur a terme
diverses reformes en la instal·lació, la principal cons¬
trucció de les quals és una piscina de 25 ms.

El Sr. Cornet pregunta per què el període d'exposi¬
ció pública és només de vuit dies.

El Sr. Batlle indica que es tracta d'un error en la
transcripció de l'ordre del dia, ja que en l'expedient fi¬
gura un termini de vint dies.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, CiU, IC-V, ERC-EV i amb la reserva de PP,
fent constar que el termini d'informació pública és de
vint dies.

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
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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.

El Sr. Batlle posa de manifest que es tracta de la
signatura d'un conveni entre la Diputació i l'Ajunta¬

ment per la cessió de l'ús de les instal·lacions esporti¬
ves i mobiliari que les complementa, situades a la
zona est del recinte de les Llars Mundet.
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 tretze hores i quinze minuts.

Comissió d'Infraestructures i Urbanisme

Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'octubre de
1999 i aprovada el dia 18 de novembre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-dos d'octubre de
mil nou-cents noranta-nou, s'hi reuneixen la Comissió
d'Urbanisme i Infraestructures.
Sota la presidència dels l'Im. Sr. Xavier Casas i

Masjoan, hi assisteixen els Ims. Srs. i Sra.: Ferran
Julián i González, Jordi Hereu i Boher, Carmen San
Miguel i Ruibal, Josep Miró i Ardèvol, Jaume Ciurana
i Llevadot, Joan Puigdollers i Fargas, Jordi Cornet i
Serra, Emilio Àlvarez i Pérez-Bedia, Jordi Portabella i
Calvete, i Eugeni Forradellas i Bombardó.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica:
Excusa la seva absència l'Im. Sr. Antonio Santi-

burcio i Moreno
Hi és present també el Sr. Ramon García-Bragado

i Acín, gerent del Sector d'Urbanisme.
Abans d'obrir la sessió el Sr. Casas, presenta als

assistents el nou gerent del sector d'Urbanisme, Sr.
Ramon García-Bragado i Acín i li dóna la benvinguda,
també li donen la benvinguda la resta dels Grups po¬
lítics.
S'obre la sessió a les nou hores i quaranta-cinc

minuts.

Propostes d'acord del Consell Municipal

Districte de les Corts

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de la
Carta de Barcelona, la Modificació del Pla especial de
reforma interior del sector Bacardí, d'iniciativa munici¬
pal; 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; desesti¬
mar les al·legacions formulades pel senyor Lluís
Montesino-Espartero i Julià, en nom propi, dels seus
germans Camilo i Pablo, i en representació de les fa¬
mílies Teichman i Julià i Julià i Díez de Rivera, i deses¬
timaries al·legacions presentades per la Sra. Ana For¬
ment i Solé, en la seva qualitat de propietari d'una
finca del sector, tot això de conformitat amb l'informe
dels Serveis de Planejament de 27 de setembre de
1999; i prendre en consideració les al·legacions pre¬
sentades pel Sr. Josep M. Miralles i Via, en qualitat de

sotsdirector general de la Societat General d'Aigües
de Barcelona, SA, precisant que en el moment en què
es redactin els projectes, es podran ajustar les noves
instal·lacions a les ja existents, tal com determina l'es¬
mentat informe de 27 de setembre.

El Sr. Casas i el Sr. García-Bragado exposen el
contingut de la proposta.

El Sr. Àlvarez anuncia la reserva de vot i manifesta
que hi ha una sèrie de irregularitats en l'expedient: no
hi ha l'informe preceptiu del Districte que prescriu per
a aquest procediment la Carta municipal, i d'altra
banda, la proposta no es justifica prou en l'expedient,
ja que entenen que, com que hi ha una modificació
de límits i canvi d'emplaçament de volums, caldria
d'acord, també, amb l'esmentada normativa, una
aprovació definitiva per part de la Subcomissió d'Ur¬
banisme de Barcelona. No obstant això, en el fons de
la qüestió estan d'acord, emperò, insisteix, que si no
es completa el procediment d'aquí al Plenari del Con¬
sell Municipal, la seva posició, per una qüestió pura¬
ment de legalitat, oscil·laria entre l'abstenció i fins i tot
el vot desfavorable.

El Sr. Miró manifesta que comparteixen l'opinió co¬
mentada pel Sr. Àlvarez sobre els elements formals
de la proposta, i demana, en nom del seu Grup, que
les Comissions s'atenguin al calendari de sessions fi¬
xat i si cal modificar-lo, que es comenti amb els
Grups, ja que es tracta d'una qüestió de consideració
mínima cap als Grups municipals.

El Sr. Casas manifesta que no li pot explicar com
funciona la modificació del calendari de sessions per¬
què el desconeix, però sí que li pot dir que el canvi ha
estat degut al període electoral, ja que el canvi en el
calendari de l'última sessió de la Comissió de Govern
ha fet necessari el canvi de les sessions de les Co¬
missions.

El Sr. Miró manifesta que el seu Grup també efec¬
tua reserva de vot. El seu vot definitiu tindrà en comp¬
te l'expedient, però també un altre fet, que és la situa¬
ció d'aquest PERI des de la perspectiva de la seva
realització. Continua dient que aquest PERI estava
previst acabar-lo l'any 1989 i que, per tant, presenta
un extraordinari retard, sent el seu grau de compli¬
ment mínim, tant pel que fa a la remodelació dels ha¬
bitatge, a la urbanització dels espais, als nous equi¬
pament previstos... L'única explicació perquè no
sembli particularment escandalosa la situació d'a¬
quest PERI és que la situació del conjunt dels PERIS
de Barcelona es troba en condicions semblants. Una
altra observació que fa és una crítica al Pla inicial que
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es va aprovar, en el sentit que quan aquest PERI es
dugui a terme haurà quedat tant modificat que difícil¬
ment es podrà identificar el seu origen. Aquesta
qüestió també es tindrà en compte alhora de votar en
el Plenari.

El Sr. Casas respon que li consta que figura a l'ex¬
pedient informe del Districte de data 14 d'abril de
1999, que es va produir amb l'aprovació inicial. Pel
que fa a l'element que han introduït relatiu a l'aprova¬
ció provisional, diu que és important comentar-lo. Ex¬
plica que davant d'un pla especial que corregeix una
zona verda, es canvia l'emplaçament d'un edifici en
una zona verda. La Carta municipal diu que s'ente¬
nen com a modificacions de zones verdes i espais
lliures els ajustaments en llur delimitació que no alte¬
rin la funcionalitat, la superfície ni la localització en el
territori, sempre que es justifiqui en la memòria del
Pla. L'expedient justifica que no s'altera la funcionali¬
tat, sinó que la millora. No altera tampoc la superfície
negativament, sinó més aviat al contrari, la incremen¬
ta en 75 m2. I, finalment, no altera la localització en el
territori, ja que es treballa en un mateix àmbit de zona
verda. S'ha demanat als Serveis Tècnics que justifi¬
quin encara millor aquesta tesi. Amb tots aquests ar¬
guments considera que s'aplica correctament la Car¬
ta municipal, si no fos així diu que no tindrien cap
inconvenient en proposar una aprovació provisional
en comptes d'una definitiva, però que estan conven¬
çuts que correspon, d'acord amb la Carta municipal,
l'aprovació definitiva.

El Sr. Miró manifesta que el Sr. Casas tendeix a
considerar irrellevants qüestions que ell considera im¬
portants. Li demana que digui quins són els terminis
de compliment d'aquest PERI, i continua dient que ja
se sap que els districtes que governava Convergèn¬
cia han estat castigats des del punt de vista de la in¬
versió pública d'aquest Ajuntament, que és decidida
des de l'àmbit central, i on el regidor de Districte és
un simple gestor. Un districte que ha estat castigat
particularment al llarg d'aquest temps és el de les
Corts. La realització d'un PERI no la pot decidir un
regidor de Districte, depèn de la Casa gran, és plena
responsabilitat seva, i en nom d'aquesta responsabi¬
litat, i atès que ara aproven una modificació que ha
raonat tant al detall, li demana que digui quants anys
més compta que necessiten per acabar aquest PERI
a més dels deu anys que ja han passat.
Arran de les explicacions donades, el Sr. Álvarez

diu que encara té dubtes sobre la legalitat de l'expe¬
dient, i pregunta si seria viable que s'hi afegís un do¬
cument de Secretaria per donar més garanties sobre
la legalitat d'aquest tipus de tramitació.

El Sr. Casas respon al Sr. Álvarez que veurà què
es pot fer en aquest sentit. L'execució d'aquest PERI
pot garantir-se que podrà continuar a partir d'aquesta
aprovació i que s'hagués pogut impulsar en qualsevol
moment per altres parts.

El Sr. Ciurana diu al Sr. Casas que, si ha interpre¬
tat bé les seves paraules, està dient que l'assignació
dels pressupostos de cada districte és decisió dels
Consells de Districte.

El Sr. Casas respon que ja es farà el procés que
correspongui i que això no obstant, es tracta d'un
tema d'Hisenda i no d'Urbanisme.

El Sr. Ciurana insisteix que ell només vol saber si
efectivament la decisió sobre les inversions als Dis¬
trictes correspon als Consells de Districte.

El Sr. Casas li respon un altre cop que sobre això
se li donarà resposta complida en el moment que es
prepari el Pla d'inversions i la forma d'aprovació.

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

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

El Sr. García-Bragado dóna una breu explicació
sobre el contingut d'aquest Pla.

