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CONSELL MUNICIPAL

Acta de la sessió celebrada el dia 29 d'octubre de
1999 i aprovada el dia 26 de novembre de 1999

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

Hi és present l'interventor municipal, Sr. Lluís Mata
i Remolins.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presi¬
dència obre la sessió a les deu hores i vint-i-cinc mi¬
nuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬
lebrada el 29 de setembre de 1999, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres del Consisto¬
ri; i s'aprova.

En el despatx d'ofici, el Plenari del Consell Muni¬
cipal acorda:

DECRETS DE CARTIPÀS

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

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

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 25
i 28 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4896 i 4986), que
nomenen regidors adscrits de Districte els Ims. Srs.
Regidors i les Imes. Sres. Regidores següents:
Districte de Ciutat Vella:

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

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

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

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi:
Im. Sr. Joaquim Molins i Amat
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelá
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra

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

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

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

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

Districte de Sant Martí:
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 15

i 25 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4703 i 4895), que
disposen:

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

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

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

Districte de Sants-Montjuïc:
Sr. Josep Martínez i Villanueva
Sr. Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesado
Sr. Antoni Carballido i Faixas

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi:
Sr. Armand Giménez i Navarro
Sr. Frederic Lloverás i Homs
Sr. Manel Prat i Peláez
Sr. Ignasi Genovès i Avellana
Sra. Montserrat Guitarte i Gutes
Sr. Jaume Escoda i Monner

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

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

Districte de Nou Barris:
Sr. Eduard Ràmia i Gallén

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

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

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4897, 4898, 4899,
4900, 4901, 4985 i 4902), que disposen:

A) Designar membres del Consell d'Administració
de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona les
persones següents:
Presidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Vicepresident

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Membres

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ima. Sra. Maria Teresa Fandos i Payà
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Sr. Miquel Martínez i Martín
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
B) Designar membres del Consell d'Administració

de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona les per¬
sones següents:
President

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Vicepresident

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Membres

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Emilio Álvarez i Pérez-Bedia
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Jaume Galofré i Crespí
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs
C) Designar membres del Consell General de l'Ins¬

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

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Vicepresident

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

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

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

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Vicepresidenta

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Membres

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sra. Concepció Durán i Pagès
Sr. Alfons García i Martínez
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés
E) Designar membres del Consell d'Administració

de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins les persones
següents:
Presidenta

Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Vicepresident

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Membres

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

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

a) En representació de l'Ajuntament de Barcelona
Presidenta

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Vicepresident

Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Membres

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

l'Institut Municipal d'Urbanisme les persones se¬
güents:
President

Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno
Vicepresident primer

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresident segon

Im. Sr. Ferran Julián i González
Membres

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

Observadors
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Manuel Pérez i Benzal
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Sr. Blas Alascio i Ruiz
Sr. Ricard Frigola i Pérez
Sr. Jaume Galofré i Crespí
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Ramon Seró i Esteve
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 25 d'octubre

de 1999 (S1/D/1999 4903, 4904, 4905, 4907, 4908),
que disposen

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

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Vicepresidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Membres

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany
Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete

Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
B) Designar membres de la Junta de Govern de

l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona les
persones següents:
Presidenta

Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Vicepresident

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Membres

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola
Ima. Sra. M. Àngels Treserra i Soler
Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé
Sr. Joaquim Peña
Sr. Francesc Sabater
Sr. Joan Raurich i Llach
C) Designar membres de la Junta de Govern de

l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida les persones següents:
President

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vicepresident

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Membres

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Sr. Ramon Carrera i Segués
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
D) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona al Consell d'Administració de l'IMAS les perso¬
nes següents:

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

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

E) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona al Consell d'Administració del PAMEM les per¬
sones següents:

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

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

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4653), que designa el
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés gerent de l'Institut
Municipal d'Urbanisme.

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

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4888), que nomena la



NÚM. 34 20-XII-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1405

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

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4887), que designa el
Sr. Daniel Cando i Cando comissionat de l'Alcaldia
per a la Defensa dels Drets Civils.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4890), que designa vo¬
cal de la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de
Barcelona el Sr. Ramon García-Bragado i Acín, en
substitució del Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-
Tolrà.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4937), que delega en
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira la representació de
l'Ajuntament de Barcelona al Consell General i al
Comitè Executiu de la Federació de Municipis de
Catalunya.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4710), que disposa:

1 r) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona a l'Assemblea General del Consorci del Fòrum
Universal de les Cultures les persones següents:

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde de Bar¬
celona

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, primer tinent d'al¬
calde

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

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

Im. Sr. Joaquim Molins i Amat, president del Grup
Municipal Convergència i Unió

Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà, president del Grup
Municipal Partit Popular

Im. Sr. Jesús M. Canga i Castaño, alcalde de Sant
Adrià

Ima. Sra. Manuela de Madre i Ortega, alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet

Im. Sr. Dídac Pestaña i Rodríguez, alcalde de
Gavà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
3r) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Ricard Armengol i Rosell
Sr. Ricard Gutiérrez i Martí
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
Designar el Sr. Ricard Gutiérrez i Martí vicepre-

sident de l'esmentat Consell Rector.
D) Designar membres del Consell de Govern del

Consorci de l'Institut de Salut Pública de Catalunya,
en representació de l'Ajuntament de Barcelona, les
persones següents:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ricard Gutiérrez i Martí
Sr. Ricard Armengol i Rosell
E) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona al Consorci Institut d'Infància i Món Urbà les
persones següents:

a) Consell de Govern:
Presidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Vocals

Ima. Sra. Núria Carrera i Comes
Sr. Manel Blasco i Legaz
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
b) Comitè Executiu:

Presidenta
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori

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

"El Far, Centre dels Treballs del Mar", en representa-
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ció de l'Ajuntament de Barcelona, els regidors se¬
güents:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
G) Designar membres de la Junta de Direcció del

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

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos

H) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona al Consell General del Consorci de Comunica¬
ció Local els regidors següents:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
I) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬

celona al Consorci de Turisme de Barcelona els regi¬
dors següents:
Consell General:

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

Comitè Executiu:
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
J) Nomenar representants de l'Ajuntament de Bar¬

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

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

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

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

celona en el Consorci del Gran Teatre del Liceu les

persones següents:
Junta de Govern

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

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

L) Designar representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona al Patronat del Consorci del Palau de la Músi¬
ca Catalana els regidors següents:

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

del Sr. Jordi Martí i Grau, com a representant de

l'Ajuntament de Barcelona al Comitè Executiu de l'es¬
mentat Consorci.

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

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

O) Designar l'Im. Sr. Francisco A. de Semir i
Zivojnovic, regidor ponent de Ciutat del Coneixement,
vocal del Consell General del Consorci de la Universi¬
tat Menéndez Peiayo-Barcelona.

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de
1999 (S1/D/1999 4956), que disposa:

1 r) Designar representant de l'Ajuntament de Bar¬
celona en l'Assemblea General del Consorci Localret
l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira.

2n) Proposar a l'Assemblea General del Consorci
Localret el nomenament de l'Im. Sr. Ernest Maragall i
Mira com a president de la Junta de la Demarcació
Barcelona-Besòs i vicepresident del Consell d'Admi¬
nistració.

3r) Proposar a l'Assemblea General del Consorci
Localret que els representants de l'Ajuntament de
Barcelona en el Consell d'Administració, en represen¬
tació de la demarcació Barcelona-Besòs, siguin els
Ims. Srs.: Francisco A. de Semir i Zivojnovic, Joan
Puigdollers i Fargas i Jordi Cornet i Serra.

4t) Proposar a l'Assemblea General del Consorci
Localret que els representants de l'Ajuntament de
Barcelona en la Junta de Demarcació de la Demarca¬
ció Barcelona-Besòs siguin els Ims./lmes. Srs./Sres.:
Maravillas Rojo i Torrecilla, Francisco A. de Semir i
Zivojnovic, Carme San Miguel i Ruibal, Jaume
Ciurana i Llevadot, Joana M. Ortega i Alemany, Jordi
Portabella i Calvete i Eugeni Forradellas i Bombardó i
Jordi Cornet i Serra.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4983), que designa
membres del Comitè Executiu de la Fira Internacional
de Barcelona els regidors següents:

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

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

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Vocals

Sra. Marta Continente i Gonzalo
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Sr. Ignasi de Solà i Morales
Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25

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

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4820), que nomena re¬
presentants de l'Ajuntament a la Fundació M. Aurèlia
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Capmany les Imes. Sres. Núria Carrera i Comes i
Maravillas Rojo i Torrecilla.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 13
i 25 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4654 i 5015), pel
qual es designen representants de l'Ajuntament a les
empreses següents, tot proposant-ne a les respecti¬
ves Juntes Generals el nomenament com a membres
del seu Consell d'Administració:
Clavegueram de Barcelona, SA:
President

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Vocals

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

Promoció Ciutat Vella, SA
President:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresidenta

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

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

Serveis Funeraris de Barcelona, SA
President

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Vocals

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno

Mercabarna, SA:
Vocals

Im. Sr. Joan Clos i Matheu
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Sr. Ramon Seró i Esteve

Proeixample, SA:
President

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresidenta primera

Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Vicepresident segon

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vocals

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

Tractament i Eliminació de Residus, SA (TERSA)
Vocals

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

ACORDS DE CARTIPÀS

Designar membres de la Junta de Govern del Patro¬
nat Municipal de l'Habitatge les persones següents:
President

Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Vicepresident

Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno
Membres

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

de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Ca¬
ritat les persones següents:
Consell General:
Vicepresident

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Vocals

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

Comitè Executiu:
Vicepresident

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Vocals

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Sr. Jordi Martí i Grau
Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬

des a l'Ajuntament com a soci únic de les societats
privades municipals, els acords següents:

1 r) Deixar sense efecte i, per tant, revocar tots els
nomenaments fets fins a aquest moment en relació
als Consells d'Administració de les societats que es
diran.

2n) Designar membres dels Consells d'Administra¬
ció i presidents de les següents societats municipals
les persones següents:
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA

(SMASSA)
Presidenta

Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal
Vicepresident

Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Consellers

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

Barcelona Activa, SA:
Presidenta

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Vicepresident

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Consellers

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

Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA:
President

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Vicepresidenta

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Consellers

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

Informació i Comunicació de Barcelona, SA:
President

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Vicepresident

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Consellers

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Lluís Garriga i Paitubí
Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Sra. Concepció Durán i Pagès
Sra. Josepa Rafel i Durany

Parc Zoològic de Barcelona, SA:
President

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vicepresidenta

Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Consellers

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

Observador
Sr. Ramon Lamiel i Villaró

Pro Nou Barris, SA:
President

Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno
Vicepresident primer

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresident segon

Im. Sr. Manuel Pérez i Benzal
Consellers

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

sellers i conselleres que es nomenen serà l'establert
en els respectius Estatuts, sens perjudici de la reno¬
vació que fos procedent en el canvi de mandat con¬
sistorial.

4t) Facultar indistintament els presidents i els se¬
cretaris dels Consells d'Administració per comparèi¬
xer davant notari i elevar a escriptura pública els no¬
menaments anteriors, com també per complir els
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Re¬
gistre Mercantil i també la correcció d'errors materials V
en cas necessari.

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

En relació als apartats del despatx d'ofici relatius
al Cartipàs Municipal, el Sr. Fisas demana que en
els òrgans de govern dels Instituts hi hagi una repre¬
sentació dels Grups de l'oposició i que es miri de
trobar una solució al fet que la coincidència en dia i
hora de les eleccions previstes en els Consells de
Districte hi dificulta la presència dels regidors ads¬
crits del seu Grup, alguns dels quals ho són de dos
Consells alhora.

El Sr. Alcalde contesta que la constitució dels di¬
versos Consells de Districte s'ha repartit en tres dies
diferents, però es procurarà trobar una fórmula per a
resoldre el problema que el Sr. Fisas planteja; i que
mentre no es despleguin els reglaments de participa¬
ció previstos a la Carta, s'han de respectar els Esta¬
tuts actuals.

DESPATX D'OFICI ORDINARI

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de
14 i 16 de juliol, 17 i 30 de setembre i 13 i 20 d'octu¬
bre de 1999 (S1/D/1999 4680, 4681, 4202, 4677,
4702 i 4824), que aproven modificacions de crèdit
del Pressupost de 1999 (generació de crèdits per in¬
gressos) per import de 14.605.015, 8.428.700,
36.072.065, 2.477.636.650, 900.000 00 i 25.000.000
de pessetes.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, d'1,
5 i 20 d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4510, 4511,
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4513, 4517, 4542, 4563, 4789 i 4790), que nomenen
funcionaris eventuals les Sres. Anna Montés i de
Passos, Carme Freixa i Zurita, Concha Alonso i
Blanco, M. Eulàlia Ferrando i Serra, Lourdes Muñoz
i Santamaría, Eva Martínez i Picó, M. Carmen
Fernández i González, i Francesc Xavier Ballester i
Fàbregues.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4807), que fixa com a
festes locals a celebrar durant l'any 2000 en el terme
municipal de Barcelona, els dies 12 de juny i 25 de
setembre.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4839), que imposa al
Sr. Juan Sáez i Melenchón, agent de la Guàrdia Ur¬
bana, en situació de segona activitat, la sanció de se¬
paració del servei per la comissió d'una infracció dis¬
ciplinària de caràcter molt greu tipificada com a
incompliment de les normes sobre les incompatibili¬
tats a l'article 115 h) de la Llei de la funció pública, i
d'una altra de greu, tipificada com a incompliment
greu dels deures i obligacions derivats de la seva fun¬
ció a l'article 116 s) de la mateixa Llei.

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de
1999 (S1/D/1999 4924), que modifica la composició
dels membres de la Mesa de contractació, que ha de
valorar les ofertes presentades en la contracta de re¬
collida de residus sòlids urbans i neteja viària de la
ciutat de Barcelona, la qual estarà constituïda per les
persones següents:
President

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Secretari

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

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

ració, o funcionari en qui delegui, amb veu però
sense vot.

El Sr. Miró indica que el seu Grup no pot ratificar
aquest punt, del qual acaba de tenir coneixement, do¬
nat que no figurava en la versió repartida a la Junta
de Portaveus; i el Sr. Álvarez es pronuncia en els ma¬
teixos termes.

S'aprova aquest punt amb el vot en contra dels
Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i
les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i tam¬
bé dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres.
Treserra i Balseiro.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 28
d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4932), que nomena,
pel procediment de lliure designació, el Sr. Francesc
Lliset i Borrell, funcionari d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretari general de
l'Ajuntament de Barcelona.

S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo¬
sos a l'ordre del dia:

ALCALDIA

Mesures de govern.