El Sr. Ciurana manifesta la seva reserva de vot en
espera de l'informe preceptiu del Consell Districte,
que no figura en l'expedient.

El Sr. Casas diu que l'informe és favorable, si
una vegada requerit i transcorregut el corresponent
termini per emetre'l no hi ha resposta per part del
Districte.

El Sr. Álvarez manifesta que coincideixen amb l'ob-
jectiu de l'expedient i que per tant votaran favorable¬
ment, però opinen que quatre anys des que es va fer
la cessió d'aquesta finca fins que s'aprova el seu ús
dotacional és un termini excessiu.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

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

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.

El Sr. García-Bragado dóna una explicació sobre
aquest punt.

El Sr. Álvarez diu que en la qüestió de la desesti¬
mació del recurs estan d'acord. S'està parlant dels
lofts, d'una comunitat de béns ja construïda, ja s'ha
transformat la nau industrial en habitatges, no és que
es volgués per part d'aquesta promotora iniciar la
construcció i ara han actuat els serveis municipals i
s'han adonat de la il·legalitat d'aquesta conversió. I,
fa els comentaris següents:

En primer lloc, cal repetir que aquí van fallar els
serveis d'inspecció de l'Ájuntament, ja que van actuar
amb retard pel que fa a l'inici de la transformació,

En segon lloc, hi ha hagut durant molt temps un
buit legal respecte a la legalitat o no legalitat de la
conversió d'aquestes naus industrials en habitatges i
hem preguntat, i encara no ens han contestat, quants
lofts hi ha a Barcelona en aquests moments en situa¬
ció d'il·legalitat i, per la raó que sigui, no tenen un ex¬
pedient obert. Si és així, pregunta què es pensa fer i
com està la situació, ja que el fenomen és molt més
ampli que l'avinguda d'Icària, i com que es tracta
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d'una qüestió urbanística i informativa demana a la
presidència que informi sobre aquestes qüestions.

El Sr. Miró manifesta que estan d'acord en la des¬
estimació del recurs com a conclusió lògica de l'acti¬
tud que han mantingut sempre amb el tema dels lofts,
i que en una data com és la del 20 de desembre de
1997, ja els vàrem sol·licitar, a vostè concretament,
com a responsable d'Urbanisme, que fes complir la
llei en aquesta matèria. Remarca dos aspectes:

El primer és, que els lofts s'han pogut fer i després
presentar aquest pla i han seguit tot el procés perquè
vostès els van atorgar les llicències, a més, després,
com a conseqüència de la pressió política del nostre
Grup, vostès van inspeccionar aquests edificis el 10
de desembre de 1997 i van concloure que les obres
que es feien no s'ajustaven a la llicència, ara, un cop
més, estem resolent un aspecte formal de la qüestió,
però, un cop més, com en el cas dels PERIS, el que a
nosaltres ens interessa és l'acció real. Ha quedat ben
clar per l'informe del gerent que la denegació es pro¬
dueix perquè s'atempta contra les normes del pla, per
tant, aquí el que és important és restituir la legalitat, i
en conseqüència, jo li demano que ens concreti quan
actuarà com a autoritat urbanística sobre aquest edifi¬
ci per restituir la legalitat. Aquesta és una primera
qüestió que li demanaria ens contestés i que manifes¬
tés el compromís del govern de fer complir la llei.

Un segon aspecte és què pensen fer amb els altres
lofts perquè, evidentment, tampoc seria just que
apuntessin a un i els altres continuessin com si no

hagués passat res.
I una tercera qüestió que li planteja, evidentment

de manera verbal, que li sembla suficient en el marc
de la Comissió que es troben, és que informin si a
més se n'està construint un de nou, i en el supòsit
afirmatiu, quines mesures pensen dur a terme, per¬
què aleshores a més dels cinc existents, encara se
n'hi afegiria un altre.
Manifesta el Sr. Casas que no han donat cap lli¬

cència per construir pisos en naus industrials, les
llicències atorgades han estat per a remodelació i re¬
habilitació de naus industrials per a usos industrials,
purament i simplement. De l'ús posterior que es faci
d'una rehabilitació d'un edifici industrial evidentment
no és responsabilitat del concessionari de la llicència,
ja que en el moment de presentar els papers, els pre¬
senten clarament per a ús industrial i no per a ús
d'habitatge. I diu: "Tots aquests que vostè ha comen¬
tat estan en tot el procés juridicoadministratiu corres¬
ponent per tal de fer complir la legalitat, que és el no
ús per a quelcom més que no sigui l'activitat industrial
o associada que la llicència podia permetre i perme¬
tia.. Quan i com es conclourà això? Bé, quan tot el
procés administratiu, amb tot el que representa, amb
totes les garanties per les parts que això representa,
vagi concloent. En tot cas, en aquest moment, estem
en el procés de requeriments, d'aportació de docu¬
mentació, de requerir el cessament de l'activitat, que
correspon al regidor del Districte. Estic convençut que
el Sr. Narváez els podria detallar, no com jo els ho
estic dient, sinó amb identificació de cadascun dels
elements."
D'altra banda, no li consta que hi hagi un nou edifici

-suposa que vol dir una nova llicència d'un edifici in¬
dustrial-, perquè ja li dic, un nou edifici d'ús industrial
per a habitatge no hi serà, perquè no hi ha hagut mai
l'autorització o concessió de llicència per a això.

En aquest cas concret, el que succeeix és que da¬
vant la denegació de l'aprovació definitiva del pla
especial que es va presentar per tal d'intentar fer
que allò que es va fer d'una forma il·legal, incorrec¬
ta, acabés sent legalitzat, i que nosaltres vàrem dir
que tenia dret a tràmit i per això vàrem fer l'aprova¬
ció inicial, però que evidentment no tenia dret a
l'aprovació i per això vàrem fer la denegació de
l'aprovació definitiva, el que avui es planteja és un
recurs contra la denegació feta pel plenari de l'Ajun¬
tament i el que els proposem, evidentment, és la de¬
negació del recurs de reposició, perquè entenem
que els arguments que presenten no donen lloc a
l'estimació del recurs, per tant, ens situem en la pro¬
posta de desestimar el recurs.

El Sr. Miró aclareix alguns punts de la seva inter¬
venció i diu: "Vostè diu la veritat quan diu que s'han
donat llicències per a ús industrial, però només una
part de la veritat. Aquestes llicències es van donar
per a rehabilitació, rehabilitació d'un edifici industrial,
no per a ús industrial, d'un edifici que era industrial,
sinó per a uns locals modulars, concepte molt esotè¬
ric que no descriu absolutament res del seu contin¬
gut, i deuria ser per això, si no va ser per la nostra
denúncia. D'altra banda, no ens ha de sorprendre
que, no nosaltres, sinó la ciutat i els veïns mateixos
tinguin una actitud, com a mínim, de dubte, quan no
de malfiança, de si vostès coneixen bé el perquè
dono la llicència o no, perquè vostès han estat donant
llicències d'activitats a bars en zones de 22a, cosa
que, en principi, no sembla raonable. En aquest loft
actualment hi viuen; per tant està desenvolupant
l'activitat per a la qual era prevista." Li demana que
actuïn per restablir la legalitat, sigui o no sigui prejutjar
el que van fer en el passat, estiguéssim o no obligats a
prejutjar. Li diu que no es pot esperar més, i més quan
la inspecció és del 1997 i han passat dos anys. I li pre¬
gunta al Sr. Casas quants anys més necessiten per a
restablir la legalitat urbanística al Poblenou.

El Sr. Casas respon que els instruments juridico-
urbanístics que han de permetre restablir la legalitat
estan en marxa i que algunes vegades no tenen la
capacitat -no seva, sinó la que l'ordenament per¬
met-, de fer les actuacions suficientment dràstiques i
ràpides, precisament per a garantir el que uns ter¬
cers, uns compradors d'un espai que no tenen per
què conèixer la seva situació jurídica concreta, poden
haver estat perjudicats, però amb tota la legalitat que
ens correspon. Justament en la modificació del plane¬
jament del Poblenou, hi ha un dels objectius que fa¬
ran extensiu al conjunt de la ciutat, que aborda com i
quan determinats immobles industrials preexistents
podrien tenir un ús diferent de l'industrial i podrien
considerar-se amb aquest ús de loft. Els criteris estan
aprovats, i per tant, amb el desenvolupament dels cri¬
teris, amb els seus posteriors documents d'aprovació
inicial i definitiva, provisional en aquest cas, perquè
és una modificació del PGM, anirem aportant les so¬
lucions. El document de criteris estableix que les pro¬
postes precises d'àmbits de transformació d'àrees i
eixos específics que requeriran àmbits de reforma in¬
terior, admetran transformacions opcionals d'edificis
on l'ús d'habitatge sigui fins al 15 % de l'edificabilitat
total, es faci cessió del 30 % del territori i hi hagi un
10 % d'aprofitament. És a dir, que si es vol transfor¬
mar un edifici industrial en un edifici industrial tipus
loft, s'hauran de complir unes característiques que es
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diuen en el document: que sigui una indústria exis¬
tent, que tingui un valor, un mínim valor a nivell urba¬
nístic i edificatori, i que a més a més en el procés de
transformació s'hagi de complir el que han de complir
els altres PERIS quan es fan les transformacions, és
a dir, que si hi ha un altre d'habitatge, aquest habitat¬
ge ha de dur zona verda i equipament i a més ús
d'aprofitament per a la ciutat. Això permetrà transfor¬
mar actuacions, a més d'altres garanties, per exem¬
ple, que ara, els ho dic de memòria, però ja saben
que va sortir en les bases i les propostes que un loft
no podrà tenir menys de 150-200 m2 de superfície; la
superfície que s'utilitzarà com a espai residencial no
podrà ser més del 25 o 30 % de l'espai, etcètera, et¬
cètera, per tant, un conjunt de mesures i garanties
que vindrà desenvolupat en l'aprovació inicial de la
modificació del Poblenou, i que volem que sigui reco¬
llit pel conjunt d'espais que amb les mateixes caracte¬
rístiques tingui la ciutat. "No ens sembla malament
-diu el Sr. Casas- que hi hagi una reutilització de
determinats edificis que permeti mantenir l'edifici, en
base a uns usos, que no seran residencials, sinó que
seran usos professionals, industrials, i complementà¬
riament, un espai d'habitatge en el seu interior, això
és el que volem, no volem un espai d'habitatge ex¬
clusiu.
Intervé el Sr. Álvarez per comentar al portaveu de

Convergència i Unió, que ha dit que gràcies al seu
Grup es van iniciar els expedients d'inspecció d'a¬
quests lofts. Li diu: «El Partit Popular va ser el primer
grup que va presentar al Districte la petició formal
d'inspecció, per tant, es tracta d'una responsabilitat
compartida; una altra consideració, en qüestió de ter¬
minis, aquí s'està desestimant el recurs de reposició,
però aquests afectats poden interposar un recurs
contenciós administratiu on els terminis actuals de
resposta van de sis a set anys i que és probable que
l'hi interposin; per tant, la situació s'allargaria molt en
el temps; per acabar, quan s'ha dit per part de la pre¬
sidència, la restitució de la legalitat o concloure el
procés, suposa que es tracta de desallotjar els veïns
d'aquests lofts, que viuen en condicions de legalitat, i
no se si tenen contractes de compra-venda, i si en te¬
nen, seria molt més complicat. Això no obstant, hi ha
una altra problemàtica, la dels locals que hi ha a Bar¬
celona amb compatibilitat d'un ús professional i un
altre d'habitatge, despatxos de professionals, engi¬
nyers, economistes, etcètera, que tenen ús professio¬
nal legal, tenen IAE, fan activitat, i a més tenen un ús
residencial».

El Sr. Casas respon que això que està comentant
és molt senzill. I diu: «En la qualificació residencial,
això és possible. On no és possible és en una qualifi¬
cació industrial. Per tant, el que s'ha de veure, si vo¬
lem que per a la preservació dels edificis, pel seu va¬
lor històric per a la seva conservació posterior, en un
lloc on les modificacions del planejament garantiran
que aquells habitatges que existien anteriorment i el
PGM va dir que no existien, aquells 4.000 que va dir,
això és industrial, ... l'esquema que ens mou és l'ex¬
posat, qui ha provocat la demora és qui probable¬
ment, d'una forma lleugera ha venut aquests espais, i
qui haurà de respondre realment davant qui pertoqui
serà el promotor que ha fet que això tingui un ús que
no estava previst ni podia estar previst».

El Sr. Miró reconeix que el Grup Popular és el pre¬
cursor en aquest tema i constata que la inspecció es

va fer a requeriment de la Direcció General d'Urba¬
nisme de la Generalitat. I diu al Sr. Casas: «Amb la
seva intervenció ha fet un bon resum de per què és
impossible que el sòl qualificat d'industrial pugui ser
comprat, en el cas del Poblenou, que és l'única reser¬
va important de sòl que existeix a Barcelona, a preu
de sòl industrial, perquè a través d'aquest discurs
vostès han generat, i a través del retard a restituir la
legalitat urbanística, perquè aquí sí que discreparia
en un dels aspectes que ha manifestat el represen¬
tant del Grup Popular: la norma urbanística està molt
clara, hi ha un Pla general, hi ha unes normes, i per
tant, se sap perfectament que sense ús o permissi-
vitat no és possible fer habitatge en zona industrial,
faltaria més! Seria el negoci del segle! Per tant, la
norma és molt clara, el que ja no és tan clar és qui ha
de vetllar per la legalitat, com ho fa i quan triga a fer-
ho, que és el que estem qüestionant aquí. Mentre hi
hagi expectatives que sigui possible que un ús indus¬
trial tingui aplicacions residencials, serà impossible
també que existeixi un mercat de sòl industrial en
condicions dins de la ciutat de Barcelona, malgrat
que estigui qualificat en aquests termes pel planeja¬
ment urbanístic. Nosaltres, el que li demanem és que,
mentre no estigui vigent una nova norma urbanística,
vostès prediquin amb l'exemple i la contundència, im¬
pedint i callant qualsevol irregularitat que posi en re¬
lleu que és possible guanyar uns diners addicionals
fora de l'ús que està previst, a través, senzillament,
d'instal·lar-hi un bar-musical o habitatges, sota la idea
que és una remodelació d'un edifici industrial, quan
això es coneix i fa tants anys que dura. Seria lògic,
coneixent el problema del sòl industrial al Poblenou,
pensar que vostès tinguessin una actitud molt més di¬
ligent, i per tant, absolutament diferent de la que vé¬
nen mantenint fins ara».

El Sr. Julián manifesta que fer afirmacions categò¬
riques com dir que a partir d'una expectativa de canvi
urbanístic és quan no es pot comprar sòl industrial al
Poblenou, és absolutament gratuït. Tota la zona in¬
dustrial de Poblenou es va quedar absolutament atu¬
rada des de l'aprovació del PGM i és a partir de la
qualificació d'industrial en tot un sector on hi ha 4.000
habitatges, és a partir d'aquell moment que la indús¬
tria sap que en un futur ha de marxar d'allà i per tant
no hi ha una renovació industrial en tot el sector del
Poblenou. I diu: «La situació del Poblenou en els dar¬
rers quinze anys és de degradació constant de les
edificacions, de les indústries, en el seu propi sector,
l'expectativa de la creació de la ciutat del transport i
el desig de les empreses de transport de marxar
d'aquesta ciutat, crea aquesta situació en què és la
indústria mateixa la que no vol entrar en aquest sec¬
tor, i per això hi ha el pla de la renovació urbanística
de tot el Poblenou. També li he de dir que els bars,
activitat C1, està acceptada dins el que és la zona in¬
dustrial, una altra cosa és l'ús de discoteca o de bar-
musical».

El Sr. Álvarez diu que si volen fer una debat sobre
el Poblenou, el poden fer.

El Sr. Casas respon que ja hi haurà ocasió.
El Sr. Álvarez: «Si aquí cadascú diu la seva opinió

sobre el que s'ha de fer al Poblenou, nosaltres també
tenim coses a dir-hi». I pregunta al Sr. Forradelles si
està d'acord que es legalitzin els 4.000 habitatges o no.

El Sr. Casas: «En el debat que s'haurà de fer
en la modificació del Pla General pel que fa ai
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Poblenou, hi haurà ocasió de parlar de tot això.
Vàrem fer unes jornades francament positives. Vam
tenir ocasió de poder debatre qüestions que van do¬
nar llum al primer document, ja aprovat, de Criteris,
objectius i solucions, què és el que preveu tot això.
Com que estem en un món lliure, sortosament, ca¬
dascú pot equivocar-se on vol equivocar-se. Les ba¬
ses sobre les quals nosaltres volem fer la transfor¬
mació del Poblenou estan en aquests moments
perfectament explicades, els criteris, objectius i solu¬
cions perfectament plantejats, el document sobre el
què volem fer en cadascun dels seus àmbits, abso¬
lutament detallat. Allà qui vulgui comprar a un preu
superior al que després podrà vendre. Hi deu haver
altres motius que potser porten a fer-ho, en els quals
probablement el govern municipal poca responsabi¬
litat té. Hi ha altres motius, econòmics, ambientals,
de promoció de determinats pavellons en un lloc o
en un altre, en detriment dels altres, etcètera, però
-continua dient- que no és per inacció de l'Ajunta¬
ment en la seva actuació a Barcelona i en el tema
de Poblenou, que avui està ben clar el que es podrà
fer en el futur en el Poblenou, qui vulgui equivocar-
se que s'equivoqui, i qui vulgui estar correctament
situat en les decisions sap perfectament quin és
l'escenari en el qual ens movem, res més. Tindrem
un espai industrial nou, tal i com està previst, en el
Poblenou, que permetrà les activitats de noves

tecnologies, de nova indústria, amb el famós Po-
blenou-arrova-Barcelona-22 arrova-Barcelona, que

és el que desenvoluparem tal i com està previst en
els criteris, objectius i solucions aprovats».

El Sr. Puigdollers diu que el preocupa moltíssim la
intervenció del Sr. Casas, i li diu el per què: que ells
sàpiguen, oficialment i en coneixement possible de
tots els ciutadans, només hi ha feta una cosa, que és
l'aprovació del 125. I continua dient que el 125 no de¬
talla què passarà i que, per tant, si està reconeixent
públicament avui aquí que hi ha algun document que
només el coneix ell i algú més, en el qual ja es detalla
illa per illa exactament quina és la intenció del govern
municipal en aquest tema, li diu al Sr. Casas que avui
ha reconegut que hi ha algú que pot tenir informació
privilegiada, i això sí que el preocupa i és molt greu.