XXVIII Congrés d'Art Flamenc.
La ponent de Relacions Ciutadanes, Sra. Carreras-

Moysi, fa avinent que Barcelona aspirava a ésser seu
per primera vegada del Congrés Internacional d'Art
Flamenc, el qual considera una magnífica contribució
als objectius de Fòrum Universal de les Cultures del
2004, i per això amb la Federación de Casas de
Andalucía en Cataluña (FECAC) presentà la seva
candidatura en el Congrés que tingué lloc el setem¬
bre a San Fernando, la qual fou aprovada per unani¬
mitat per la Junta Directiva de la Asociación para el
Fomento de los Congresos de Arte Flamenco i comp¬
ta amb l'aval de la Diputació de Barcelona i la Gene¬
ralitat de Catalunya i també de la Universitat de Bar¬
celona, el suport de la qual té com a objectiu bàsic la
participació dels joves en tal esdeveniment i la crea¬
ció d'una càtedra d'Art Flamenc.

Concreta que el Congrés, que té entitat cultural i
científica, tindrà lloc entre els dies 4 i 9 de setembre
en l'Institut de Cultura Contemporània de Barcelona,
amb una presència esperada de 250 congressistes,
els quals s'allotjaran en el centre de la Ciutat; que al¬
gunes de les actuacions previstes es faran en espais
públics a l'aire lliure, com la plaça dels Àngels, per¬
què tinguin una difusió més àmplia, que el Congrés
tindrà vessants acadèmiques, artístiques, bibliogràfi¬
ques i discogràfiques que es canalitzaran mitjançant
taules de debat, conferències, exposicions, sessions
de cant i ball d'artistes flamencs, alguns dels quals
catalans, i també un programa de visites per als
acompanyants, centrat en els indrets amb empremta
flamenca de la nostra Ciutat; que el Congrés deixarà
com a llegat l'espai permanent Carmen Amaya, que
probablement se situarà en el Centre Cívic Bar-
celoneta, on es podrà estudiar aquesta figura i ubicar
part del seu llegat artístic; i que a la Comissió de tre¬
ball encarregada amb la màxima cura al Congrés hi
estaran representats l'Ajuntament, la FECAC, la
Asociación para el Fomento de Arte Flamenco i la
resta d'institucions que donen suport al Congrés.

El Sr. Miró agraeix la informació que s'acaba de fa¬
cilitar sobre el XXVIII Congrés d'Art Flamenc, però
manifesta que dintre del punt de mesures de govern
esperava que s'hi hagués presentat alguna iniciativa
que fos mostra de la preocupació del govern munici¬
pal per temes com la brutícia o el soroll.

El Sr. Alcalde insta el Sr. Miró a tractar concreta¬
ment de la mesura de govern exposada, sense entrar
en altres temes.

El Sr. Miró considera que el Plenari és una assem¬
blea política que es reuneix un cop al mes, freqüència
que no li sembla pas gaire elevada, per debatre les
qüestions de la Ciutat i cadascun dels seus membres
té dret a intervenir per manifestar allò que cregui con¬
venient. Precisa que la seva intervenció pretén marcar
el sentit i l'abast que, a juí seu, hauria de tenir el punt
de mesures de govern: creu, doncs, que per un mínim
de consideració al diàleg mereix ésser escoltat.

El Sr. Alcalde recorda que, segons l'acord assolit
entre tots els Grups municipals sobre els mecanis¬
mes de participació, les mesures de govern recullen
iniciatives del govern municipal i, en equilibri i com-
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pensado de tal punt, al final de l'ordre del dia hi ha el
de proposicions i precs i preguntes dels Grups de
l'oposició: per tant, amb tot el respecte a la capacitat
de l'oposició per a intervenir en aquest Plenari, el
qual es reuneix amb la periodicitat marcada per la llei,
i per al bon ordre en la conducció dels debats, el Sr.
Miró pot comentar la mesura proposada, però no pas
qüestionar l'estructura de l'ordre del dia.

El Sr. Miró observa que no qüestiona pas l'estruc¬
tura de l'ordre del dia, però el seu Grup té dret a ex¬
posar quin li sembla que hauria d'ésser l'abast i el
sentit del punt de mesures de govern.

El Sr. Alcalde insisteix que l'abast de tal punt ja es
va acordar en el seu moment; el Sr. Miró objecta que
això no pot significar una condemna al silenci; i el Sr.
Alcalde nega que ho sigui, i l'insta a atenir-se a la
qüestió en debat.

El Sr. Miró diu que, en definitiva, per al seu Grup
dintre del punt de mesures de govern s'haurien de
tractar qüestions importants per a la vida de Ciutat o
fets que hagin pogut despertar l'interès o l'atenció
dels ciutadans, com podria ser-ho l'obertura dels mer¬
cats a la tarda, fet que ha provocat polèmiques.

El Sr. Alcalde interromp el Sr. Miró per advertir-li
que li retirarà l'ús de la paraula si insisteix a introduir
nous temes de debat desvirtuant l'acord pres per tots
els Grups.

El Sr. Miró continua dient que no insistirà més no
perquè pensi que el Sr. Alcalde té raó, sinó per res¬
pecte a les seves funcions; que no li sembla normal
que l'Alcaldia expliqui a l'oposició el capteniment que
ha de tenir; i que si es porta una mesura de govern,
els Grups de l'oposició tenen el dret a pronunciar-s'hi
amb absoluta llibertat durant un temps determinat, al¬
trament no hi haurà un debat en condicions democrà¬
tiques raonables.

El Sr. Alcalde considera excessiu el darrer comen¬

tari del Sr. Miró, tot subratllant que aquest Ajuntament
ha funcionat sempre amb absolut respecte democrà¬
tic i procurant trobar mecanismes per dirimir les dis¬
crepàncies.

COMISSIO DE PRESIDENCIA I HISENDA

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¬
tarà expedient patrimonial corresponent en els termes
del dit protocol i dels articles 49 i 50 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, de 17 d'octubre de
1988, amb la desafectació prèvia del domini públic
municipal que preveu l'article 20 del mateix Regla¬
ment; sotmetre l'expedient a informació pública du¬
rant un termini 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 con¬

clòs el trasllat de les dependències del Museu d'Art
Modern, amb la pràctica prèvia de les operacions
registráis de segregació, agrupació o altres que cal¬
guin per a la identificació de l'immoble al·ludit com a
finca independent, i la fixació del règim d'accés a l'es¬
mentat edifici a través del parc de la Ciutadella; i fa¬
cultar l'Alcaldia per realitzar totes les actuacions en¬
caminades a la deguda concreció i execució d'aquest
acord, de conformitat amb allò que preveu l'article
11.4 de la Carta Municipal de Barcelona, de 30 de
desembre de 1998.

El president de la Comissió de Presidència i Hisen¬
da, Sr. Maragall, emfasitza la transcendència patri¬
monial, institucional, política d'aquest acord de dona¬
ció al Parlament de Catalunya de l'edifici de l'Arsenal
de l'antiga Ciutadella on radica la seva seu, i també
dels espais del Museu d'Art Modern, tot recordant
que, com ja quedà ben palès en l'acte fet la setmana
passada en presència del president de la Generalitat i
amb un protagonisme molt especial del president del
Parlament de Catalunya i de l'alcalde de la Ciutat, la
decisió d'avui té antecedents que daten de la Segona
República -amb un acord de l'alcalde Aiguadé- i que
continuen després, recuperada la democràcia, amb
les iniciatives primer de l'alcalde Serra i després de
l'alcalde Maragall, la tasca dels quals ara culmina l'al¬
calde Clos: per tant, expressa la seva satisfacció per¬
què aquest acord es pugui prendre amb el vot unàni¬
me del Consistori.

El Sr. Molins expressa igualment la seva satisfac¬
ció per aquest acord que formalitza l'acta, signada pel
president del Parlament de Catalunya i per l'alcalde
de la Ciutat, de cessió d'un edifici tan lligat a la vida
democràtica de l'última època i també dels temps de
l'alcalde Aiguadé. Mostra, doncs, la seva alegria per¬
què aquesta cessió hagi estat possible després de
vint anys i perquè hagi pogut ésser copartícip de la
decisió que cedeix a la representació democràtica del
poble de Catalunya la seu física on desenvolupa les
sessions.

El Sr. Fisas es congratula de la cessió i remarca
l'esforç important que fa la Ciutat amb aquesta dona¬
ció, tan generosa, del seu patrimoni.

La Sra. Mayol posa igualment en relleu la generosi¬
tat de la ciutat de Barcelona i del seu Ajuntament en
un acord que té una dimensió patrimonial important;
expressa el seu reconeixement al Sr. Raventós, amb
qui ha tingut ocasió de compartir els treballs de la
Mesa del Parlament, per haver assolit un objectiu que
es marcà en accedir a la Presidència del Parlament
de Catalunya; i destaca que l'acord d'avui, a més del
seu significat simbòlic, permetrà que els membres del
Parlament puguin desenvolupar les seves funcions
en millors condicions.

El Sr. Portabella expressa la satisfacció del seu
Grup per la cessió d'un espai que fins ara era
d'aquest Ajuntament, però que havia de pertànyer a
la Generalitat de Catalunya, ja que s'hi reuneixen els
135 diputats del Parlament de Catalunya, esforç que
l'alcalde Clos ha pogut conduir a bon port quan abans
havia topat amb diferents impediments: per tant, el
seu Grup està content d'aquest fet i espera que s'eli¬
minaran de l'edifici aquells elements arquitectònics
que s'hi varen col·locar en moments de confusió or¬
namental.

El Sr. Alcalde agraeix el posicionament unànime de
tots els Grups i remarca que la Ciutat fa un acte de

Sfi
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generositat del qual se sent orgullosa, ja que li com¬
plau exercir de capital de Catalunya a través d'aquest
edifici simbòlic, del qual ja havia fet cessió l'any 1979,
mentre que ara en fa donació de la propietat plena,
que només està condicionada pel seu ús com a seu
del Parlament de Catalunya i que serà formalitzada
amb els tràmits registráis corresponents.

Celebra, doncs, que gràcies a l'esforç i predisposi¬
ció del president del Parlament, del conseller Trias i
dels alcaldes Serra i Maragall, s'hagi pogut assolir
aquest resultat final sota el seu mandat.

S'aprova, per unanimitat, el dictamen en debat.
Modificar per a l'exercici del 2000 i successius les

Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal gene¬
ral; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; num. 1.2.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica; num. 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.

Modificar per a l'exercici del 2000 i successius l'Or¬
denança general dels preus públics i la seva aplicació
regulats per les Ordenances: núm. 5.1. Serveis
d'educació; núm. 5.2. Instal·lacions esportives muni¬
cipals; núm. 5.3. Estudis d'anàlisi i control ambiental;
núm. 5.4. Laboratoris municipals; núm. 5.5. Residèn¬
cies i habitatges tutelats.

El Sr. Maragall, per indicació de la Presidència,
defensa conjuntament els dos dictàmens precedents
dient, d'entrada, que les Ordenances presentades
aprofundeixen una política de reducció de la fisca-
litat que ve d'anys endarrera; que el marc legal no
ha canviat i no es preveuen tampoc a curt termini
canvis en els paràmetres bàsics de la fiscalitat local,
excepte aquells que pugui comportar l'aprovació de
la Carta municipal en el Parlament de l'Estat, incòg¬
nita que espera que es resolgui aviat i satisfactòria¬
ment, sobretot si els Grups municipals són cohe¬
rents amb la posició que mantingueren aquí; i que
per altra banda les Ordenances presentades respec¬
ten i serveixen l'acord de govern subscrit per les for¬
ces integrades a l'equip de govern, el qual en delimi¬
ta les possibilitats i el marge.

Fa avinent que les Ordenances són una de les
quatre peces que defineixen el conjunt de la gestió
economicofinancera de l'Ajuntament, en la qual hi ha
dues peces de caràcter anual: les Ordenances, que
regulen els ingressos, també condicionats pel movi¬
ment de les bases fiscals, per les millores en la gestió
de la recaptació i per l'evolució del Fons nacional de
cooperació local, i el Pressupost, que relaciona in¬
gressos i despeses; i altres dues peces de caràcter
plurianual: el Marc economicofinancer que determina

la forma com es mourà la nostra economia i el Pro¬
grama d'actuació municipal, és a dir, l'expressió deta¬
llada dels objectius que es duran a terme durant els
quatre anys del mandat.

Exposa que les Ordenances en debat fan possible
assolir els objectius més immediats del dia a dia; que
mantenen un nivell d'ingressos suficient perquè l'Ad¬
ministració municipal funcioni amb la potència neces¬
sària tant pel que fa a la despesa ordinària, com a les
inversions; que reflecteixen també l'objectiu de reduc¬
ció de la pressió fiscal xifrada per al present mandat
en el 5%, entès com a resultat de dividir la taxa d'in¬
crement en els ingressos liquidats del conjunt dels
exercicis en relació per la taxa d'increment del pro¬
ducte interior brut de Barcelona, raó per la qual invita
els assistents a no repetir el tradicional debat sobre
aquest darrer concepte en vista del procés obert per
a determinar, juntament amb l'Institut d'Estadística de
Catalunya, quina és la millor manera d'establir-lo i
mesurar-lo i, també, de valorar-ne l'evolució.

Explicita que l'efecte global de les Ordenances fis¬
cals sotmeses a aprovació s'estima en un increment,
calculat sobre les bases fiscals avui existents, de
l'11,6% que s'obté mitjançant una diversitat d'efectes
particulars, perquè la majoria de figures no augmen¬
ten, però en determinats casos hi ha increments que
no arriben a superar en cap cas el 2% corresponent a
les previsions d'inflació de l'any vinent, i que és el
percentatge que la Llei de Pressupostos establirà res¬
pecte als impostos sobre els béns immobles i sobre
la plusvàlua, mentre que els impostos sobre les acti¬
vitats econòmiques, els vehicles de tracció mecànica
i les construccions, instal·lacions i obres es mantenen
en increment zero des de fa quatre anys en un cas, i
cinc en els altres. Hi afegeix que també en les taxes
els increments són zero en molts casos i se situen en

el 2% pel que fa a la grua, els cementiris i la recollida
d'escombraries dels locals comercials i per dessota
d'aquest percentatge pel que fa als mercats, la zona
blava i els museus; i que es manté la política de boni¬
ficacions, que arribaran als 2.800 milions de pessetes
en l'impost sobre les activitats econòmiques i als
2.500 en l'impost sobre els béns immobles.

Destaca, potser com a novetat més significativa de
la revisió fiscal en debat, que després de la Llei apro¬
vada pel Parlament de Catalunya, en la taxa de cla¬
vegueram, es poden aplicar criteris més raonables
pel que fa al consum d'aigua, els quals segueixen els
paràmetres que s'apliquen per al cànon hidràulic i
això comporta una reducció explícita per a la immen¬
sa majoria de famílies, ja que unes 500.000 es bene¬
ficiaran del nou preu bàsic de 19,65 pessetes el me¬
tre cúbic per als consums fins als 12.000 litres al mes
i altres 150.000 es beneficiaran del nou preu de 29,49
pessetes el metre cúbic per als consums que no pas¬
sin de 21.000 litres al mes.