El Sr. Casas aclareix que amb l'aprovació dels cri¬
teris, objectius i solucions hi havia el marc de referèn¬
cia suficient perquè tothom pogués saber en aquests
moments quina és la posició que aquest Ajuntament
pensa adoptar en el futur i que aquest era el marc
que feia que ningú es pogués enganyar, i que és el
que ha dit exactament, i demana al Sr. Puigdollers
que retiri que hi ha cap document que ell tingui lliurat
ara a ningú, que en aquests moments pugui donar in¬
formació privilegiada a ningú, que l'únic document
que existeix és el document de criteris, objectius i so¬
lucions aprovat pel Plenari i que a més és públic.
Es dictamina amb el posicionament favorable de

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

Presidència aixeca la sessió a les onze hores.

Comissió de Presidència i Hisenda

Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'octubre de
1999 i aprovada el dia 18 de novembre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la casa de la
ciutat de Barcelona, el dia vint-i-dos d'octubre de 1999,
s'hi reuneix la Comissió de Presidència i Hisenda.
Sota la presidència de l'Im. Sr. Ernest Maragall i

Mira, hi assisteixen els Ims. Srs. i les Imes. Sres.:
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, Eugeni Forradellas i
Bombardó, i Jordi Cornet i Serra.
Són assistits pel Sr. Romà Miró i Miró, secretari ge¬

neral de l'Ajuntament de Barcelona, que certifica.
Excusa la seva absència l'Im. Sr. Albert Batlle i

Bastardas.
Hi són presents els Srs.: Ramon Seró i Esteve i

Lluís Mata i Remolins.
S'obre la sessió a les onze hores i quinze minuts.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova.

Propostes d'acord del Consell Municipal

Aprovar la donació de la propietat de l'edifici de
l'antic arsenal de la Ciutadella, tant en la part on ac¬

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 l'Alcaldia-
Presidència de l'Ajuntament de Barcelona; instrumen¬
tar Pexpedient 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 desafectació prèvia del domini públic munici¬
pal que preveu l'article 20 del mateix Reglament; sot¬
metre l'expedient a informació pública durant un ter¬
mini de trenta dies, de manera que si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions que posin de manifest la
necessitat de modificar el present acord, es tingui per
aprovat definitivament; formalitzar la transmissió 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 segre¬
gació, agrupació o altres que calguin per a la identifi¬
cació de l'immoble al·ludit com a finca independent i
la fixació del règim d'accés a l'esmentat edifici a tra¬
vés del Parc de la Ciutadella; i facultar l'Alcaldia per
realitzar totes les actuacions encaminades a la degu¬
da concreció i execució d'aquest acord, de conformi-
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tat amb allò que preveu l'article 11.4 de la Carta Mu¬
nicipal de Barcelona, de 30 de desembre de 1998.

El Sr. Ernest Maragall distribueix còpia d'aquest
dictamen als membres de la Comissió, com a primer
punt de l'ordre del dia.

El Sr. Puigdollers sol·licita còpia del conveni que se
signarà sobre aquest assumpte amb la Generalitat i
el Parlament, i manifesta que el seu Grup votarà fa¬
vorablement aquest dictamen.

El Sr. Álvarez manifesta que el seu Grup votarà fa¬
vorablement també aquest dictamen.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V, CiU i PP.
Aprovació inicial de les Ordenances fiscals i de

preus públics.
Aquest punt es desglossa en els dictàmens se¬

güents:
Modificar per a l'exercici de 2000 i successius les

Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal gene¬
ral; 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 na¬
turalesa 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
sanitari d'animals i llurs productes; núm. 3.10. servei
de cementiris i cremació; núm. 3.11. utilització privati¬
va del domini públic municipal; núm. 3.12. aprofita¬
ment del vol, sòl i subsòl; núm. 3.13. estacionament
de vehicles; núm. 3.14. serveis culturals; núm. 3.15.
serveis especials d'enllumenat; núm. 3.16. utilització
privada del funcionament de les fonts ornamentals.

El Sr. Ernest Maragall fa una exposició conjunta
d'aquest punt de l'ordre del dia i del següent, i explica
que tots els Grups municipals estan degudament in¬
formats de les característiques bàsiques i essencials
que conformen la proposta que es formula en relació
a les Ordenances fiscals per a l'exercici del 2000, i
que reflecteix el compliment, per part del Govern Mu¬
nicipal, del compromís de rebaixar la pressió fiscal.
Explica que les estimacions d'ingressos derivats de

l'aplicació del conjunt d'ordenances fiscals per a l'any
2000 suposa un increment global de la fiscalitat muni¬
cipal de l'1,16%, per sota del nivell de l'IPC.

Destaca també que els tipus de gravamen i les tari¬
fes de les ordenances que s'apliquen per al càlcul de
les quotes tributàries dels impostos de l'IBI, IAE, Ve¬
hicles de Tracció Mecànica, Plusvàlua i Construc¬
cions, Instal·lacions i Obres, no es modifiquen, si bé
en el cas de l'IBI i Plusvàlua experimentaran un aug¬
ment del 2% com a conseqüència de la pujada de les
bases que està prevista en els Pressupostos Gene¬
rals de l'Estat.
Respecte a les taxes municipals, el criteri general

d'increment és del 2%, i descriu seguidament les mo¬
dificacions més importants que es proposen introduir
en cadascuna de les ordenances fiscals, d'acord amb
l'informe que sobre el particular obra en l'expedient,
fent un apartat especial respecte a la taxa de recolli¬
da d'escombraries i altres serveis de neteja, aquestes

últimes que s'han adaptat a les especificacions inclo¬
ses en la nova Ordenança general del medi ambient
urbà, aprovada per acord del Consell Plenari de data
26 de març de 1999.

Hi afegeix també, pel que fa a l'Ordenança regula¬
dora de la taxa de clavegueram, que presenta modifi¬
cacions significatives en relació al tipus impositiu o de
gravamen, ja que es proposa un tipus de gravamen
general de 18,50 pessetes si el consum és inferior a
36 metres cúbics d'aigua, amb una correcció per als
casos en què en un domicili estiguin empadronades
més de quatre persones, canvi que suposa que per a
més de la meitat de les famílies de la ciutat la taxa de
clavegueram disminueixi de més d'un 20%.
Acaba la seva exposició manifestant que, pel fet de

tractar-se d'una aprovació inicial, s'està obert a qual¬
sevol suggeriment que puguin fer-se, tant per l'oposi¬
ció com per qualsevol ciutadà, dins del tràmit d'infor¬
mació pública, abans de la seva aprovació definitiva.

El Sr. Puigdollers manifesta que no hi ha cap nove¬
tat, que se segueix amb una línia continuista, i que no
s'abaixa la pressió fiscal, ja que considera que es fan
servir dades del PIB de la ciutat poc fiables; que no
es congelen els impostos, ja que s'apliquen els to-
palls màxims fixats per les lleis; censura l'estudi de
costos que conté l'expedient, especialment pel que fa
a la neteja viària i la recollida de residus, mercats, ce¬
mentiris, serveis culturals, esportius i de residències
d'avis, i finalment fa unes precisions a la nova taxa
del clavegueram, per la qual cosa el seu Grup munici¬
pal farà reserva de vot per estudiar fins al dia de la
celebració del plenari amb més cura tots aquests te¬
mes.

El Sr. Álvarez intervé per rebutjar l'afirmació feta
pel Sr. Ernest Maragall que disminueix la pressió fis¬
cal en la ciutat, ja que Barcelona és l'única ciutat es¬
panyola que ha fixat els coeficients màxims respecte
als tipus impositius en els impostos municipals, cosa
que es pot comprovar si es pren en consideració l'IBI,
que està un 90% més alt que en la ciutat de Madrid.
També critica els estudis de costos per a fixar les ta¬
xes municipals, ja que incompleixen la Llei d'hisendes
locals en no donar la liquidació de costos de l'any an¬
terior, i a més a més, són insuficients i els càlculs no
són correctes.
Demana també que es justifiqui adequadament el

preu dels costos corresponents a les taxes de clave¬
gueram, grua, mercats, zona blava, serveis de la
Guàrdia Urbana, cementiris i cremació, aprofitament
del domini públic i serveis culturals, ja que la informa¬
ció que obra en l'expedient és incompleta i incorrecta.
Finalment, manifesta que el seu Grup municipal

farà les corresponents al·legacions en el tràmit d'in¬
formació pública i que si no es recullen es votarà ne¬
gativament.

El Sr. Forradellas avança el posicionament favora¬
ble per part del seu Grup, i informa que faran diver¬
ses aportacions per introduir determinades millores
en les Ordenances fiscals, que connectin amb una
major sensibilitat mediambiental i de reducció d'ele¬
ments contaminants, amb especial referència a l'im¬
post de construccions, instal·lacions i obres, a fi de
bonificar aquest en un 95% en la llicència d'obra
nova, sempre que el constructor dediqui un 80% a
habitatge protegit; advoca també per un diàleg amb
l'Associació de veïns a fi de trobar solucions respecte
a la taxa de clavegueram.
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El Sr. Ernest Maragall tanca e! debat manifestant
que aquestes aportacions procedents dels seus socis
de govern, Esquerra i Iniciativa, s'incorporaran al text
de les Ordenances fiscals abans de la sessió del
Consell Plenari, com també aquells suggeriments
mediambientals i d'altre caire, que puguin ser tingu¬
des en compte i que formulin els Grups de l'oposició.
Finalment, informa als reunits de les seves gestions
amb el Ministeri de les Administracions Públiques per
al desenvolupament de la Carta de Barcelona en els
temes fiscals.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV i IC-V, la reserva de CiU i el posicio¬
nament contrari del PP.
Modificar per a l'exercici de 2000 i successius l'Or¬

denança general dels preus públics i la seva aplicació
regulats per les Ordenances: núm. 5.1. serveis d'edu¬
cació; núm. 5.2. instal·lacions esportives municipals;
núm. 5.3. estudis d'anàlisi i control ambiental; núm.
5.4. laboratoris municipals; núm. 5.5. residències i ha¬
bitatges tutelats.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV i IC-V, la reserva de CiU i el posicio¬
nament contrari del PP.
Primer. Aprovar inicialment la Memòria justificativa

de la transformació de la societat privada municipal
Foment de Ciutat Vella, SA, en empresa d'economia
mixta.

Segon. 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 50.000 accions de la sèrie A de 10.000 pes¬
setes de nominal, a subscriure per l'Ajuntament, i
49.000 accions de la sèrie B, a subscriure per entitats
privades.
Tercer. Aprovar inicialment la modificació dels Es¬

tatuts de Foment de Ciutat Vella, SA, que figura en la
Memòria justificativa.
Quart. Sotmetre a informació pública la Memòria

justificativa per un termini de trenta dies hàbils,
d'acord amb l'article 148 del Reglament d'obres, acti¬
vitats i serveis dels ens locals.

El Sr. Ernest Maragall fa una petita explicació res¬
pecte dels tràmits que s'han seguit per al procés de la
constitució de la nova societat Foment de Ciutat Ve¬
lla, SA, que serà la successora, una vegada finalitzi el
procés de liquidació, de Procivesa, així com els trà¬
mits que s'han fet en el procés de transformació de
l'actual societat, que té caràcter municipal, en empre¬
sa d'economia mixta, fet que significarà l'exercici
d'activitats econòmiques per l'Ajuntament en règim
de lliure concurrència.

El Sr. Puigdollers i el Sr. Álvarez manifesten que
faran reserva de vot per estudiar més acuradament
aquest expedient, ja que fins a primera hora del dia
d'avui no els ha estat lliurat.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV i IC-V, la reserva de CiU i PP, amb el
redactat següent:

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 referències
99092890 i 99100590), considerant-les definitivament
aprovades en cas de no presentar-se reclamacions
en contra en el termini d'exposició pública.

El Sr. Puigdollers sol·licita informació respecte a
l'expropiació contingudes en el projecte d'actuació
d'arranjament del passatge de Cava, núms. 13-21,
per import de 12.556.000 pessetes.

El Sr. Ernest Maragall es compromet a donar-li
aquesta informació abans de la Junta de Portaveus.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV i IC-V, la reserva de CiU i PP.
Adjudicar, com a resultat de la subhasta promo¬

guda, la concessió de l'ús privatiu del terreny de do¬
mini públic municipal situat a l'avinguda del Doctor
Marañón, núm. 6, amb la confluència amb el carrer
de Baldiri Reixac, per a la gestió i explotació de l'es¬
tació de servei per al subministrament de benzina
construïda a l'esmentat terreny, al Reial Automòbil
Club de Catalunya, pel preu de 252.100.000 pesse¬
tes (1.515.151,52 euros) i amb subjecció al plec de
clàusules aprovat pel Consell Plenari en la sessió
del dia 26 de març de 1999; formalitzar eI contrac¬
te de concessió amb la constitució prèvia de la ga¬
rantia determinada a la clàusula tretzena de l'es¬
mentat plec.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV, IC-V, CiU i PP.
Consentir la transmissió de la totalitat de les ac¬

cions 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 so¬
cietat Sogeparc, SA, als efectes de mantenir la vigèn¬
cia 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).
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV, IC-V, CiU i PP.
En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la

Presidència aixeca la sessió a les dotze hores i vint
minuts.
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Comissió de Joventut i Drets Civils

Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'octubre de
1999 i aprovada el dia 22 de novembre 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 reuneix la Comissió de Joven¬
tut i Drets Civils.
Sota la presidència de l'Im. Sr. Jordi Portabella i

Calvete, hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Pere Alcober i Solanas, Immaculada Moraleda
i Pérez, Magdalena Oranich i Solagran, Teresa M.
Fandos i Payà, Joaquim Forn i Chiariello, Emma
Balseiro i Carreiras, M. Àngels Treserra i Soler,
Jordi Cornet i Serra, Jesús Maestro i García, Roser
Veciana i Olivé, i Imma Mayol i Beltrán.
Són assistits per la tècnica d'Administració Gene¬

ral, Sra. Tecla Fort i Riera, la qual actua per delega¬
ció expressa del secretari general, i certifica.
S'obre la sessió a les tretze hores i vint minuts.
El Sr. Portabella dóna les gràcies als regidors as¬

sistents a aquesta primera convocatòria i com a pre¬
sident els dóna la benvinguda i es disculpa per la
forma precipitada i poc adequada en què ha estat
convocada aquesta reunió. Á continuació es tracta
l'únic punt de l'ordre del dia.

Propostes d'acord del Consell Municipal

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 de la
gestió i explotació de quatre centres de noves tecno¬
logies per a joves, en no haver corregit, dins del ter¬
mini 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'a¬
cord amb l'article 160.2.e) de la LCAP per a l'adjudi¬
cació d'aquest contracte.

La Sra. Moraleda explica que es va convocar un
concurs que tenia per objecte la concessió de la
gestió i explotació de quatre centres de noves tec¬
nologies per a joves. En aquest dictamen es propo¬
sa excloure l'única empresa presentada i convocar
procediment negociat.
L'exclusió de l'empresa Sercanvi Catalans, SL, es

fonamenta en el fet que en els seus estatuts no figura
com a objecte social la dedicació a assumptes de co¬
municació.

La Sra. Fandos anuncia la reserva del seu Grup en
aquest punt i manifesta que ja van votar en contra
l'acord en què es va aprovar el plec de clàusules per
entendre que no és el sistema apropiat per a gestio¬
nar un servei d'aquest tipus. Indica també que en el
present expedient no figura tota la documentació de
l'empresa i demana que es completi l'expedient en
aquest sentit.

La Sra. Moraleda explica que la proposta de l'em¬
presa no pot figurar en l'expedient, atesa la seva ex¬
clusió. Pel que fa a la resta de documentació, indica
que s'aportarà abans de la celebració del Consell Mu¬
nicipal.

El Sr. Cornet demana que s'hi incorpori la docu¬
mentació de referència.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, IC-V, ERC-EV i amb la reserva de CiU i PP.
En no haver-hi més assumptes per a tractar, s'ai¬

xeca la sessió a les tretze hores i quaranta-cinc
minuts.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA PROVI¬
SIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE L'INSTITUT DE
CULTURA DE BARCELONA
(Aprovades per la Comissió Executiva de l'Insti¬
tut de Cultura de Barcelona, el 2 de desembre
de 1997)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo¬
quen per a la seva provisió 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
fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per optar a qualsevol convocatòria és necessari estar
en servei actiu, ser funcionari de l'Ajuntament de Bar¬
celona (encara que sigui amb adscripció a un Institut
Municipal) o contractat laboral fix (encara que sigui
amb subrogació a un Institut Municipal), haver prestat
un mínim de dos anys de serveis actius en propietat o
amb contracte laboral indefinit; i no pertànyer a les
classes de Guàrdia Urbana o Servei d'Extinció d'In¬
cendis i Salvament.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de
serveis, inclosos els serveis anteriors en altres Ad¬
ministracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts, i fins a un màxim
d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell al
del lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en dos al del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en quatre al del lloc de treball convocat... 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, en
el seu cas, l'últim ocupat fins a un màxim d'1 punt,
segons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc de treball d'igual
nivell al del lloc de treball convocat 1 punt

Per l'ocupació d'un lloc de treball inferior en
dos nivells al del lloc de treball convocat . 0,50 punts
Per l'ocupació d'un lloc de treball de ni¬
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pel membres següents:

Presidència
El director gerent de l'Institut de Cultura de Barce¬

lona. En cas d'absència del president, o persona en
qui delegui.

Vocals
Director/a de Serveis que per cada concurs s'indiqui

expressament a l'annex, o persona en qui delegui.
El cap de personal de Sector de Serveis Personals,

o persona en qui delegui.
El/la cap del Servei al qual estigui adscrit el lloc de

treball en concurs, o persona en qui delegui.
La secretària de l'Institut, o persona en qui delegui,

la qual també tindrà la condició de secretària 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 sindicals de l'Institut.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents a qualsevol oficina de registre
de l'Ajuntament, o al registre de l'Institut de Cultura
de Barcelona en el termini de quinze dies hàbils a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta con¬
vocatòria en la Gaseta Municipal.
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El requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sem¬
pre referits a la data d'acabament de l'esmentat ter¬
mini.
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
registre general de l'Ajuntament, a la mateixa Oficina
d'Informació de l'Institut de Cultura de Barcelona (Pa¬
lau de la Virreina) i a les seus dels Districtes.