Comenta, també, que les Ordenances incorporen,
a proposta dels Grups d'IC-V i ERC-EV, novetats en
els camps mediambientals, dels habitatges de pro¬
tecció oficial i de la rehabilitació, les quals potser no
són gaire significatives per la seva repercussió en
els ingressos, però sí clarament indicatives de la
manera com s'ha d'enfocar el futur en aquests ter¬
renys; i que la taxa per serveis urbanístics s'ha
adaptat a la nova Llei d'intervenció integral de l'ad¬
ministració ambiental i a l'Ordenança municipal del
medi ambient.
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Esmenta, a continuació, com a línies de treball en
el futur: a) la qüestió de la categoria dels carrers, la
qual els gremis demanen que no es toqui perquè és
un tema difícil i complex, però, en la seva opinió,
s'hauria d'aprofundir el diàleg amb ells per poder
prendre la decisió d'equilibri que sigui adequada
comptant amb el Consell de Gremis, els quals, per al¬
tra banda, es queixen de la política municipal de boni¬
ficacions, perquè la consideren massa ambiciosa i la
voldrien circumscrita a les empreses familiars o als
treballadors autònoms; b) la qüestió dels eixos co¬
mercials que ja comencen a tenir institucions pròpies,
de manera que potser convindria donar a tal realitat
un tractament fiscal més equiparat al de les grans su¬
perfícies per primar les polítiques de reactivació co¬
mercial assumides pels comerciants, però hi posa
com a condició prèvia la recuperació d'un marge de
llibertat a través de la revisió, per llei, de les bases de
l'impost; i c) l'anàlisi dels efectes de la taxa d'escom¬
braries dels locals de negoci, per anar entrant en un
debat sobre el concepte de fiscalitat mediambiental.

Diu, en conclusió, que les Ordenances presenta¬
des expressen la moderació fiscal i estan al servei de
les ambicions del programa de govern per al mandat.

El Sr. Puigdollers considera que la modificació de
les Ordenances fiscals i de preus públics en debat
denota que el govern municipal està aturat, i per això,
presenta unes ordenances que són absolutament
conformistes i conservadores.

Referint-se a la reducció de la fiscalitat que les Or¬
denances presentades comporten segons el Sr. Mara-
gall, declina primer entrar novament en la discussió so¬
bre el producte interior brut de la Ciutat, encara que li
agradaria comptar amb unes dades que no posin da¬
munt la taula la contradicció existent en el fet que les
dades corresponents a la Comarca del Barcelonès si¬
guin inferiors a les de la Ciutat; i proposa que la reduc¬
ció de la fiscalitat es mesuri en funció dels impostos li¬
quidats i de la renta familiar disponible per càpita,
indicadora dels recursos econòmics de què disposa
cada ciutadà per a l'estalvi i per al consum.

Servint-se de tal concepte addueix que en el pe¬
ríode 1992-1996 a Barcelona la renda familiar dispo¬
nible per càpita s'ha incrementat en el 28,68%, men¬
tre que els impostos legals per càpita ho han fet en
el 37,02%, és a dir, gairebé 10 punts més en quatre
anys.

Observa, tot seguit, que l'increment zero que el Sr.
Maragall ha destacat en tres impostos es deu al fet
que estan en els màxims legals i, per tant, estan con¬
gelats perquè ja no es poden augmentar més; que,
efectivament, la legislació no ha canviat, però segura¬
ment deixa encara marge de maniobra; que en el de¬
bat d'aprovació de l'Ordenança del medi ambient tin¬
gut en els darrers mesos del mandat anterior, es féu
palesa la necessitat que les Ordenances fiscals s'hi
adaptessin, i tanmateix en la primera revisió que es fa
de tals Ordenances tot queda exactament igual, quan
hi podia haver algun signe d'una política més pro¬
gressista en tal direcció.

Mostra, després, la seva sorpresa pel fet que en
aquesta sessió no s'hagi portat a aprovació el Progra¬
ma d'actuació municipal, perquè això comportarà per¬
dre un any en la seva aplicació en el terreny de la po¬
lítica fiscal municipal.

Fa avinent, en relació a les exempcions i bonifica¬
cions que el Sr. Maragall ha valorat en 5.000 milions

de pessetes en el 2000, que encara no se li han facili¬
tat les dades relatives a quines havien estat les aplica¬
des al 1998, a pesar d'haver-les demanat en el perío¬
de d'examen dels comptes de tal any.

Recorda que les taxes, per definició, han de cobrir
el cost del servei i, per tant, no haurien de donar be¬
nefici fiscal, però pensa que això no es compleix en
aquest Ajuntament i té la sensació que els estudis de
costos es fan a la inversa, és a dir, en comptes de
veure els costos del servei i proposar la taxa, primer
es determina la xifra a recaptar i després s'elabora un
estudi per justificar-la.

Seguint en aquesta línia argumentai, indica que li
costa de creure, com deia el portaveu del Grup Popu¬
lar a la Comissió, que per fer una fotocòpia es tardin
tretze minuts, que una compareixença en duri trenta
o que un croquis de senyals de circulació costi qua-
ranta-quatre minuts de treball. Hi afegeix que mentre
en la taxa pels serveis ambientals l'hora d'un tècnic
superior es compta a raó de 5.340 pessetes, en la de
la Guàrdia Urbana l'hora diürna d'un agent és compta
a 5.605 pessetes, i les nocturnes i les extraordinàries
són espectacularment cares; que en el cost de la
grua s'hi compten 100 guàrdies urbans que, afegits
als que es destinen a la plaça de Cerdà i als actes de
cada migdia a la Pedrera, potser expliquen perquè
mai no es veu cap agent pels carrers de la Ciutat,
mentre que, per altra banda, la prestació del servei
per mitjà d'una societat anònima comporta per als
ciutadans un encariment del 16% per causa de l'im¬
post del valor afegit.

Comenta que els ciutadans de Barcelona han de
pagar impostos per enterrar o incinerar els seus di¬
funts i, concretament, el preu mitjà d'un servei funera¬
ri ha passat de 253.253 pessetes el 1992 a 346.772
pessetes, amb un increment del 36,73%, mentre que
la renda familiar només ho ha fet, com ha dit, en el
28,68%.

Especifica que ha trobat a faltar els corresponents
estudis de costos justificatius en les taxes de mer¬
cats, en les quals només figura un pressupost d'in¬
gressos i despeses, en la de cementiris i cremació,
en la d'aprofitament del vol, sòl i subsòl i en la de la
zona blava, i en el preus públics dels serveis cultu¬
rals, dels serveis d'educació i dels serveis esportius,
raó per la qual el seu Grup les pensa impugnar.

Finalment, es reserva de pronunciar-se sobre la
taxa de clavegueram, perquè aquest matí encara ha
rebut una documentació complementària que vol es¬
tudiar, però assenyala que en el primer esborrany hi
havia un estudi que fou interpretat en un sentit deter¬
minat per la Intervenció i per això aparegué un segon
estudi que incorporava un determinat concepte.

Diu, com a conclusió, que, en opinió dels mem¬
bres del seu Grup, el govern municipal està aturat i,
per això, ha presentat unes ordenances conformis¬
tes i conservadores, de les quals hauran de votar en
contra.

El Sr. Álvarez fonamenta el vot negatiu que eme¬
tran els membres del Grup Popular a les Ordenances
fiscals i de preus públics per a l'any 2000 dient, d'an¬
tuvi, que contràriament a les afirmacions del Sr.
Maragall, no segueixen la política de reducció de la
fiscalitat, cosa que només seria certa si el nominal
dels rebuts dels diferents tributs municipals que hau¬
ran de pagar les empreses i els ciutadans fossin infe¬
riors als d'enguany i no superiors, com ho seran en el
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cas de l'impost sobre els béns immobles, igual que
ho seran, també, en el cas de l'impost sobre les acti¬
vitats econòmiques, per exemple.

Sense entrar en el debat sobre conceptes com ara
el producte interior brut que és vàlid per a estimar la
riquesa de la Ciutat, però no la distribució d'aquesta
riquesa, i no servirà pas per a fixar els sous dels fun¬
cionaris - o el de la renda familiar disponible, que és
aplicable a les persones individuals, però no pas a les
empreses, opta per utilitzar el concepte d'esforç fiscal
i, en aquesta línia, fa notar que el fet que l'any 2000
la recaptació augmenti en 1.352 milions de pessetes
a pesar de la disminució progressiva de la població
barcelonina, vol dir que individualment cada persona
pagarà més.

A les consideracions anteriors, hi afegeix: a) que
les Ordenances en debat consoliden Barcelona com

la ciutat amb la fiscalitat més alta d'Espanya; b) que
segons les enquestes, els ciutadans fan una valora¬
ció negativa en la comparació entre els impostos que
paguen i els serveis que reben de l'Ajuntament; c)
que segons els experts, els moments de creixement
econòmic s'han d'aprofitar per rebaixar la fiscalitat i,
no obstant això, el govern municipal desaprofita la
conjuntura econòmica favorable i manté Barcelona
com la ciutat amb la fiscalitat més alta de tot Espa¬
nya; d) que algunes figures que, malgrat la seva de¬
nominació de taxes, són impostos, estan mal calcula¬
des en perjudici dels ciutadans i en profit de l'erari
municipal.

Remarca que el vot negatiu dels membres del seu
Grup és coherent amb el compromís d'abaixar els im¬
postos assumit durant la campanya electoral; que la
congelació que el Sr. Maragall ha assenyalat en els
impostos sobre els béns immobles, les activitats eco¬
nòmiques i els vehicles de tracció mecànica, es deu
al fet que no es poden augmentar més; que Barcelo¬
na és l'única ciutat espanyola que té impost sobre
l'activitat econòmica en el coeficient de P1,9 (Madrid
el té en l'1,6) i l'impost de la circulació en el màxim
legal, mentre que l'impost sobre els béns immobles
és aquí un 70% més alt que a Madrid, i tanmateix no
hi ha ara cap esdeveniment extraordinari, com ho va¬
ren ésser en el seu dia els Jocs Olímpics, que pugui
justificar aquesta situació, la qual, per tant, s'hauria
de normalitzar; que la legalitat vigent que, com ha dit
el Sr. Maragall, no ha canviat, no obliga pas a exigir
dos impostos, els relatius a les construccions i ins¬
tal·lacions i obres i a l'increment del valor dels ter¬

renys, els quals tenen caràcter voluntari i tanmateix el
govern municipal els aplica perquè n'obté una recap¬
tació molt substanciosa de 2.400 i 12.000 milions de
pessetes respectivament; i que dividint els 47.000 mi¬
lions que s'espera recaptar per l'impost sobre els
béns immobles, pel nombre d'immobles existents re¬
sulta una quota mitjana de 60.000 pessetes.

Referint-se a continuació a les taxes, observa que
el seu import, el qual, per imperatiu legal no pot supe¬
rar el cost del servei respectiu, no resulta fiable, com
ja ha assenyalat el Sr. Puigdollers citant una anterior
intervenció seva a la Comissió d'Hisenda, perquè no
hi ha una comparació entre les previsions i la liquida¬
ció final i ni tan sols s'ha perdut el temps a justificar-lo
en els casos següents: a) la taxa dels Mercats, per la
qual s'obtenen 1.060 milions de pessetes; b) la de
prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions espe¬
cials; c) la dels Serveis de cementiris i cremació, per

la qual es recapten 1.250 milions; d) la de l'aprofita¬
ment del vol, sòl i subsòl, que en produeix 3.600; e) la
d'estacionament de vehicles (zones blaves) que en
rendeix 1.400; f) la dels serveis culturals, l'exacció de
la qual resulta discutible perquè es cobren uns ser¬
veis que haurien d'ésser gratuïts i pels quals es per¬
ceben altres 425 milions; taxes totes per les quals es
recapten, en conjunt, uns 8.000 milions sense cap
justificació.

Comenta, també, que la taxa per la grua municipal,
a part de complir uns objectius de política de mobilitat
amb els quals està d'acord, no es pot convertir en un
magnífic negoci per a l'Ajuntament com queda palès
en ei fet que mentre el cost de contractar una grua
externa és de 2.563 pessetes, la taxa que es percep
del propietari del vehicle és de 15.175 pessetes, amb
un benefici d'unes 12.000 pessetes; que la taxa de la
zona blava, sobre el rendiment de la qual hi ha una
discrepància perquè en una memòria s'estima en
1.400 milions i en un altre document en 1.697, aplica
sense justificar-les unes tarifes que són equivalents
als preus dels aparcaments privats quan aquests ofe¬
reixen molts més serveis que no pas l'aparcament al
carrer; que per una fotocòpia s'arriben a cobrar 745
pessetes, quantitat que implica un magnífic negoci;
que no acaba d'entendre per què al Districte d'Horta-
Guinardó els serveis urbanístics costen gairebé el do¬
ble que al de PEixample, concretament 141.000 pes¬
setes contra 73.000; i que, en conclusió, els imports
de les taxes estan mal calculats i els estudis corres¬

ponents no tenen cap mena de fiabilitat.
Acaba demanant que l'any vinent s'abaixin els im¬

postos que paguen els ciutadans de Barcelona; i que
s'atenguin les al·legacions que el seu Grup pensa for¬
mular a les Ordenances en debat, especialment la
relativa a l'exempció dels habitatges afectats per pa¬
tologies estructurals, mesura que confia que aconse¬
guirà el suport dels Grups d'IC-V i d'ERC-EV.

El Sr. Maestro manifesta que el debat sobre les Or¬
denances fiscals i de preus públics s'ha d'emmarcar
en un context molt concret, atès que l'ordenació dels
recursos fiscals globals d'una corporació, com és
aquest Ajuntament, només és una meitat d'un projec¬
te polític que s'ha de valorar en el seu conjunt i que té
l'altra meitat en les despeses concretades en l'estat
corresponent del Pressupost; que la pressió fiscal
que exerceixen les Administracions locals, és una
fracció minoritària de la que exerceix el conjunt de les
Administracions públiques; que la configuració dels
recursos de les Hisendes locals, unida a un sistema
de finançament clarament deficient ha fet que el grau
de corresponsabilitat fiscal de les Corporacions locals
sigui enorme; que en el cas de Barcelona tots els
Grups municipals han constatat un finançament ina¬
dequat per a la realitat d'aquesta Ciutat com a capital
nacional de Catalunya i per al volum de despesa su¬
pletòria d'altres Administracions que assumeix aquest
Ajuntament; i que, per això, la Carta municipal preveu
un sistema de recursos, encara que pendent de des¬
envolupament legislatiu, substancialment diferent al
de la resta de Corporacions locals.

Continua dient que les Ordenances presentades es
fonamenten en els següents criteris del Pacte de go¬
vern subscrit al començament del mandat per l'es¬
querra plural: a) la reducció de la pressió fiscal en un
5% al llarg del mandat; b) l'establiment d'un programa
d'exempcions i bonificacions fiscals per a fonamentar
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l'ocupació; c) l'actualització i revisió de determinades
bases fiscals com són el cadastre o l'índex de situa¬
ció de carrers a efectes de l'impost sobre activitats
econòmiques, que s'han de basar en la progressivitat
dels impostos; d) la reconsideració del sistema de ta¬
xes i preus públics; e) i la introducció de nous criteris
sobre la fiscalitat mediambiental.

Remarca que les Ordenances presentades per
l'equip de govern avancen cap a la materialització de
tals criteris: en congelar la fiscalitat mitjançant el
manteniment dels tipus de l'any anterior; en introduir
en l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica no¬
ves bonificacions lligades a l'ús de combustibles no
fòssils com ara el biogàs i el metà; i en no superar
globalment les taxes i els preus públics l'increment
del 2% previst per a l'índex de preus al consum del
conjunt de l'Estat (el de Catalunya serà encara supe¬
rior) per a l'any 2000, de manera que mantenen el
poder adquisitiu.

Diu, en conclusió, que tots aquests elements, units
a la reducció de la pressió fiscal operada a l'anterior
mandat i al conjunt de bonificacions i exempcions fis¬
cals, tenen per objectiu configurar un sistema de re¬
cursos de la Hisenda municipal que serà suficient per
a mantenir ei nivell de serveis, d'inversions i de sane¬
jament financer que esperen els ciutadans, equilibrat
pel que fa al seu creixement, incentivador de l'activi¬
tat privada, que dinamitzarà i incrementarà l'activitat
de vida de la Ciutat i dels seus habitants; que els as¬
pectes en els quals caldrà avançar els propers anys
són la rehabilitació urbana, les mesures de construc¬
ció sostenible i el tractament de residus urbans; i que
el Grup d'ERC-EV se sent satisfet de les Ordenances
presentades perquè no són conformistes ni conserva¬
dores, sinó progressistes i avancen en els objectius
fixats en el Pacte de govern per l'esquerra plural: per
això les votarà favorablement.

El Sr. Forradellas anuncia igualment el vot favora¬
ble del Grup d'IC-V a les Ordenances en debat, per¬
què s'emmarquen en els criteris prefiguráis en el
Pacte de govern i preveuen una reducció del 5% en
la pressió fiscal durant el quadrienni i també una dis¬
minució de l'endeutament municipal, terrenys amb¬
dós en què en l'anterior mandat es compliren puntual¬
ment els objectius fixats, i això dóna credibilitat
davant la ciutadania, la qual fa una valoració força
satisfactòria de la relació entre la fiscalitat i els ser¬

veis que ofereix aquest Ajuntament a canvi, com ho
proven els resultats electorals aconseguits per les for¬
ces polítiques que integren l'equip de govern.

Significa que Barcelona té un nombre d'usuaris dels
seus serveis superior en un 25% aproximadament a la
gent que hi viu, i aquest element, juntament amb les
de despeses de capitalitat i suplència, comporta que
aquest Ajuntament, mentre no es produeixi el desple¬
gament de la Carta municipal, hagi de sufragar tot un
seguit de despeses que altres no es veuen obligats a
fer, esforç al qual han de contribuir els seus residents.

Troba molt encertat que no es vulgui polemitzar no¬
vament sobre el concepte del producte interior brut
tot suggerint que, arribat el moment, també s'estalviï
la discussió sobre el romanent negatiu de tresoreria
que el Sr. Álvarez suscita cada any en el debat pres¬
supostari; i que es procuri cercar elements que reflec¬
teixin més clarament la creació de riquesa.

Assenyala que les Ordenances presentades, se¬
guint la línia d'anys anteriors, incorporen elements de

fiscalitat ecològica encara que resta molt de camí per
a fer, però recomana que se'ls doni la màxima difusió
per tal que els ciutadans puguin acollir-s'hi, sobretot
pel que fa a les mesures per a fomentar la incorpo¬
ració de catalitzadors en els vehicles, als sistemes
d'aire condicionat sense fer CFC, les obres interiors
relatives als contenidors d'escombraries i als aparca¬
ments de bicicletes.

Destaca: a) el nou pas endavant que es fa en les
bonificacions de taxes de llicències per obres relacio¬
nades amb l'estalvi energètic, en la no utilització del
PVC, en la recollida d'aigües de pluja i en el trac¬
tament dels locals comercials que gestionin per si
mateixos la recollida de les seves escombraries; b) la
incorporació d'una bonificació en l'impost sobre cons¬
truccions, instal·lacions i obres per afavorir la cons¬
trucció d'habitatges de protecció oficial, que pot arri¬
bar al 90%, quan més del 80% de la superfície de la
promoció estigui acollida a algun règim de protecció,
encara que la mesura tindrà uns efectes relatius men¬
tre no hi hagi un pla d'habitatge específic per a
aquesta Ciutat; i c) la incorporació dels aspectes
mediambientals en les taxes per serveis urbanístics.

Valora positivament la reducció que s'opera en la
taxa de clavegueram, i suggereix la conveniència
d'explicar a bastament la forma com es calcula tal
taxa i la manera com es produirà la rebaixa, i també
l'increment en determinades zones urbanes per tal
d'incentivar l'estalvi d'aigua.

Apunta a més, de cara al futur, la conveniència
d'incentivar, en l'impost sobre les activitats econòmi¬
ques, les zones d'indústries netes relacionades amb
noves tecnologies, especialment en àmbits com els
de Sant Andreu-la Sagrera, el Poblenou i el Besòs.

Diu, en resum, que les Ordenances presentades,
que el seu Grup votarà favorablement, reflecteixen el
dinamisme urbanístic, econòmic i social de la nostra
Ciutat.

El Sr. Maragall, després d'agrair el to del debat i el
suport expressat pels representants dels Grups inte¬
grats en l'equip de govern, es mostra disposat a apro¬
fundir els instruments de mesura de la riquesa de la
Ciutat i el producte interior brut, però puntualitza que
en el període 1992-1996 la renda familiar disponible,
valor que resulta després de pagats els impostos, ha
augmentat un 28%, mentre que els ingressos ho han
fet en un 16%, xifres que fan palesa la reducció de la
fiscalitat operada durant el mandat, encara que en
termes més favorables que en esguard del producte
interior brut.

Subratlla que, legalment, es podrien encara fer re¬
tocs per optimitzar el rendiment fiscal de l'activitat
econòmica dins la Ciutat, però l'equip de govern ha
declinat fer-ne ús en nom de la prudència que prego¬
na i practica, i de la seva voluntat de consens amb els
agents econòmics, i ha optat per fer reduccions que
estimulin l'inici de noves activitats, especialment en
determinats trams de la població, els professionals i
joves, en una mesura que no fan, ni de lluny, altres
ciutats comparables amb la nostra; que el tipus efec¬
tiu resultant de la suma de les exaccions municipals
està molt lluny del màxim teòric legal i del potencial
que permet la legislació; i que l'equip de govern està
preparat per a tenir una discussió sobre les bases,
els eixos comercials i els índexs de carrers per tal de
disposar d'un marge de llibertat que li permeti exercir
responsablement una política fiscal amb més equilibri
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i justícia interna des del punt de vista distributiu i del
foment de l'activitat econòmica.

Rebutja els adjectius negatius que els Grups de
l'oposició han aplicat a les Ordenances en debat i re¬
calca que el Pacte de govern, el Programa d'actuació
municipal, en procés d'elaboració, i el Pressupost
permetran comptar, en el moment de l'aprovació defi¬
nitiva d'aquestes Ordenances, amb tots els elements,
que mostrin el panorama complet de l'acció de go¬
vern: li sembla, doncs, millor avançar ara aquesta pri¬
mera peça que són les Ordenances i analitzar-ne els
seus efectes puntuals i els estudis que les avalen i
afegir-hi després els estudis del marc global, el Pres¬
supost, el Programa d'actuació municipal i el Marc
economicofinancer, per valorar la coherència de tot el
conjunt de l'actuació municipal.

Creu que la insistència dels Grups de l'oposició en
les taxes obeeix al fet que la consistència, evident, de
la política de reducció sistemàtica de la pressió fiscal,
els obliga a revisar amb detall els estudis de costos
per veure si hi ha alguna partida que pugi una mica
més del compte; i lamenta que cap d'ells no hagi re¬
conegut la important reducció que es proposa en la
taxa de clavegueram.

Addueix, encara que això pugui resultar discutible,
perquè els impostos no els paguen les famílies, sinó
propietaris i agents econòmics no forçosament resi¬
dents a la Ciutat, que agafant dues famílies represen¬
tatives (moda en termes estadístics), una de Vilapici-
na i l'altra de la Sagrada Família, en la de Vilapicina
la suma dels impostos sobre els béns immobles i els
vehicles i la taxa de clavegueram dóna 39.382 pesse¬
tes per al present any i 39.375 per a l'any 2000, però
si els càlculs no es fan amb un cotxe de 8 a 12 ca¬

valls, sinó de 12 a 16, aquestes xifres són 52.556 i
52.447 pessetes respectivament, és a dir, menys en
ambdós casos, a pesar que, amb tota probabilitat, la
seva renda haurà augmentat i, per tant, hi ha una re¬
ducció efectiva de la fiscalitat; mentre que en el cas
de la Sagrada Família els imports són pràcticament
idèntics: 58.950 pessetes el 1999 i 59.221 el 2000, en
el primer supòsit, i 72.123 el 1999 i 72.527 el 2000 en
el segon.

Recalca que des de fa quatre o cinc anys aquest
Ajuntament està reduint sistemàticament la pressió
fiscal sobre les persones que treballen o tenen indús¬
tries a la nostra Ciutat.

Puntualitza que, tot i que la imatge pugui resultar
fàcil, les 745 pessetes que s'han esmentat, no s'exi¬
geixen pas per una simple fotocòpia, sinó per un con¬
junt de tràmits d'atenció al ciutadà mitjançant actes
de compulsa, comprovació o certificació o de l'accés
a ordinadors, els quals porten implícita una fotocòpia,
de manera que, també en tal cas, la taxa exigida és
inferior al preu.

Afirma que en totes les Ordenances revisades hi
ha els corresponents estudis de costos i així el docu¬
ment que té a la mà, recull a la pàgina 75 els dels
mercats, a la 87 els de cementiris i cremació, a la 93
els de l'aprofitament del vol, sòl i subsòl, de manera
que els Grups de l'oposició els poden criticar en les
seves al·legacions, si no els agraden.

Sosté que els costos de la Guàrdia Urbana esmen¬
tats pel Sr. Puigdollers inclouen tant el sou dels
agents com l'equipament que necessiten, i si es com¬
paren estrictament els sous, el d'un tècnic superior és
3 o 4 milions més alt; que l'import de les taxes no es

fixa amb cap propòsit de benefici, sinó que es procu¬
ra mantenir per dessota d'allò que la prestació del
servei exigiria, gràcies a la capacitat d'estalvi; que les
taxes dels serveis culturals són ridícules en esguard
dels costos, per cobrir els quals s'haurien de multipli¬
car per una xifra força alta; que les taxes de la grua
són pràcticament idèntiques a les de Madrid, encara
que allà fa bastants anys que les abaixen, perquè la
complexitat dels factors d'aquest servei no permet
gaires alternatives; i que els preus de les zones bla¬
ves responen a les exigències de la política de circu¬
lació, de manera que s'incrementen a les zones on hi
ha una demanda molt alta, i cerquen, en tot cas, un
equilibri perquè l'aparcament de superfície no dissua¬
deixi de l'ús de l'aparcament privat, mentre que, per
altra banda, tots els ingressos que se n'obtenen es
reinverteixen a potenciar el mercat d'aparcaments.

Acaba dient que no aplicar els impostos sobre
construccions, instal·lacions i obres i sobre la plusvà-
lua seria una manca de responsabilitat i de coherèn¬
cia amb les polítiques de distribució de càrregues fis¬
cals, cosa que no es pot permetre una ciutat de les
característiques de la nostra.

S'aproven amb el vot en contra dels Srs. Molins,
Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres.
Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i també dels
Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres.
Treserra i Balseiro, els dictàmens núms. 3 i 4 de l'or¬
dre del dia, relatius a les Ordenances fiscals i de
preus públics per al 2000.

El Sr. Alcalde remarca que les Ordenances aprova¬
des segueixen la tendència dels darrers anys marca¬
da pel rigor i la contenció; que les propostes incloses
a la Carta comportaran un canvi substancial en el fi¬
nançament local d'aquesta Ciutat i són imprescindi¬
bles per a finançar adequadament tots els serveis
que presta aquest Ajuntament, ja que l'Administració
local pateix una situació greu de sotsfinançament,
agreujada en el nostre cas pels serveis de capitalitat:
per això, es reclama una modificació estructural dels
nostres ingressos que permeti un finançament esta¬
ble i la prestació de nous serveis, cosa que Barcelona
vol fer i espera assolir els propers anys.

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.

El Sr. Maragall explica que aquest dictamen enceta
una nova etapa en la línia traçada per a la transfor-
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mació del Districte de Ciutat Vella i el conjunt dels
seus barris amb algunes característiques i moltes
ambicions noves mitjançant unes eines renovades i
potents, ja que avui s'aprova: la memòria justificativa
de la transformació de l'embrió creat com a societat
privada municipal en empresa mixta; l'ampliació del
seu capital social fins a 1.000 milions de pessetes
mantenint la majoria de les seves accions -el 60%-
en mans públiques i oferint el 40% restant a inversors
privats; i la pertinent modificació dels Estatuts socials
en els quals es defineixen les línies de treball de l'em¬
presa. Hi afegeix que la fase d'informació pública per¬
metrà rebre les crítiques i suggeriments dels Grups
de l'oposició abans de procedir a l'aprovació definitiva
i tràmits subsegüents necessaris, per tal que la nova
societat comenci a funcionar com més aviat millor.

El Sr. Miró observa que el seu Grup comparteix els
objectius de fons que el procés de transformació de
Foment de Ciutat Vella, SA, persegueix, però voldria
ser-hi present des del principi i en no haver-se accep¬
tat aquesta presència, opta per abstenir-se.

El Sr. Álvarez anticipa el vot favorable del seu Grup
atès que Promoció de Ciutat Vella, SA, ha contribuït
eficaçment a la dignificació del Districte de Ciutat Ve¬
lla que té la renda disponible més baixa de la Ciutat, i
Foment de Ciutat Vella, SA, ve a continuar aquesta
tasca; però demana que els Grups de l'oposició, i
particularment el Grup Popular, tinguin, com ja ha de¬
manat abans el president del Grup, representació en
els òrgans d'administració d'aquesta darrera societat.