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

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

la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬

ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores. Cas
d'horaris especials es donaran a conèixer en la con¬
vocatòria corresponent.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬
sar dels sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti¬
pus de mèrits, i es podrà convocar les persones que
optin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.
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 diferents
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 Servei de Recur¬
sos Humans de la proposta de la Junta de Valoració
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 núm. 15. Responsable de Producció Tèc¬

nica adscrit al Servei de Producció i Recursos Interns
(Nivell 20)

Responsable de Producció Tècnica adscrit ai Ser¬
vei de Producció i Recursos interns.
Concurs 15

1 lloc de treball de responsable de Producció Tèc¬
nica, adscrit al Servei de Producció i Recursos In¬
terns, situat al Palau de la Virreina a la Rambla, núm.
99, de Barcelona.
Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de

33.764 pessetes, segons Catàleg vigent (2068J).

Funcions generals
- Gestionar el manteniment dels equipaments i

instal·lacions tècniques dels edificis i dependèn¬

cies adscrites a l'Institut de Cultura de Barcelona
i que es relacionen a continuació:
- Instal·lacions elèctriques, d'aigua, gas i telèfon.
- Aire condicionat.
- Aparells elevadors.
- Sistemes de detecció i extinció d'incendis.
- Sistemes electrònics d'alarma i vigilància anti¬

robatori.
- Fotocopiadores/fax.

- Administrar i controlar la xarxa telefònica conven¬

cional.
- Controlar els consums dels subministraments

energètics i de telèfons, verificació de pòlisses i
condicions de contractació, proposant les possi¬
bles millores i/o modificacions contractuals i/o tèc¬
niques per a la reducció de la facturació.

- Elaborar i controlar els pressupostos correspo¬
nents.

- Generar, tramitar i arxivar tota la documentació
tècnica i administrativa corresponent.

Requisits addicionals
Podran prendre-hi part tots aquells funcionaris o

contractats laboral indefinits de la plantilla de l'Ajunta¬
ment, de l'Institut de Cultura i d'altres Instituts que
pertanyin ais grups B i C, amb una antiguitat mínima
de dos anys de serveis actius.

Mèrits complementaris
1. Experiència professionals fins a 7 punts, segons

el barem següent:
Elaboració de plecs de condicions tècni¬
ques per contractes de manteniment
d'instal·lacions tècniques a edificis pú¬
blics 3 punts
Coordinació i seguiment de treballs de
manteniment 2 punts
Gestió d'expedients administratius 1 punt
Elaboració i control de pressupostos 1 punt
2. Coneixement de programes informàtics aplica¬

bles a les tasques derivades de les funcions objecte
del concurs, 2 punts.

3. Característiques personals requerides per a l'òp¬
tim desenvolupament de les funcions del lloc de tre¬
ball, singularment la capacitat d'analitzar i planificar el
treball, fins a 4 punts.

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

Puntuació mínima
9 punts.

Junta de valoració
Vocals:
Sra. Marta Continente, adjunta a la Gerència de

l'Institut de Cultura de Barcelona, o persona en qui
delegui.

Sr. Josep M. Monasterio, cap del Servei de Pro¬
ducció i Recursos Interns o persona en qui delegui.
Cap de Persona! del Sector de Serveis Personals,

o persona en qui delegui.
Hi actuarà com a observador sindical un represen¬

tant del Comitè d'Empresa de l'Institut.
Secretari:
El que designi la Secretaria de l'Institut de confor¬

mitat amb les bases generals aprovades el 2 de de¬
sembre de 1997.
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Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
cap de Personal, Departament de Gestió Adminis¬
trativa, i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. José Miguel

Coy i Santiago per a prestar els seus serveis com as¬
sessor tècnic del Grup Municipal Socialista, amb retri¬
bució assimilada al lloc de treball d'administratiu i as¬
signar-li el nivell de destinació 20, i donar-ne compte
al Consell Plenari.
Barcelona, 12 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 5262)

* * *

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
cap de Personal, Departament de Gestió Administrati¬
va, i en ús de les facultats conferides a aquesta Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Deixar sense efectes la comissió de serveis de la

Sra. Maria Antònia Monés i Farré (mat. 23.442), ator¬
gada per decret de l'Alcaldia, de data 3 de juny de
1998, i nomenar-la funcionària eventual amb efectes
de l'1 d'octubre de 1999, per a ocupar el càrrer de
cap del Gabinet Tècnic de Programació, amb un ni¬
vell de destinació 28 i específic de responsabilitat,
codi 2850D del catàleg vigent, i donar-ne compte al
Consell Plenari.
Barcelona, 15 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 5308)
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ANUNCIS

Subhastes

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orga¬
nisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona, convo¬
ca la subhasta següent:

Exp. núm. 25134/99

Objecte
L'adjudicació de l'autorització d'ús dels llocs de

venda i dipòsits-magatzems relacionats en l'annex
adjunt dels mercats municipals de Barcelona.

Tipus
Segons annex adjunt.

Duració
La duració del contracte estarà condicionada

al beneplàcit de l'Ajuntament, i estarà subjecta a
llicència municipal la qual podrà ser retirada en
qualsevol moment, amb els tràmits legals previs
adients i pagament de les indemnitzacions si es do¬
nés el cas.

El lloc de venda núm. 24 del mercat municipal de
Sant Andreu s'adjudica per un termini de tres anys, a
comptar a partir de la data de l'adjudicació; la seva vi¬
gència es podrà prorrogar amb acord previ de les
parts, per períodes d'igual duració.

Procediment
Obert.

Fiança provisional
2% de l'import base de l'adjudicació.

Forma de pagament
D'acord amb el que especifiquen els plecs de clàu¬

sules administratives particulars.

Condicions tècniques i econòmiques
D'acord amb el que especifiquen els plecs de clàu¬

sules administratives particulars.

Documents d'interès per als licitadors
Els licitadors hauran de presentar la documentació

exigida pel plec de clàusules administratives particu¬
lars, que és a disposició dels interessats a l'Institut
Municipal de Mercats, avinguda d'Icària, núms. 145-
147, 4a planta, de Barcelona.

Model de proposició econòmica
De conformitat amb el que estableix el plec de

clàusules administratives particulars.

Termini de presentació de les proposicions
Serà de 26 dies naturals des de l'endemà de la pu¬

blicació d'aquest anunci al BOP i s'acabarà a les 14
hores del darrer dia hàbil.
Es fa constar que si l'últim dia del termini escau en

dissabte, la presentació de proposicions es prorroga¬
rà fins al primer dia hàbil següent.

Obertura de les proposicions econòmiques
La durà a terme la Mesa de contractació a la seu

de l'Institut Municipal de Mercats, (avinguda d'Icària,
núms. 145-147, 4a planta, de Barcelona) el dia i hora
assenyalats, mitjançant comunicació expressa a tots
els licitadors.

Vigència de les proposicions
Els licitadors estan obligats a mantenir la seva ofer¬

ta durant quatre mesos, comptats des de la data
d'obertura de les proposicions.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 11 d'octubre de 1999. El gerent de
L'IMMB, Alfredo J. Juan i Andrés.

Exp. Núm. 25134/99

Mercat Núms. llocs. rrf Denominació Preu de licitació Garantia

Sant Andreu 24 5,64 No comestibles 36.010 pessetes (1) 8.642 pessetes
(216,42 euros) 51,94 euros

Sant Martí 38-39* 9,44 Adrogueria 7.000.000 pessetes 140.000 pessetes
(42.070,85 euros) (841,42 euros)

Felip II 69 8,66 Dipòsit-magatzem 500.000 pessetes 10.000 pessetes
(3.005,06 euros) (60,1 euros)

Felip II 14 especial 4,09 No comestibles 500.000 pessetes 10.000 pessetes
(3.005,06 euros) (60,1 euros)

Felip II 15 especial 4,09 No comestibles 500.000 pessetes 10.000 pessetes
(3.005,06 euros) (60,1 euros)

Felip II 36 especial 4,09 No comestibles 500.000 pessetes 10.000 pessetes
(3.005,06 euros) (60,1 euros)

(1) Trimestrals, amb revisió de l'IPC anual. Adjudicació a termini per tres anys.
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Felip II 37 especial 4,09 No comestibles 500.000 pessetes
(3.005,06 euros)

10.000 pessetes
(60,1 euros)

Mercè 30 3,61 Articles de neteja 2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

Mercè 31 3,61 Articles de neteja 2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

Mercè 32 3,61 Articles de neteja 2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

Mercè 33 3,61 Articles de neteja 2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

Guineueta Botiga 253 26,56 No comestibles 3.500.000 pessetes
(21.035,42 euros)

70.000 pessetes
(420,71 euros)

Núria 26 7,00 Fruita i verdura 2.500.000 pessetes
(15.025,30 euros)

50.000 pessetes
(300,51 euros)Ninot 41 6,46 Despulles 2.300.000 pessetes

(13.823,28 euros)
46.000 pessetes
(276,41 euros)

Ninot 42 6,13 Despulles 2.300.000 pessetes
(13.823,28 euros)

46.000 pessetes
(276,41 euros)

Ninot 262 3,87 Fruita i verdura 2.300.000 pessetes
(13.823,28 euros)

46.000 pessetes
(276,41 euros)

Ninot 263 3,86 Fruita i verdura 2.300.000 pessetes
(13.823,28 euros)

46.000 pessetes
(276,41 euros)

Sants 50 4,43 Carnisseria 3.000.000 pessetes
(18.030,36 euros)

60.000 pessetes
(360,61 euros)

Sants 75 4,56 Carnisseria 3.000.000 pessetes
(18.030,36 euros)

60.000 pessetes
(360,61 euros)