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

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-s'hi reclamacions
en contra en el termini d'exposició pública.

S'aprova aquest dictamen amb l'abstenció dels
Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i
les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i tam¬
bé dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres.
Treserra i Balseiro.

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 Ma-
rañón, núm. 6, en la confluència amb el carrer de
Baldiri Reixac, per a la gestió i explotació de l'Esta¬
ció de servei per al subministrament de benzina
construïda 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; formalitzaréI contracte de con¬
cessió amb la constitució prèvia de la garantia deter¬
minada a la clàusula tretzena de l'esmentat plec.

Consentir la transmissió de la totalitat de les 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
societat Sogeparc, SA, als efectes de mantenir la vi¬
gència i continuïtat de les actuals concessions muni¬
cipals a Aparcamientos de Cataluña, SA, dels dos
aparcaments subterranis de vehicles situats a l'avin¬

guda del Paral·lel, núms. 51-57 (Tres Xemeneies) i
en el carrer del Segre, núms. 24-32 (Can Fabra).

S'aproven, per unanimitat, els dos dictàmens pre¬
cedents.

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de les Corts

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla espe¬
cial de reforma interior del sector Bacardí, d'iniciati¬
va municipal; estimar parcialment les al·legacions
presentades pel Sr. Alberto Teichman i Julià, en
nom propi, dels seus germans Fernando, Isabel,
Ana María i Lurdes, i del seu pare, Sr. Alberto Teich¬
man i Caraco; desestimar les al·legacions formula¬
des pel Sr. Luis Montesino-Espartero i Julià, en nom
propi, dels seus germans Camilo i Pablo, i en repre¬
sentació de les famílies Teichman Julià i Julià i Diez
de Rivera, i desestimar 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 con¬
formitat amb l'informe dels Serveis de Planejament
de 27 de setembre de 1999; i prendre en considera¬
ció les al·legacions presentades pel Sr. Josep M. Mi¬
ralles i Via, en qualitat de sotsdirector general de la
Societat General d'Aigües de Barcelona, SA, preci¬
sant que en el moment en què es redactin els pro¬
jectes, es podran ajustar les noves instal·lacions a
les ja existents, tal com determina l'esmentat infor¬
me de 27 de setembre.

El Sr. Álvarez anticipa l'abstenció del seu Grup en
la modificació proposada, no per estar en desacord
amb la Modificació en debat, sinó per motius formals:
1 r) perquè manca l'informe del Districte establert a la
Carta municipal; i 2n) perquè aquesta Modificació
comporta un ajustament de límits que, en la seva opi¬
nió, hauria d'ésser aprovada definitivament per la
Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona.

El Sr. Miró indica que el seu Grup ja expressà en la
Comissió la seves reserves en vista de l'estat d'exe¬
cució d'aquest Pla especial que ara es modifica, el
qual fou aprovat el 29 d'octubre de 1981 i s'havia
d'executar en dues etapes de quatre anys cadascu¬
na, és a dir, vuit anys, de manera que ara s'està pro¬
posant de modificar un Pla que ja havia d'estar aca¬
bat des de fa deu anys: per tant, vol cridar l'atenció
del Consistori sobre aquest aspecte, més i quan, tot i
el retard, a hores d'ara només hi ha enllestit el 50%
del Pla; i condiciona el posicionament del seu Grup a
la resposta que tingui aquesta pregunta: ¿quan esta¬
rà acabat aquest Pla, que tenia un àmbit relativament
petit?

El Sr. Casas, després d'advertir que s'està repro¬
duint un debat ja tingut a la Comissió, precisa que
l'informe del Districte, que és com és en no haver-se
produït encara la constitució del Consell del Districte,
té data del mes d'abril; que a l'expedient queda per¬
fectament justificat per què es pot aprovar definitiva¬
ment la modificació que ara es proposa; que el Sr.
Miró hauria d'exposar el posicionament del seu Grup,
perquè ell ja va recordar-li quin era el component po¬
lític del Districte en els darrers anys; i que l'impuls po¬
lític de l'actual regidor del Districte farà que el Pla es
materialitzi els propers anys.

€3
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Ei Sr. Miró considera que e! govern municipal de¬
fuig definir-se sobre la seva pregunta, a pesar que en
una resposta sobre la data d'acabament de diversos
Plans en curs d'execució no constava cap previsió
sobre el que és objecte del dictamen en debat i els
veïns de les Corts han de tenir una idea de quan es¬
tarà acabat: per tant, davant d'aquesta manca de
compromís, el vot del seu Grup serà negatiu.

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

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.

S'aprova, per unanimitat, aquest dictamen.

Districte de Sant Martí

Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr.
Víctor Pàmies i Muñoz, actuant en nom i representa¬
ció de les comunitats de béns avinguda d'Icària,

<®3 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. Miró manifesta que el seu Grup no està pas
en desacord amb el contingut d'aquest dictamen,
però sí preocupat per la situació jurídica i real en què
queda l'Ajuntament.

Recorda que aquests "lofts" varen ésser construïts
de manera il·legal en un terreny qualificat d'industrial i
a l'empara d'una llicència de rehabilitació industrial, i
impliquen un gran negoci per als promotors i una pès¬
sima pedagogia urbanística si no es tallen en sec res¬
tablint la legalitat; que per intentar legalitzar la seva
situació els titulars presentaren un pla especial que
l'Ajuntament es negà a aprovar, i contra tal denegació
interposaren el recurs que ara es desestima: això el

* > porta a preguntar què passarà a partir d'ara. Afegeix
que el desembre de 1997, a resultes de la inspecció
promoguda per la Direcció General d'Urbanisme a
instàncies dels veïns, l'Ajuntament va trametre a l'es¬
mentada Direcció General un escrit on: a) respecte
als núms. 189 i 191 de l'avinguda d'Icària, s'infor¬
mava que el 12 de setembre s'havia notificat una re¬
solució de suspensió d'obres per no ajustar-se a la
llicència concedida i que posteriorment s'havien des¬
estimat les al·legacions interposades contra tal reso¬
lució; i b) respecte de la finca núm. 193, es donaven
unes dades molt similars a les anteriors, afegint-hi
que en vista que les obres no s'havien suspès, el re-

^ gidor del Districte n'havia ordenat el precintatge en
"T" data 13 de novembre.

Recalca que els promotors tenien la instrucció
d'aturar les obres, les quals en un cas hagueren d'és¬
ser precintades.

Acaba preguntant: quines sancions ha imposat
l'Ajuntament per haver-se procedit a construir habitat¬
ges en zona industrial; per què no s'ha ordenat la de¬
molició de les obres il·legals; i, en definitiva, què s'ha
fet per restablir la legalitat urbanística vulnerada des
de fa dos anys en uns edificis que, en un cas, hauria
d'estar precintat llevat que hi hagi hagut actuacions
posteriors, i, en l'altre, hauria de romandre en l'estat
en què es trobava quan es decretà la suspensió de
les obres.

El Sr. Alcalde observa que els debats dels dictà¬
mens no es poden convertir en interpel·lacions; i de¬
mana al Sr. Miró que expressi el posicionament del
seu Grup.

El Sr. Miró matisa que s'ha limitat a plantejar una
qüestió de legalitat urbanística.

El Sr. Alcalde indica al Sr. Miró que es limiti a l'ob¬
jecte del dictamen, que és la desestimació del recurs,
tot instant-lo a concretar si el seu posicionament és
afirmatiu o negatiu, ja que no és aquí on s'han de
substanciar les peticions d'informació: prega, doncs,
que aquesta mena de precisions no es tornin a dema¬
nar en aquest Plenari.

El Sr. Narváez, en la seva condició de regidor del
Districte de Sant Martí, significa que el Sr. Miró té a la
seva disposició a les oficines del Districte els expe¬
dients relatius no només a les finques objecte del dic¬
tamen, sinó a tots aquells altres casos en què s'han
detectat "lofts", documentació amb la qual podrà acla¬
rir tots els seus dubtes quant al compliment de la le¬
galitat per part dels Serveis de l'Ajuntament, perquè
no hi trobarà res que faci qüestionable l'actuació dels
funcionaris en el compliment de les seves obliga¬
cions. També precisa que el restabliment de la legali¬
tat s'ha de fer respectant els procediments legals.

El Sr. Miró replica que ha plantejat la qüestió en el
Plenari en no haver-li estat contestada en la Comissió

corresponent; que no té cap dubte sobre els funcio¬
naris, els quals li mereixen els més absolut respecte i
totes les garanties; que la seva preocupació prové del
fet d'haver comprovat en la visita que féu ahir a la tar¬
da a les finques, que a pesar d'haver-se suspès les
obres en ambdós edificis l'any 1997, un dels quals
fou fins i tot precintat, tots dos estaven acabats i amb
persones vivint-hi, situació que no entén des del punt
de vista del compliment de la legalitat urbanística, per
bé que pensa que pot haver-hi una explicació que
continua desconeixent encara després d'haver-la de¬
manat primer a la Comissió i després aquí: per això
s'exclama.

Insisteix que no és normal que en un lloc que tenia
llicència per a indústria, hi hagi persones vivint mal¬
grat la inspecció que s'hi féu i les conseqüències que
se'n desprengueren: per tant, demana una explicació
raonable a una situació que no entén.

El Sr. Narváez, en vista que el Sr. Miró no posa en
dubte l'actuació dels funcionaris del Districte, ofereix
que siguin ells els que li donin les explicacions perti¬
nents.

El Sr. Miró inquireix com és possible que hi hagi
persones vivint en un edifici que fou precintat el 17 de
novembre de 1997.

El Sr. Casas destaca que els expedients han estat
a l'abast dels regidors; que el procediment fixa uns
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tràmits molt estrictes i tot un sistema de recursos en

les decisions dels regidors, tant en via administrativa
com judicial, la qual cosa condiciona les actuacions
futures; que tant el regidor del Districte com els Ser¬
veis administratius i jurídics continuen treballant per¬
què la legalitat es compleixi estrictament; que el pro¬
blema no rau en els persones que viuen en els
edificis, sinó en els promotors que les han utilitzades
per a una actuació que no és regular; i que l'Ajunta¬
ment defensa evidentment el restabliment de la lega¬
litat urbanística amb tota cura, però les persones que
viuen en els edificis, tenen també tot el dret a usar els
mitjans de defensa al seu abast per no sortir perjudi¬
cats, com ja fou indicat al Sr. Miró en la Comissió.

El Sr. Miró fa avinent que en el moment de la com¬
pra els compradors de l'edifici signaren un document
en què declaraven conèixer la situació d'irregularitat
de l'edifici i, per tant, la salvaguarda de la legalitat ur¬
banística és molt necessària i urgent, perquè no pot
ser que els resultats d'un expedient obert fa dos anys
siguin els contraris a aquells que motivaren la inspec¬
ció: les obres es varen aturar perquè ningú no hi anés
a viure.

El Sr. Casas pensa que el Sr. Miró està tergiver¬
sant les coses, perquè els afectats, amb coneixe¬
ment o sense dels fets, tenen els drets que el proce¬
diment administratiu els reconeix i l'Ajuntament no
pot conculcar-los i ha de seguir tots els tràmits, que
estan ja arribant a les fases finals de conclusió, la
qual espera que serà satisfactòria per al restabli¬
ment de la legalitat.

El Sr. Maragall addueix també que el procediment
aplicable imposa uns condicionaments i unes limita¬
cions a l'actuació municipal; que el coneixement que
tenien els compradors de la situació de l'edifici, pot
ésser un indici del seu coneixement de les possibili¬
tats de defensa que el dret els atorga, de manera que
l'Ajuntament ha fet tot allò que estava al seu abast
per al compliment de la legalitat i els afectats possi¬
blement també en defensa dels seus interessos, i per
això s'ha arribat al punt en què estem; i que en la le¬
gislatura passada el Grup Socialista del Parlament de
Catalunya proposà la reforma del procediment per a
la protecció de la legalitat urbanística per tal que l'Ad¬
ministració pogués actuar amb més eficàcia i diligèn¬
cia en casos com el que s'està discutint, però el Partit
a què pertany el Sr. Miró impedí que tal iniciativa
prosperés.

El Sr. Miró creu que els representants de l'equip de
govern no han escoltat la seva intervenció, perquè ell
preguntava com pot ser que un edifici que no estava
acabat i fou precintat, ara estigui acabat i tingui per¬
sones vivint-hi, i quan s'autoritzà l'aixecament del
precinte; i anuncia que el seu Grup opta per abstenir-
se al dictamen en debat.

El Sr. Casas considera que el Sr. Miró no ha entès
la seva argumentació i s'ofereix a explicar-li un dia
amb detall el procediment administratiu que aquest
Ajuntament està obligat a seguir, perquè no hagi de
tornar a fer una intervenció com la d'avui.

El Sr. Alcalde tanca el debat subratllant que amb
l'acord d'avui, de desestimació del recurs interposat
per la comunitat de veïns, es fa un nou pas cap al
restabliment de la legalitat.

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

COMISSIO 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'enti¬
tat 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 28.812.170 pessetes aniran contra la partida
227.19 311.40 0201 del Pressupost de 1999;
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2000,
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2001,
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2002;
63.125.292 pessetes aniran contra la partida 227.19
311.40 0201 del Pressupost de l'any 2003; i disposar-
la a nom de l'esmentada entitat. Dispensar l'adjudica¬
tari de constituir la garantia definitiva. Requerir l'adju¬
dicatari perquè, en el termini de trenta dies naturals
des del següent al de la notificació de l'adjudicació,
es personi a les dependències de la Gerència del
Sector dels Serveis Personals (carrer de la Llacuna,
núm. 161, 3a planta) per a la formalització del con¬
tracte, fent-li advertiment que de no complir aquest
requisit, l'Administració podrà declarar resolt el con¬
tracte; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província, d'acord amb l'article 94 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, LCAP.

PONENCIA D'ESPORTS I RELACIONS INSTITUCIONALS

Districte de l'Eixample

Aprovar el plec de clàusules d'explotació i docu¬
mentació tècnica annexa que ha de regir la concessió
de la gestió del poliesportiu municipal Joan Miró, si¬
tuat al carrer de la Diputació, núms. 17-19; sotmetre'l
a informació pública durant un termini de vint dies a
comptar des de la publicació del corresponent anunci
al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb l'article
232.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals; i convocar, sota la condició establerta a
l'article 122.2 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de
18 d'abril, 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.