Sants 217 3,28 Fruita i verdura 2.100.000 pessetes
(12.621,25 euros)

42.000 pessetes
(252,43 euros)Sants 238 3,23 Fruita i verdura 2.100.000 pessetes

(12.621,25 euros)
42.000 pessetes
(252,43 euros)

Sants 273 2,26 Fruita i verdura 2.100.000 pessetes
(12.621,25 euros)

42.000 pessetes
(252,43 euros)

Sants 274 2,25 Fruita i verdura 2.100.000 pessetes
(12.621,25 euros)

42.000 pessetes
(252,43 euros)

Sants 362 7,44 Fruita i verdura 2.100.000 pessetes
(12.621,25 euros)

42.000 pessetes
(252,43 euros)

Sants 363 5,27 Cansaladeria, Xarcu¬
teria i embotits

3.400.000 pessetes
(20.434,41 euros)

68.000 pessetes
(408,69 euros)

Boqueria 438 2,85 Ous 1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

Boqueria 588 4,10 Ous 2.250.000 pessetes
(13.522,77 euros)

45.000 pessetes
(270,46 euros)

Provençals 46 6,50 Especialitats 1.500.000 pessetes
(9.015,18 euros)

30.000 pessetes
(180,3 euros)

Provençals 116 4,94 Fruita i verdura 1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

Abacería 82 3,17 Aviram i caça 1.500.000 pessetes
(9.015,18 euros)

30.000 pessetes
(180,3 euros)

Abacería 87 2,99 Aviram i caça 1.700.000 pessetes
(10.217,21 euros)

34.000 pessetes
(204,34 euros)

Abacería 177-178-179-180* 12,20 Fruita i verdura 5.000.000 pessetes
(30.050,61 euros)

100.000 pessetes
(601,01 euros)

Abacería 282-283-284-285* 11,02 Fruita i verdura 5.000.000 pessetes
(30.050,61 euros)

100.000 pessetes
(601,01 euros)

Estrella 40-42* 7,12 Fruita i verdura 1.900.000 pessetes
(11.419,23 euros)

38.000 pessetes
(228,38 euros)

Estrella 33-35* 7,40 Cansaladeria 2.200.000 pessetes
(13.222,27 euros)

44.000 pessetes
(264,45 euros)

Estrella 56-58* 7,18 Fruita i verdura 1.900.000 pessetes
(11.419,23 euros)

38.000 pessetes
(228,38 euros)

Estrella 79-81* 7,13 Peix fresc 2.500.000 pessetes 50.000 pessetes

Estrella
(15.025,30 euros) (300,51 euros)

116 3,70 Fruita i verdura 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes

Estrella
(6.010,12 euros) (120,2 euros)

122-124* 7,40 Fruita i verdura 1.900.000 pessetes
(11.419,23 euros)

38.000 pesssetes
(228,38 euros)
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Galvany

Galvany

Galvany

Galvany

Galvany

Les Corts

Les Corts

Lesseps

Lesseps

Lesseps

Lesseps

Lesseps

Sarrià

Sarrià

Vallvidrera

Vallvidrera

Vallvidrera

Vallvidrera

Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni
Dominical del Lli¬
bre de Sant Antoni

83

84

85

86

96

166

167

6-7*

8

9-10*

47-48*

54-55*

28-29*

73-74-75

1

4

5

6

120 Categoria b

124 Categoria b

125 Categoria b

484 Categoria b

485 Categoria b

492 Categoria b

495 Categoria b

496 Categoria b

497 Categoria b

498 Categoria b

500 Categoria b

501 Categoria b

506 Categoria b

510 Categoria b

511 Categoria b

2,33 Fruita i verdura

2,33 Fruita i verdura

2,33 Fruita i verdura

2,33 Fruita i verdura

2,74 Aviram i caça

3,54 Fruita i verdura

3.53 Fruita i verdura

11,73 Cansaladeria-Xarcu-
teria i embotits

7,74 Aviram i caça

18,48 Marisc-Peix fresc

10,64 Cansaladeria-Xarcu-
teria i embotits

11,35 Fruita i verdura

9,26 Cansaladeria-Carnis-
seria

9.54 Fruita i verdura

15,00 Peix salat

15,00 Peix fresc i marisc

15,00 Llegums i cereals

15,00 Aviram, caça i ous

4,20 Productes de tipus
cultural

4,20 Productes de tipus
cultural

4,20 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

4,80 Productes de tipus
cultural

1.200.000 pessetes
(7.212,15 euros)

1.200.000 pessetes
(7.212,15 euros)

1.200.000 pessetes
(7.212,15 euros)

1.200.000 pessetes
(7.212,15 euros)

1.500.000 pessetes
(9.015,18 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

3.500.000 pessetes
(21.035,42 euros)

3.000.000 pessetes
(18.030,36 euros)

3.000.000 pessetes
(18.030,36 euros)

2.000.000 pessetes
(12.020,24 euros)

3.000.000 pessetes
(18.030,36 euros)

1.600.000 pessetes
(9.616,19 euros)

1.600.000 pessetes
(9.616,19 euros)

1.200.000 pessetes
(7.212,15 euros)

1.200.000 pessetes
(7.212,15 euros)

1.500.000 pessetes
(9.015,18 euros)

1.500.000 pessetes
(9.015,18 euros)

1.500.000 pessetes
(9.015,18 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

1.000.000 pessetes
(6.010,12 euros)

24.000 pessetes
(144,24 euros)

24.000 pessetes
(144,24 euros)

24.000 pessetes
(144,24 euros)

24.000 pessetes
(144,24 euros)

30.000 pessetes
(180,3 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

70.000 pessetes
(420,71 euros)

60.000 pessetes
(360,61 euros)

60.000 pessetes
(360,61 euros)

40.000 pessetes
(240,4 euros)

60.000 pessetes
(360,61 euros)

32.000 pessetes
(192,32 euros)

32.000 pessetes
(192,32 euros)

24.000 pessetes
(144,24 euros)

24.000 pessetes
(144,24 euros)

30.000 pessetes
(180,3 euros)

30.000 pessetes
(180,3 euros)

30.000 pessetes
(180,3 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)

20.000 pessetes
(120,2 euros)
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Dominical del Lli¬ 513 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 516 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 517 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 518 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 519 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 520 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)Dominical del Lli¬ 521 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)Dominical del Lli¬ 522 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 523 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 527 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 529 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 530 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 531 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 598 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
Dominical del Lli¬ 605 Categoria b) 4,80 Productes de tipus 1.000.000 pessetes 20.000 pessetes
bre de Sant Antoni cultural (6.010,12 euros) (120,2 euros)
*

S'adjudiquen com una sola unitat de venda
Barcelona, 11 d'octubre de 1999. El gerent de L'IMMB. Sr. Alfredo J. Juan i Andrés.

Per delegació de l'Alcaldia, en data 4 de novembre
de 1999, el gerent del Sector de la Via Pública va

aprovar el plec de clàusules administratives particu¬
lars i altra documentació complementària que ha de
regir la subhasta per a l'adjudicació del contracte
de subministrament de bateries dels equips portà¬
tils de la Xarxa de Comunicacions de la Guàrdia Ur¬
bana de Barcelona per a 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: 220/00.

Núm. de contracte: 99005765.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de bate¬

ries dels equips portàtils de la Xarxa de Comuni¬
cacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per a
l'any 2000.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: 30 dies, a comptar des del dia

següent al de la formalització del contracte.

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

4. Pressupost base de licitació

Import total: 7.672.000 de pessetes (46.109,65
euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

7.672.000 de pessetes (46.109,65 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 153.440 de pessetes (922,19 euros).
Definitiva: 306.880 de pessetes (1.844,39 euros).

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

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

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
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 23 del plec de clàusules particulars
administratives.
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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 el
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, 12 de novembre de 1999. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Concursos

Per delegació de l'Alcaldia, en data 15 de novembre
de 1999, el gerent del Sector de la Via Pública va
aprovar 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
al manteniment dels edificis i instal·lacions adscrites a
Guàrdia Urbana de Barcelona, durant l'any 2000,
d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 206/00.

Núm. de contracte: 99005628.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis per

al manteniment dels edificis i instal·lacions ads¬
crits a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant
l'any 2000.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: comptar des del dia següent

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

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 10.000.000 de pessetes (60.121,21

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

10.000.000 de pessetes (60.121,21 euros) IVA
inclòs.