S'aproven, per unanimitat, els tres dictàmens pre¬
cedents.
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COMISSIÓ DE JOVENTUT l DRETS CIVILS

PONÈNCIA DE JOVENTUT

Excloure l'empresa Sercanvi Catalans, SL, amb
NIF B-60646916, de la licitació relativa a l'adjudicació
del contracte que té per objecte la concessió del ser¬
vei de gestió i explotació de quatre centres de noves
tecnologies per a joves, en no haver corregit, dins del
termini atorgat, les anomalies observades en la docu¬
mentació presentada; i, en conseqüència, declarar

^ desert el concurs que ha de regir l'adjudicació del
contracte que té per objecte la concessió del servei
de gestió i explotació de quatre centres de noves tec¬
nologies per a joves, en base a la proposta efectuada
per la Mesa de contractació, d'acord amb l'article
89.2 de la Llei de contractes de les administracions
públiques (LCAP). Iniciar procediment negociat d'a¬
cord amb l'article 160.2.e) de la LCAP per a l'adjudi¬
cació d'aquest contracte.

La Sra. Fandos manifesta que a la Comissió el seu
Grup ja expressà les seves reserves sobre aquest
dictamen, perquè volia tenir accés a una documenta¬
ció que no figurava a l'expedient, la qual posterior¬
ment li ha estat facilitada, cosa que agraeix, i ara es
decanta per l'abstenció perquè, efectivament, l'em¬
presa no reuneix les condicions exigides, però la im¬
portància del contracte, per la seva quantia i caracte¬
rístiques, fan aconsellable convocar un nou concurs,
més i quan la convocatòria del que ara es declara de¬
sert es publicà en el mes d'agost,

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

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

Del Grup Municipal Convergència i Unió:
Reprovar els responsables dels àmbits afectats en

relació als aiguats de la plaça de Cerdà i procedir a la
dimissió dels càrrecs i demanar la dimissió dels càr¬
recs, en aquells casos en què, en data d'avui, encara
es mantinguin.

El Sr. Molins comença dient que abans de presen¬
tar aquesta proposició que té per objecte de censura
als responsables dels àmbits afectats pels aiguats de
la plaça de Cerdà, els Srs. Xavier Casas, la Sra.
Carme San Miguel i el Sr. Joan Antoni Acebillo, vol
expressar la seva consideració i respecte per les per-
sones implicades, el qual, a juí seu, és superior a
aquell que tenen els membres de l'equip de govern
pels de l'oposició, ja que ell no pensa pas enviar
aquestes persones a aprendre Dret Administratiu ni
vol fer cap judici d'intencions sobre la seva voluntat
de seryir la ciutat tan bé com saben i poden.

Entra en els motius que justifiquen la seva proposi¬
ció i remarca que el seu Grup planteja la qüestió al
cap d'un mes i mig llarg dels fets, temps en el qual
s'ha tingut una altra sessió plenària i no s'ha rebut a
hores d'ara resposta, per bé que no hagi expirat en¬
cara el termini reglamentari per a contestar-Ies, a les
vint preguntes que havia formulat: per tant, ha actuat

_ ^ arnb mesura i proporció a pesar d'haver-se despertat
l'endemà dels fets amb expressions en els diaris com

ara "Aigües turbulentes a la plaça Cerdà" i "L'oposició
critica Clos" i amb reaccions com les del mateix Sr.
Alcalde, el qual, segons la versió d'un diari, va dir que
"buscaria els responsables" i segons la d'un altre, que
"prometia cessaments".

Insisteix que el seu Grup ha esperat un mes i mig a
plantejar la qüestió, que no va aconseguir que fos in¬
closa com un punt específic de l'ordre del dia de la
sessió anterior, en la qual es presentà a corre-cuita
un informe, el qual l'alcalde li lliurà personalment mit¬
ja hora abans de la sessió, per cert tot demanant-li
discreció a l'hora d'usar-lo, encara que deu minuts
més tard ja el tenia tota la premsa: per tant, no hi ha¬
gué possibilitat de tenir un veritable debat en aquella
sessió, en la qual el Sr. Cuervo exposà tal informe
sense llegir-lo literalment. Afegeix que el seu Grup va
veure la necessitat d'anar més enllà, donat que en no
tenir-ne coneixement abans, en la sessió anterior
s'havia limitat a demanar que s'avancessin les inver¬
sions en la xarxa de clavegueram, que es contractes¬
sin més guàrdies urbans i que l'alcalde exercís les
seves facultats per depurar les responsabilitats.

Fa avinent que de la darrera sessió ençà ha passat
un mes i, tanmateix, l'única mesura de govern pre¬
sentada en aquesta sessió respon a una iniciativa
promoguda pels organitzadors del Congrés d'Art Fla¬
menc; que no s'ha considerat necessari reunir la Co¬
missió de Seguretat i Mobilitat; i que davant de tot
això el seu Grup, basant-se en l'Informe del Sr.
Cuervo, perquè encara no se li han lliurat encara els
de Bechtel i del Dr. Dolz en base als quals el Sr.
Cuervo redactà el seu, ni tampoc la contestació a les
seves preguntes, ha formulat la seva proposició.

Comenta que, segons els informes de la Interven¬
ció Municipal que consten als expedients, la relació
contractual entre l'Institut Municipal d'Urbanisme i
Barcelona Regional, SA, no hauria d'existir perquè
tots dos són mecanismes administratius, l'un de dret
públic i l'altre de dret privat, i, en tot cas, la relació
contractual s'hauria d'establir entre aquest Ajunta¬
ment i Barcelona Regional, SA; i que la intervenció
d'aquesta empresa, a parer del seu Grup, resulta in¬
necessària i encareix els costos, com ja assenyalà en
la darrera sessió.

Es refereix, a continuació, a l'execució en concret
de les obres de la plaça de Cerdà, observa que es
van fer mitjançant un primer contracte de 136 mi¬
lions de pessetes amb un modificat i complementari
del 19,9%, però com que les necessitats de modifi¬
cació eren superiors a aquest percentatge donaren
lloc a un segon contracte per 487 milions més amb
els consegüents modificat i complementari i des¬
prés, per a atendre les peticions dels veïns i dels
serveis municipals, a un tercer contracte per 814 mi¬
lions amb un modificat i complementari del 31,55%
que no li consta que s'hagi tramitat en la forma re¬
glamentària; que en total l'obra ha tingut un cost de
3.781 milions de pessetes contractat a través de
tres concursos perquè es començà sense tenir en
compte l'opinió dels serveis municipals i de Clabsa,
la qual cosa palesa la ineficiència de la relació amb
Barcelona Regional, SA.

Continua adduint que en l'informe del Sr. Cuervo
es reconeix que les inundacions de la plaça de Cerdà
es produïren per defectes en el projecte i en la direc¬
ció de l'obra; que segons informe del Dr. Dolz, en la
part que el Sr. Cuervo ha cregut convenient recollir



1420 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 34 20-XII-1999

en el seu, les inundacions de la plaça de Cerdà, que
havien deixat de produir-se a finals dels anys 80 (per
això no s'hi varen col·locar guàrdies), quan, a indica¬
ció de Clabsa, se segregà el clavegueram de la plaça
de Cerdà del col·lector general del carrer de la Mine¬
ria, es produïren en haver comès l'error de restablir
tal connexió, deixant al marge el problema de les vàl¬
vules que van provocar les inundacions; i que per les
consideracions anteriors el seu Grup considera cen¬
surable (reprovable és el terme decidit a la Junta de
Portaveus) l'actuació dels responsables polítics el Sr.
Casas i el Sr. Acebillo i en demana la remoció dels
càrrecs que ocupen, petició que sol·licita que se sot¬
meti a votació, amb independència del resultat de la
qual demana, també, que no es contracti més amb
Barcelona Regional, SA, perquè resulta ineficient i
presta un mal servei als ciutadans.

Després es refereix al funcionament dels serveis
d'emergència i, més concretament, de la Guàrdia Ur¬
bana, en el lloc dels aiguats, i indica que, com va re¬
conèixer l'informe del Sr. Cuervo i també la mateixa
Sra. San Miguel, s'hauria d'haver previst la possibili¬
tat que la plaça de Cerdà s'inundés igual com es va
preveure en el cas de la ronda del Mig; i que el seu
Grup demana la censura de la Sra. San Miguel, tam¬
bé amb tot el respecte per a la persona, perquè des¬
prés d'un mes i mig encara no s'han donat al seu
Grup ni al conjunt dels ciutadans les explicacions a
les quals tenen dret, contestant amb rapidesa, encara
que no estigui obligada a fer-ho abans del temps re¬
glamentari, les preguntes formulades pel seu Grup
sobre els fets que causaren tanta alarma i que
augueren al Sr. Alcalde a anunciar el cessament dels
responsables. Hi afegeix que el seu Grup té dret a
conèixer la informació de què es disposa i a plantejar
què es pensa fer amb la Guàrdia Urbana, perquè no
es pot estar només pendent del nou model policial i
del desplegament dels Mossos d'Esquadra i de la im¬
plantació de la justícia municipal, coses que no es
produiran fins d'aquí a quatre o cinc anys.

Recalca que demana explicacions per avui com
també les demanen, i les mereixen, els ciutadans i
tanmateix un mes i mig després no s'ha presentat
cap resolució de govern i ni tan sols s'ha produït la
reunió de la Comissió de Seguretat i Mobilitat: per
això demana la censura de la Sra. San Miguel com a
responsable política de tal servei.

El Sr. Fisas diu tenir la impressió que l'equip de go¬
vern vol passar d'amagat els fets de la plaça de Cer¬
dà, perquè el seu Grup encara no ha rebut l'informe
del Dr. Dolz i les preguntes que formulà la darrera
sessió varen ésser contestades d'una manera in¬
formal dins el context del debat: vol, doncs, saber
quan estarà resolt definitivament el problema, per¬
què, tot i que el Sr. Casas va assegurar que ja ho
estava per una pluja d'intensitat normal, no per a
una tempesta, el dia 17, en què hi hagué una pluja
de 14 litres per metre quadrat, es tornà a tancar la
plaça de Cerdà i on la ronda del Mig, hi hagué inun¬
dacions i saltaren tapes de clavegueres: per tant, el
preocupa que, a pesar d'haver-se fet unes obres
que han tingut un cost impressionant, cada vegada
que plogui s'hagin de tancar la plaça de Cerdà i la
ronda del Mig amb les consegüents incomoditats per
als usuaris d'aquestes vies.

Pregunta, doncs, quan estarà definitivament resolt
el problema i quan es podrà circular per aquestes

vies en temps de pluja perquè el seu Grup no de¬
mana dimissions, sinó un exercici de responsabilitat
per part de l'equip de govern, el qual ha d'informar
i prendre les mesures adequades, però reconsi¬
derará aquesta posició si la situació es manté sense
resoldre.

El Sr. Maragall creu que el Grup de CiU amb la
seva proposició pretén mantenir oberta el màxim de
temps una qüestió de la qual pot treure rendiments
polítics; i es pregunta si aquesta és la manera com
l'esmentat Grup pensa articular la seva contribució al
desenvolupament al futur de la Ciutat.

Considera que en la sessió anterior es facilità una
informació que era completa i suficient, encara que
els Grups de l'oposició no haguessin tingut prou
temps per a analitzar-la, però avui els esmentats
Grups no han aportat cap element ni argumentació
que modifiquin el diagnòstic i les conclusions de tal
informe, de manera que tot i que la prudència acon¬
sellava d'esperar a rebre la contestació a les pregun¬
tes que té presentades, per reformular el seu posicio-
nament amb ple domini de la qüestió, el Grup de CiU
ha preferit de mantenir obert el cas situant el proble¬
ma no ja en la qualitat de l'obra, sinó en el desordre
administratiu quant a les parts contractants i al nom¬
bre de contractes; ara bé en el terreny del Dret Admi¬
nistratiu l'equip de govern té la batalla guanyada pel
que fa a la legitimitat de contractar amb Barcelona
Regional, SA, i, a les formes de contractació, però, en
tot cas, la principal batalla és la de l'eficiència de Bar¬
celona Regional, SA, i aquesta també està a basta¬
ment guanyada perquè en múltiples actuacions està
sobradament demostrada la capacitat de projecció,
de negociació i de realització d'aquesta empresa al
servei de la Ciutat, la qual hi ha guanyat molt gràcies
a l'existència d'aquesta eina potent que és Barcelona
Regional, SA.

Pensa que per jutjar si s'ha après la lliçó per les in¬
cidències que es produïren a la plaça de Cerdà, cal
valorar si s'estan complint els compromisos que es
varen prendre; i en aquest sentit concreta que s'està
estudiant la revisió del Pla especial de clavegueram i
s'estan accelerant inversions de tal Pla per valor de
5.000 milions de pessetes mitjançant la construcció
de nous dipòsits subterranis i una sèrie de reformes
en el sistema de col·lectors, que eren les conclusions
tècniques de l'Informe, i s'està fent la revisió del Pla
d'emergències anunciada per la Sra. San Miguel:
l'equip de govern assumí, doncs, col·lectivament les
responsabilitats que li pertocaven i ho fa cada dia en
prendre les decisions i fer les actuacions escaients
d'acord amb el diagnòstic tècnic i polític que es va
formular. Afegeix que avui la plaça de Cerdà ja és
una altra cosa, fins i tot des del punt de vista de la
percepció popular, perquè els ciutadans han entès
que s'hi va produir una incidència, greu però puntual,
que està en vies d'ésser resolta i el temps permetrà
comprovar que és una obra magnífica des del punt
de vista de la mobilitat i també del clavegueram, as¬
pecte en el qual els problemes, com deia l'Informe,
varen ésser provocats per les vàlvules i per la intensi¬
tat de la pluja la qual fou excepcional en un moment
determinat.

Demana, doncs, al president del Grup de CiU que
esperi a tenir tota la informació, perquè bona part de
les contestacions a les seves preguntes es troba ja
en camí i, quan la rebi, podrà comprovar que dóna la

M
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resposta correcta, situa les responsabilitats on s'han
de situar, i demostra que la Ciutat està ben governa¬
da i ben equipada.

Anuncia, en conclusió, que per totes les conside¬
racions que acaba d'exposar, la majoria rebutja la
proposició en debat; i precisa que a la Junta de Por¬
taveus es decidí de substituir-hi el mot "censurar"
que figurava en la redacció inicial, pel de "reprovar"
en entendre que el primer s'havia de reservar a les
mocions de censura de l'alcalde.

El Sr. Casas significa que l'equip de govern aporta
V a l'ordre del dia de les sessions plenàries uns punts

que són resultat d'un expedient i altres qüestions que
no formen part de cap expedient; que el projecte de
la plaça de Cerdà no va anar a creixent desmesura¬
dament en el temps com el Sr. Molins ha donat a en-

. tendre, sinó que des de bon començament tenia tres
fases: la primera relativa a l'scalèxtric en l'espai cen¬
tral, la segona corresponent a la depressió de la Gran
Via en la banda de Barcelona i d'Hospitalet, i la terce¬
ra referent a l'obertura del carrer de la Mineria i les
conduccions hidràuliques; que cadascuna d'aquestes
fases tenia la seva dotació i el seu corresponent pro¬
cés administratiu; que no hi ha hagut, doncs, un pri¬
mer projecte de 1.300 milions de pessetes que ha
acabat costant-ne 3.600 i, per tant, el Sr. Molins està
mal informat en aquest sentit; que un dels projectes
modificats, i en podria explicar molts d'altres en un
terreny tan difícil i en una obra tan complexa, s'hagué
de fer perquè, del costat de Barcelona, la depressió
de la Gran Via es va poder ajustar a les previsions
sense cap problema, però de l'altre, el túnel dels Fer¬
rocarrils de la Generalitat s'obria i això obligà a recór¬
rer a un sistema constructiu diferent que tingué uns
costos addicionals importantísims i encallà l'execució
de les obres durant tres mesos; i que en el moment
de connectar els dos col·lectors es produí una situa¬
ció similar.

Remarca que les modificacions dels projectes de
cada fase estan plenament justificades pels inconve¬
nients que s'han anat plantejant en el curs de les
obres; que la plaça de Cerdà deixà d'inundar-se no
pas perquè es modifiqués la connexió amb el col·lec¬
tor del carrer de la Mineria, el qual no s'ha construït
fins ara, sinó perquè s'hi instal·là una ciapeta que im¬
pedia el reflux de baix cap a dalt, vàlvula que fou des¬
prés substituïda per la que es va avariar en la primera
inundació; i que l'Institut Municipal d'Urbanisme és un
organisme autònom que actua per delegació d'aquest
Ajuntament i com a tal contracta.

No acaba d'entendre per quins motius, trets els ex¬
posats en la darrera sessió, els membres del Grup de

t v CiU volen desprestigiar tant el treball de Barcelona
Regional, SA, i les persones que hi treballen, perquè
ni és ineficient ni fa un mal servei, sinó que tant la
Ciutat com l'Àrea i la Regió metropolitana, i potser
això és el que els preocupa, tenen en ella una ex¬
cel·lent instrument de prospectiva i planificació.

Creu que el Sr. Molins, per motius legítims però
molt vinculats als interessos del seu Grup, no accepta
els resultats de les conclusions de l'informe elaborat
per tècnics independents per encàrrec del Sr. Alcalde
i sota la supervisió d'un responsable polític, en el qual
es diu ben clarament que els fets produïts a la plaça
de Cerdà el dia 13 de setembre tingueren per causa
d'una ciapeta, mentre que els del 14 es produïren per

V una pluja excepcional, amb un període de retorn de

setze anys, que féu comportar a la inversa el siste¬
ma de drenatge, i s'imputa en el primer cas a una
responsabilitat tècnica concreta en la supervisió de
la instal·lació, no en la redacció del projecte, mentre
que en el segons cas no en troba cap, atesa la dis¬
crepància entre els tècnics sobre la conveniència
d'instal·lar una ciapeta en els carrers de la Mineria i
de la Química.

Contestant la intervenció del Sr. Fisas, significa
que, efectivament, el proppassat 17 varen caure 14 li¬
tres per metre quadrat, però a la zona de la ronda del
Mig varen caure tots en mitja hora i el col·lector entrà
en càrrega i funcionà perfectament, igual que el siste¬
ma de drenatge de la plaça de Cerdà, on es tallà el
trànsit, de conformitat amb la prevenció presa de fer-
ho quan la intensitat de la pluja fos molt alta, ara bé
compta amb un bon sistema de circulació perifèrica:
per tant, tot això dóna tranquil·litat i garanties de cara
al futur.

Acaba dient que el Sr. Molins, que sap molt d'inun¬
dacions pels càrrecs que ha exercit, sap també quan
cal renunciar als càrrecs si es produeixen situacions
conflictives.

Ei Sr. Molins indica que en la seva intervenció an¬
terior ja ha dit que les obres s'havien fet mitjançant
tres contractes, cadascun dels quals tenia el seu mo¬
dificat i complementari fins al límit del 19,90%, excep¬
te un que arribava al 31,55% i, per tant, no ha insi¬
nuat cap il·legalitat, tanmateix veu en els modificats
un símptoma de la manca de previsió i d'eficiència,
perquè denoten que les adjudicacions es varen fer
abans de conèixer el parer dels serveis municipals, i
així, concretament, el primer modificat, relatiu a la
plaça de Cerdà, fou originat precisament per les indi¬
cacions que ha fet Clabsa, cosa que denota un mal
funcionament de l'Administració municipal.

Puntualitza que no té pas cap mania al Sr. Acebillo,
a qui respecta per haver-hi col·laborat durant molts
anys per causa de les obres olímpiques, però això no
vol dir que hagi d'estar d'acord amb tot allò que fa i
que quan les coses es fan malament, no pugui dir-ho;
i que els projectes es varen dur a terme mitjançant el
seus modificats i complementaris que, en un cas, su¬
peraren el límit legal.

Recalca que segons l'informe, que torna a llegir, la
causa immediata de les inundacions que es produï¬
ren el dia 13 de setembre a la plaça de Cerdà fou la
fallada de les dues vàlvules, les dimensions de les
quals eren inapropiades en relació a les pressions a
què podien ésser sotmeses, mentre que les inunda¬
cions del dia 14 varen ésser reproducció de les inci¬
dències que es produïen en tal indret els anys vuitan¬
ta fins que s'aïllà totalment la xarxa local mitjançant la
instal·lació d'una vàlvula antiretorn i la adequació de
l'estació de bombeig, de manera que no es deixà cap
comunicació directa, és a dir, les inundacions d'en¬
guany es produïren per l'existència de tal comunica¬
ció directa.

Diu, en resum, que la manca de rigor amb què han
actuat els Srs. Casas i Acebillo, porta el seu Grup a
demanar-ne la censura o reprovació, que el terme li
és indiferent.

El Sr. Fisas celebra que en ocasió dels aiguats del
dia 17 la plaça de Cerclà no s'inundés; i confia que
això impliqui que no caldrà tornar-la a tancar en el fu¬
tur davant el perill d'uns aiguats d'unes característi¬
ques que comencen a ésser habituals; i que es resol-
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guin els problemes que tal dia es produïren a la ronda
del Mig.

El Sr. Cuervo puntualitza que en la passada ses¬
sió extractà el seu informe per no fer-se massa pe¬
sat, però després en distribuí el text íntegre, del qual
el Sr. Molins ha fet avui cites parcials; que el seu in¬
forme comprèn íntegres els informes del Dr. Dolz,
de Bechtel, i de Fomento de Construcciones y Con¬
tratas i ell només es fa responsable de les conclu¬
sions de contingut polític, que va llegir textualment; i
que la reforma de la plaça de Cerdà i el seu entorn
era una obra de gran complexitat tècnica i això obli¬
gava a prendre moltes decisions en la fase d'execu¬
ció del projecte per resoldre els problemes que ana¬
ven sorgint, com ha admès tothom que ha llegit el
seu informe.

El Sr. Alcalde, en resposta als comentaris del Sr.
Molins sobre la reacció de l'Alcaldia davant les inun¬
dacions, diu que encarregà els estudis per conèixer
l'abast del problema i les conclusions de l'instructor el
varen convèncer que el disseny estructural bàsic és
correcte i fins i tot supera les previsions del Pla espe¬
cial de clavegueram, de manera que les mesures que
s'havien de prendre són les anunciades la darrera
sessió: l'acceleració de les obres per a la posada en
funcionament del dipòsit de la Zona universitària i
l'anticipació de les obres del dipòsit dels Jardins del
Dr. Dolça.

Remarca que està satisfet dels treballs de totes
les persones que han intervingut en les obres de la
plaça de Cerdà, d'una magnitud i complexitat extra¬
ordinàries pel fet d'ésser un dels punts més difícils
de la Ciutat on conflueixen tres grans col·lectors; i
esmenta especialment la intervenció destacada que
ha tingut el Sr. Acebillo en el disseny de la funció
estratègica d'aquesta peça essencial de la porta sud
de la Ciutat.

Insisteix en la intensitat que tingueren les pluges
del dia 14 de setembre a Barcelona i a tot Catalunya.

Anuncia finalment que els propers dies, tal com in¬
dicà la passada sessió, es prendran mesures organit-
zatives per simplificar i clarificar algunes responsabili¬
tats tècniques.

Es rebutja, amb deu vots a favor, emesos pels Srs.
Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les
Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens, i vint-i-
cinc en contra de la resta de membres del Consistori
presents a la Sala excepte els Srs. Fisas, Ainoza,
Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro, que
s'han abstingut.

Precs i preguntes dels diversos Grups.

Del Grup Municipal Convergència i Unió:
Iniciar el procés de consulta i participació ciutada¬

na per tal d'iniciar el procés d'elaboració del Pla Ge¬
neral d'Ordenació en l'àmbit del terme municipal de
Barcelona.

El Sr. Molins exposa que amb aquesta iniciativa,
plantejada inicialment com a proposició d'acord però
reconvertida després en prec, el seu Grup pretenia
que aquest Plenari es definís mitjançant una votació
sobre l'inici d'un procés de consulta i participació per
a l'elaboració del Pla general d'ordenació del municipi
de Barcelona, cosa que és necessària perquè al cap
de vint-j-tres anys de l'aprovació del Pla General Me¬
tropolità i de més de vint-i-cinc si és compta a partir

del moment en què se'n començà la redacció, han
canviat moltes coses i poques s'assemblen a com
eren aleshores: ha disminuït la població, han marxat
de la Ciutat les grans empreses industrials i han can¬
viat el model residencial i el model d'estructura gene¬
ral orgànica de la Ciutat, mentre que, per altra banda,
el Pla General Metropolità ha estat objecte de diver¬
ses modificacions puntuals per a respondre a les no¬
ves necessitats que la vida planteja, i concretament
entre 1976 i 1996 s'han fet canvis en 162 sectors,
que han afectat unes 2.025 hectàrees, és a dir, quel¬
com més del 20% de la superfície de la Ciutat, i entre M
1996 i 1999 s'han fet canvis en 21 sectors més, i tan¬
mateix continua havent-hi situacions no resoltes, pro-
vinents en alguns casos del Pla Comarcal de 1953,
com és el cas de la Font Florida, la Font d'en Fargas i
el Turó de la Rovira. Hi afegeix que el planejament vi¬
gent no permet resoldre el principal problema de la
Ciutat, que es el preu de l'habitatge, aturant la carrera
en el preu del sòl; ni tampoc el de l'activitat del sector
secundari, com s'ha vist fa un moment en tractar dels
"lofts", encara que no s'ha dit que algun d'ells havia
fins i tot rebut el Premi Ciutat de Barcelona d'Arqui¬
tectura.

Comenta que a partir dels Ajuntaments democrà¬
tics l'urbanisme de Barcelona ha passat per tres eta¬
pes, la primera de 1979 a 1986, molt positiva, fou de
relligament d'una ciutat que havia crescut desordena¬
dament i amb dèficits estructurals, en equipaments i
en infraestructures; la segona estigué marcada pels
Jocs Olímpics, com no podia ésser d'altra manera; i
la tercera a partir de 1992 es caracteritza pel desor- ^
dre, perquè es fa un urbanisme a petició dels particu¬
lars i no pas d'iniciativa municipal.

Recorda que l'alcalde Maragall, en iniciar el 1995
el seu tercer mandat va dir que calia pensar la Ciutat i
fer-la al mateix temps: i afirma que també el seu Grup
creu necessari repensar la Ciutat que ha canviat que
tant els darrers vint-i-tres anys, com també ho ha fet
el marc jurídic ja que la Carta Municipal, en el seu ar¬
ticle 65 regula el Pla general d'ordenació urbana a
l'àmbit del terme municipal de Barcelona, que ha
d'ésser elaborat i aprovat provisionalment per aquest
Ajuntament mentre que en el 70 proclama que en
l'elaboració dels instruments d'ordenació s'ha de fo¬
mentar la participació ciutadana i en el 30 garanteix la
participació ciutadana en aquells assumptes que
afecten la qualitat de vida.

El Sr. Alcalde observa que, segons l'acord pres
pels Grups municipals, el torn de precs i preguntes
s'estructura en preguntes concises d'uns dos minuts,
seguides de contestacions també breus, de la matei¬
xa durada.

El Sr. Casas contesta la intervenció del Sr. Molins
dient que, efectivament, han canviat moltes coses i,
entre elles, també el procediment urbanístic i la forma
de planificar les ciutats ja que els antics plans atape¬
ïts s'han canviat per plans estratègics; que els darrers
tretze anys de vigència del Pla General Metropolità
han coincidit amb el procés, encara inconclús, de
confecció del Pla Territorial Metropolità i amb la des¬
aparició, promoguda pel Partit del Sr. Molins, de la
Corporació Metropolitana de Barcelona; que una ciu¬
tat com Barcelona, que no pot ampliar el seu espai
urbanitzable, no pot pretendre resoldre els problemes
d'habitatge, d'equipaments, de dotacions i d'infraes-
tructures mitjançant un pla general com el que propo- C
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sa el Grup de CiU, sinó mitjançant un enfocament
metropolità o, millor encara, regional, cosa que no es
pot aconseguir mentre el Pla Territorial Metropolità no
estigui acabat i ofereixi les pistes estratègiques en
què el conjunt de la Regió metropolitana ha de basar
el seu planejament; que el Pla General Metropolità té
una salut magnífica i es va adaptant en la realitat en
espera que el Pla Territorial Metropolità, promès el
1987, arribi i permeti complir allò que diu la Carta Mu¬
nicipal; que el Pacte de govern preveu, i el Programa
d'actuació municipal també ho farà, que s'abordin els

M aspectes concrets que ha esmentat el Sr. Molins en
la seva intervenció, de la mateixa manera com ho
han estat els casos de Can Batlló, la Torre Vilana o la
plaça de les Glòries, i que es doni sortida a situacions
conflictives creades perquè el Pla General Metropoli¬
tà donà com a certes coses que no ho eren, en consi¬
derar, per exemple, determinats habitatges com si
fossin indústries o parcs, ara bé per modificar-lo en
una línia més moderna i progressiva cal esperar a te¬
nir el marc que defineixi l'estratègia conjunta de la
Regió metropolitana.

El Sr. Molins replica que la Carta Municipal no par¬
la del Pla Territorial, la redacció del qual està molt
avançada; que, efectivament, avui no es fa un plane¬
jament tan atapeït com el qual està vigent, que resul¬
ta massa rígid, i per això el seu Grup en demana la
modificació; i que Barcelona necessita una repensa¬
da i aquest és un clam generalitzat de gent de molt
prestigi, al qual l'Ajuntament ha de donar resposta
dotant-se d'un instrument que li serveixi per a afrontar
el nous reptes que té plantejats.