5. Garanties
Provisional: 200.000 de pessetes (1.202,02 euros).
Definitiva: 400.000 de pessetes (2.404,05 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 desprès del termini de

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

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

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

Notificacions

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

22765/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de la parada núm. 216 i
dipòsit magatzem núms. 59-60 del mercat municipal
de Port, es notifica al seu titular, el Sr. J. Antonio
Rodríguez i García, a l'últim domicili conegut del
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qual han estat rebutjades les notificacions que li han
estat adreçades, la proposta de resolució que es
transcriu a continuació:
"Imposar al titular de l'autorització d'ús de la para¬

da 216 i dipòsit magatzem núms. 59-60 del mercat
municipal de Port, el Sr. J. Antonio Rodríguez i
García, la sanció de pèrdua de l'autorització que em¬
para l'ús dels llocs de venda esmentats, per comissió
de la infracció assenyalada a l'article 42.1) (per la
manca de pagament del cànon trimestral) de l'Orde¬
nança municipal de mercats, declarar caducades les
esmentades autoritzacions, vacants les parades es¬
mentades i requerir el titular perquè, en el termini de
deu dies, deixi el llocs de venda lliures, vacus, expe¬
dits i a disposició de l'Administració. Aquesta sanció
s'aplica en base al principi de proporcionalitat recollit
a l'article 131 de RJAP i PAC, considerant com a cri¬
teri per a la graduació de la sanció aplicada, l'existèn¬
cia d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels
perjudicis causats, o la reincidència per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci podrà al·legar tot el
que consideri convenient per a la seva defensa. Trans¬
corregut aquest termini, la transcrita proposta de reso¬
lució, juntament amb allò actuat, serà elevada a l'òrgan
al qual correspon dictar la resolució del present expe¬
dient, que és l'Alcaldia. Signat: La instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
23476/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de la parada núm. 17
del mercat municipal del Ninot, es notifica al seu titu¬
lar, el Sr. José Luis Hernando i Juste, a l'últim domi¬
cili conegut del qual han estat rebutjades les notifi¬
cacions que li han estat adreçades, la proposta de
resolució que es transcriu a continuació:
"Imposar al titular de l'autorització d'ús de la parada

núm. 17 del mercat municipal del Ninot, el Sr. José
Luis Hernando i Juste, la sanció de pèrdua de l'autorit¬
zació que empara l'ús dels llocs de venda esmentats,
per comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.1)
(per parada tancada sense autorització) de l'Ordenan¬
ça municipal de mercats, declarar caducades les es¬
mentades autoritzacions, vacants les parades esmen¬
tades i requerir el titular perquè, en el termini de deu
dies, deixi el llocs de venda lliures, vacus, expedits i a
disposició de l'Administració. Aquesta sanció s'aplica
en base al principi de proporcionalitat recollit a l'article
131 de RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la
graduació de la sanció aplicada, l'existència d'intencio¬
nalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis cau¬
sats, o la reincidència per comissió."

En el termini legal de deu dies, a partir de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci podrà al·legar tot el
que consideri convenient per a la seva defensa. Trans¬
corregut aquest termini, la transcrita proposta de reso¬
lució, juntament amb allò actuat, serà elevada a l'òrgan
al qual correspon dictar la resolució del present expe¬
dient, que és l'Alcaldia. Signat: La instructora.

Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari
general, Francesc Lliset i Borrell.

•k -k -k

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
24378/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades 283-284 del
mercat municipal de Sants, es notifica al seu titular,
el Sr. Marcos Muñoz i Villalba, a l'últim domicili co¬
negut del qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides, que en data 17 de juny de
1999 la presidenta de l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Marcos

Muñoz i Villalba, titular de l'autorització d'ús de les
parades 283-284 del mercat municipal de Sants,
d'acord amb les normes del decret 278/93, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'apli¬
cació als àmbits de competència de la Generalitat,
per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per manca de pagament del cànon trimestral)
de l'Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu segons l'article 90.a) de l'Ordenança
que s'aplica, i tenint present que la sanció establerta
a l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies, c) pèrdua de l'autorització; nomenar a

aquests efectes instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

recs formulat per la instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'articlel 0
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs

1. Manca de pagament del cànon trimestral dels re¬
buts que s'adjunten.

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.
k k k
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En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm
24172/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades 18-19, llocs
especials, del mercat municipal de Felip II, es notifi¬
ca a la seva titular, el Sra. Antonia Martínez i Mar¬
tínez, a l'últim domicili conegut de la qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat dirigides,
que en data 17 de juny de 1999 la presidenta de
l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra la Sra.

Antonia Martínez i Martínez, titular de l'autorització
d'ús de les parades 18-19, llocs especials, del mer¬
cat municipal de Felip II, d'acord amb les normes
del decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, per comissió de la
infracció assenyalada a l'article 42.i) (per parada
tancada sense autorització) de l'Ordenança muni¬
cipal de mercats, considerada com a falta greu
segons l'article 90.k) de l'Ordenança que s'aplica, i
tenint present que la sanció establerta a l'article
92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el
lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització; no¬
menar a aquests efectes instructora la Sra. Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats".

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

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

Plec de càrrecs

1. Tancament no autoritzat de les parades núms.
18-19, llocs especials del mercat municipal de Felip II,
des del 26 de gener de 1999.

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.
* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm
24268/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de la parada núm. 73 del
mercat municipal de Provençals, es notifica al seu ti¬
tular, el Sr. Aurelio Muñoz i Serrano, a l'últim domici¬
li conegut del qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, que en data 17 de
juny de 1999 la presidenta de l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Aurelio

Muñoz i Serrano, titular de l'autorització d'ús de la pa¬
rada núm. 73 del mercat municipal de Provençals,
d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'apli¬
cació als àmbits de competència de la Generalitat,
per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.1) (per manca de pagament del cànon trimestral)
de l'Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu segons l'article 90.a) de l'Ordenança
que s'aplica, i tenint present que la sanció establerta
a l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies, c) pèrdua de l'autorització; nomenar a
aquests efectes instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

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

Plec de càrrecs

1. Manca de pagament del cànon trimestral dels re¬
buts que s'adjunten.

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.
★ * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
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ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm
24376/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de la parada núms. 341-342-
343 del mercat municipal de Sants, es notifica a la
seva titular, la Sra. Rosario Pinós i Roca, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que en data
30 de juny de 1999 la presidenta de l'IMMB ha dis¬
posat:
Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Rosa¬

rio Pinós i Roca, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 341-342-343 del mercat municipal de
Sants, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització) de l'Or¬
denança municipal de mercats, considerada com a
falta greu segons l'article 90.k) de l'Ordenança que
s'aplica, i tenint present que la sanció establerta a
l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies, c) pèrdua de l'autorització; nomenar a

aquests efectes instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

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

Plec de càrrecs

1. Tancament no autoritzat de les parades núms.
341-342-343 del mercat municipal de Sants des del
22 de febrer de 1999.

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.

★ ★ *

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

24393/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de la parada 609 del mercat
municipal de La Boqueria, es notifica a la seva titu¬
lar, la Sra. Eulalia Collado i Mira, a l'últim domicili
conegut de la qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, que en data 17 de
juny de 1999 la presidenta de l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Eulàlia

Collado i Mira, titular de l'autorització d'ús de la para¬
da 609 del mercat municipal de La Boqueria, d'acord
amb les normes del Decret 278/93, de 9 de novem¬
bre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, per comis¬
sió de la infracció assenyalada a l'article 42.i) (per
manca de pagament del cànon trimestral) de l'Orde¬
nança municipal de mercats, considerada com a falta
greu segons l'article 90.a) de l'Ordenança que s'apli¬
ca, i tenint present que la sanció establerta a l'article
92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una multa
de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió
de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes
amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30 dies, c)
pèrdua de l'autorització; nomenar a aquests efectes
instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

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

Plec de càrrecs

1. Manca de pagament del cànon trimestral dels re¬
buts que s'adjunten.

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.

•k ie k

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm
24394/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de la parada 609 del mercat
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municipal de La Boqueria, es notifica a la seva titu¬
lar, la Sra. Eulàlia Collado i Mira, a l'últim domicili
conegut de la qual, han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, que en data 17 de
juny de 1999 la presidenta de l'IMMB ha disposat:

Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Eulàlia
Collado i Mira, titular de l'autorització d'ús de la parada
609 del mercat municipal de La Boqueria, d'acord amb
les normes del Decret 278/93, de 9 de novembre, so¬
bre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat, per comissió de la
infracció assenyalada a l'article 42.g) (manca de paga¬
ment del fraccionament dels drets de traspàs) de l'Or¬
denança municipal de mercats, considerada com a fal¬
ta greu segons l'article 90.j) de l'Ordenança que
s'aplica, i tenint present que la sanció establerta a l'ar¬
ticle 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de sus¬
pensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pes¬
setes amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30
dies, c) pèrdua de l'autorització; nomenar a aquests
efectes instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, ads¬
crita a l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

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

Plec de càrrecs

1. Manca de pagament del fraccionament dels
drets de traspàs.

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

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.
★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de

les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm
24550/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núms. 341-
342-343 del mercat municipal de Sants, es notifica a
la seva titular, la Sra. Rosario Pinós Roca, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que en data 30
de juny de 1999 la presidenta de l'IMMB ha disposat:
"Iniciar expedient sancionador contra la Sra.

Rosario Pinós Roca, titular de l'autorització d'ús de
les parades núms. 341-342-343 del mercat municipal
de Sants, d'acord amb les normes del Decret 278/93,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.1) (manca de pagament del cànon trimestral) de
l'Ordenança municipal de mercats, considerada com
a falta greu segons l'article 90.j) de l'Ordenança que
s'aplica, i tenint present que la sanció establerta a
l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda en el lloc fins a
30 dies, c) pèrdua de l'autorització; nomenar a
aquests efectes Instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa I'article10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs

1. Manca de pagament del cànon trimestral.
2. El fet esmentat és considerat com a falta greu,

d'acord amb el que disposa l'article 90.a) de l'Orde¬
nança de mercats, que pot ser sancionat segons l'ar¬
ticle 92.B) amb: a) multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬
da fins a 30 dies, i c) pèrdua de l'autorització segons
l'article 92.B); també incorre en el supòsit d'extinció
de l'autorització que preveu l'article 42.i) de la matei¬
xa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999, el secretari ge¬

neral, Francesc Lliset i Borrell.
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