El Sr. Casas precisa que no ha negat pas la conve¬
niència de dotar la Ciutat d'aquest nou instrument,
sinó que només ha assenyalat la necessitat de fer-ho
en el moment adequat; que el Pla General Metropo¬
lità és tan poc rígid que ha permès totes les adapta¬
cions que s'han esmentat; que el govern municipal
desitja que el Pla Territorial Metropolità s'aprovi com
més aviat millor, perquè determini estratègicament
com s'han de reinterpretar el planejament de cadas¬
cuna de les poblacions de la Regió metropolitana,
però en els tretze anys que en dura l'elaboració,
s'han anat corregint situacions que el Pla General
Metropolità no hauria d'haver generat, amb una capa¬
citat d'adaptació molt positiva.

Del Grup Municipal Popular:
Procedir a la tramitació de les modificacions pun¬

tuals del Pla General Metropolità en els terrenys
ocupats per les presons a Barcelona.

El Sr. Fisas, després de demanar una clarificació
dels criteris definitoris de les proposicions i dels precs i

t , preguntes i també del temps de les intervencions, re¬
corda que la destinació dels terrenys ocupats per les
presons fou un tema estrella de les darreres eleccions
i de les anteriors i que la campanya electoral comportà
uns determinats compromisos amb els veïns quant a
la requalificació de tals terrenys; admet que està condi¬
cionada pels acords amb la Generalitat sobre els nous
centres de presos preventius i de règim obert, però
creu que això no ha d'ésser obstacle per a començar
la pertinent modificació del Pla General Metropolità,
cosa que permetrà guanyar temps per a la materialit¬
zació del desig dels veïns i de tota la Ciutat.

El Sr. Casas contesta que, aprovats el 25 de març
els Criteris, objectius i solucions generals de planeja-

C* ment, ha començat la tasca de redacció del docu¬

ment que es portarà a aprovació inicial, en el qual tre¬
ballen tres equips per ajustar les propostes correspo¬
nents en els tres terrenys ocupats per les presons,
pel que fa a la preservació dels espais verds i equipa¬
ments i a la determinació de les zones d'habitatge en
règim de protecció i d'activitat econòmica.

El Sr. Fisas demana precisions; i el Sr. Casas con¬
creta que desitja portar la modificació a aprovació ini¬
cial abans de final d'any.

1r. Instara l'Institut Metropolità del Taxi que no pro¬
posi a la Comissió de Preus de la Generalitat de Cata¬
lunya, l'augment de la tarifa nocturna del servei públic
del taxi entorn del 20% (un 3% segons manifestacions
posteriors de l'IMET, i un 40% segons representants
del sector).

2n. Instara l'Institut Metropolità del Taxi que sos-
pengui temporalment l'aplicació del Pla de viabilitat
del sector i procedeixi, amb la finalitat de donar res¬
posta a l'actual problemàtica, a la redacció d'un nou
Pla de viabilitat, d'acord amb els representants del
sector.

3r. Instara l'Entitat Metropolitana del Transport que,
previ estudi, adopti les mesures oportunes per solucio¬
nar els dèficits que, actualment, es plantegen en el
transport públic nocturn en la ciutat de Barcelona.

El Sr. Fisas reconeix que no correspon a aquest
Plenari decidir el preu dels transports públics, però en
vista que la pujada dels preus dels taxis afectarà
molts barcelonins i barcelonines, especialment la
gent gran i els joves, demana que s'insti l'Institut Me¬
tropolità del Taxi perquè no la tiri endavant, perquè
l'ús del taxi no és pas un luxe, sinó una necessitat,
sobretot les nits i els festius, especialment per causa
dels horaris del transport públic.

Opina, a més, que l'augment no beneficiarà tam¬
poc els taxistes, perquè actuarà com un factor
dissuasori; i que seria més convenient reconsiderar
l'acord sobre el Pla de viabilitat d'acord amb els sindi¬
cats, el col·lectiu dels taxis i les associacions de veïns
i de consumidors.

El Sr. Narváez explica que l'augment de tarifes pro¬
posat pel Consell de l'Administració de l'Institut Me¬
tropolità del Taxi comporta un augment de I'1,19%,
percentatge molt inferior a aquell que aconseguiran
els treballadors d'altres sectors; que fins ara, sorpre¬
nentment, en el món del taxi el treball nocturn estava
pitjor retribuït que el diürn, situació a la qual cal posar
remei, encara que això no s'aconsegueixi totalment
perquè els recorreguts d'una mateixa distància resul¬
ten més barats de nit que no pas de dia; que l'incre¬
ment del 20% és proposa només sobre un dels ele¬
ments de la fórmula que serveix per a calcular el preu
dels recorreguts dels taxis, la baixada de bandera, i
no pas sobre els altres dos, la distància i el temps, de
manera que per a un recorregut mitjà nocturn, que és
d'uns 4 Km., representa un augment de 75 pessetes i
encara cal tenir present que, mentre de dia la mitjana
d'ocupació de passatgers no arriba a dos, de nit pas¬
sa d'aquesta xifra i, per tant, l'increment és d'unes 25
pessetes per usuari, quantitat que no creu que faci
trontollar l'economia de ningú.

Matisa que cal, efectivament, una revisió del ser¬
vei de taxis a la nit, però no només pel que fa a les
tarifes, sinó també a altres aspectes com la disponi¬
bilitat de taxis en determinades franges horàries; i
espera que eis estudis que es fan en tal sentit arri¬
baran a una solució consensuada en benefici dels
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usuaris, de la qualitat del servei i de la professio-
nalitat del sector.

El Sr. Fisas significa que les nits i els festius cal
oferir un transport públic adequat a les persones que
necessitin desplaçar-se; que segons té entès, en un
servei demanat per telèfon es poden cobrar entre 400
i 700 pessetes per l'arribada del taxi al lloc de pujada
del passatger, xifres que poden tenir un efecte
dissuasori que perjudicarà els mateixos taxistes; i que
cal repensar la problemàtica del taxi obrint un debat
amb les diferents associacions i sindicats i també
estudiar seriosament l'ampliació de l'horari nocturn
dels transport públics, sobretot els dies festius i les vi¬
gílies, i la implantació d'un carnet jove per al jovent,
com ja hi ha en altres ciutats d'Espanya.

El Sr. Narváez contesta que Barcelona era, curio¬
sament, l'única ciutat del món on, quan es demanava
per telèfon un taxi, el desplaçament fins al lloc on ha¬
via de recollir el passatger no es cobrava, i mentre
que a partir d'ara sí, però amb un límit per evitar abu¬
sos; que aquest Ajuntament va promoure fa pocs me¬
sos modificacions importants en el transport públic
nocturn, com ara l'ampliació de l'horari del metro i
l'ampliació de la xarxa dels transports de superfície,
les quals han estat molt ben rebudes pels usuaris.

El Sr. Portabella considera que aquesta qüestió
s'ha de plantejar a l'Entitat Metropolitana del Trans¬
port, on el seu Grup es reserva d'expressar el seu
posicionament.

Acabats els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. Al¬
calde pronuncia aquestes paraules:

"Vull expressar al Sr. Romà Miró l'agraïment per tot
el temps que ha estat amb nosaltres. Ha estat un se¬
cretari general extraordinari que ens ha acompanyat
dos anys i mig. Per tant, accepti el reconeixement de
tot el Consistori."

Intervé seguidament el president del Grup de Con¬
vergència i Unió, Sr. Molins, que diu:

"Precisament he demanat la paraula per expressar
al Sr. Miró el nostre reconeixement. Ens sentim molt
ben representats en les paraules que li ha dedicat el
Sr. Alcalde, però en nom del Grup de CiU vull expres¬
sar el nostre agraïment i reconeixement per la mane¬
ra com el Sr. Miró ha desenvolupat la seva tasca.
Moltes gràcies, Sr. Miró."

Fa us després de la paraula el president del Grup
Popular, Sr. Fisas, tot dient:

"Simplement vull afegir-me al que crec desig de
tots els regidors, i particularment dels del Grup Popu¬
lar, de felicitar el Sr. Miró per la tasca que ha fet en
aquest Ajuntament. He tingut poc temps per tractar-lo
directament; però els meus companys de Grup m'han
dit que estan plenament satisfets de la seva actuació
com a secretari general. Li desitjo molta sort en la
seva jubilació."

A continuació, el portaveu del Grup d'Iniciativa per
Catalunya-Verds, Sr. Forradellas manifesta:

"En la mateixa línia dels que m'han precedit, vull
reiterar l'agraïment pels serveis que el Sr. Miró ha
prestat a la Casa, la manera com ho ha fet i la cordia¬
litat i la paciència amb què ha tractat totes les peti¬

cions i els problemes que se li han anat presentant en
l'exercici de la seva tasca. Li desitjo molta sort."

Parla després el president del Grup d'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya-Els Verds, que diu.

"He de deixar constància, en nom del meu Grup,
de l'agraïment pels serveis realitzats pel Sr. Miró i per
la seva manera d'interpretar i entomar les coses que
li ha anat plantejant una quotidianitat, tan i tan atapeï¬
da a vegades."

Finalment, la Presidència dóna la paraula a l'infras-
crit secretari general, el qual diu:

"Vull agrair-los les paraules que m'han dedicat i fe¬
licitar la Corporació per la designació del Sr. Lliset
com a nou secretari general, perquè és un gran se¬
cretari que ha demostrat la seva aptitud en totes les
Corporacions locals que ha servit, la darrera l'Entitat
Metropolitana del Transport.

He d'agrair-los la seva paciència i la comprensió
que han tingut quan els parers no han estat del tot
coincidents.

També he de dir que tot i trobar-me molt bé, el re¬
llotge avança de manera imparable i els trenta-nou
anys que porto fent aquesta feina em demanen el pas
que he fet. A partir d'ara, passo a la societat civil, des
de la qual vull oferir-me per a tot allò que pugui ésser
útil per a aquesta Ciutat, a la qual vaig arribar quan
tenia divuit anys per a estudiar el primer curs de Dret,
i que m'ha acollit fins avui. Moltes gràcies. Em tenen
a la seva disposició."

El Sr. Alcalde li contesta dient:
"Moltes gràcies, Sr. Secretari. Continuarem comp¬

tant amb vostè, perquè les seves opinions han estat
molt oportunes i útils per al Consistori."

El Sr. Alcalde comenta, per acabar, que en aques¬
ta sessió s'han tractat temes molt importants, com les
Ordenances fiscals i el debat que s'ha insinuat, sobre
el Pla General Metropolità.

Confia que en el nou curs polític que ha començat
amb una mica de retard per causa de les eleccions
autonòmiques i de les generals que vindran més en¬
davant, aquest Ajuntament tornarà a funcionar a tota
màquina per donar resposta a les qüestions que es
posen damunt la taula. Així ho espera d'aquest Ajun¬
tament i de les altres Institucions per avançar en els
temes importants i, especialment, en l'estructuració
metropolitana que la Ciutat necessita per no haver
d'assistir cada matí al col·lapse per un creixement
econòmic espectacular del 4%, al qual Barcelona fa
una contribució extraordinària en temes de treball,
però que li reporta uns costos extraordinaris medi-
ambientals i de congestió, als quals s'ha de fer front
posant damunt la taula el repte de l'estructuració me¬
tropolitana, les infraestructures i la seva aposta per¬
manent per la qualitat urbana: per tant, reclama del
Governs que sortiran de les eleccions esmentades
que col·laborin amb Barcelona en qüestions que són
complexes, però que es poden resoldre bé, si hi ha
l'ambició necessària.

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

Acords de la sessió celebrada el dia 26 de novem¬

bre de 1999

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 29

d'octubre de 1999 (S1/D/1999 4988, 4989, 4993, 4995
i 4992), pels quals es nomena: el Sr. Manuel Tuñí i
Vancells director de Patrimoni i Serveis Generals; la
Sra. Carme Valls i Cerulla directora adjunta a la Ge¬
rència Municipal per a Relacions Internes; la Sra. Con¬
cepció Durán i Pagès directora adjunta a la Gerència
Municipal per a Inversions i Pressupostos; el Sr. Gui¬
llem Sánchez i Juliachs director adjunt a la Gerència
Municipal per a Relacions Externes; i el Sr. Jordi Amet¬
lló i Lafuente director d'Organització i Personal.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 17
de novembre de 1999 (S1/D/1999 5379), que nome¬
na l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín represen¬
tant de l'Ajuntament a la xarxa de MedCités, en subs¬
titució del Sr. Josep M. Vegara i Carrió.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 3 de
novembre de 1999 (S1/D/1999 5307), que nomena
regidor adscrit de Districte els Ims. Srs. i Imes. Sres.
següents:

Districte de Ciutat Vella: Im. Sr. Jesús Maestro i
García.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi: Im. Sr. Ernest Ma-
ragall i Mira.

Districte de Gràcia: Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán.
Districte d'Horta-Guinardó: Ima. Sra. Roser Vecia¬

na i Olivé.
Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de

22 de novembre de 1999 (S1/D/1999 5471 i 5472),
que nomenen el Srs. Josep A. Acebillo i Marín arqui¬
tecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona i comis¬
sionat de l'Alcaldia d'Infraestructures i Urbanisme, i
Pere Navarro i Olivella director de Serveis de Trans¬
ports i Circulació.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 22
de novembre de 1999 (S1/D/1999 5470), que delega
en el gerent de l'Institut Municipal d'Urbanisme la fa¬
cultat de constituir i aixecar dipòsits derivats de la tra¬
mitació dels expedients d'expropiació i gestió urba¬
nística que siguin competència de l'Institut.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16 de
novembre de 1999 (S1/D/1999 5312), que modifica el
de 25 d'octubre de 1999 en el sentit de designar repre¬
sentant de l'Ajuntament en el Patronat del Consorci del
Palau de la Música Catalana, l'Im. Sr. Ferran Mascarell
i Canalda, el qual substituirà en cas d'absència l'Excm.
Sr. Alcalde en la Vicepresidència de l'esmentat Patro¬
nat, tot disposant que quan es produeixi aquesta subs¬
titució en la Vicepresidència, sigui substituït com a re¬
presentant de l'Ajuntament per la Ima. Sra. Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 10
de novembre de 1999 (S1 /D/1999 5311), que designa
representants de l'Ajuntament en el Comitè Organit¬
zador de la XIX Conferència General de l'ICOM-Bar-
celona 2001 l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda i el
Sr. Jordi Martí Grau, el qual és també designat repre¬
sentant de l'Ajuntament en el Comitè Executiu de
Barcelona 2001.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 17
de novembre de 1999 (S1/D/1999 5381), que designa
representants de l'Ajuntament en les societats se¬
güents, tot proposant a les respectives Juntes Gene¬
rals el seu nomenament com a membres del seu

Consell d'Administració:
Promoció de 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
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 16 de novembre

de 1999 (S1/D/1999 5306) que nomena regidors-pre-
sidents dels Consells Municipals de Districte les per¬
sones següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan del Districte de Ciu¬
tat 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 Ciurana 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'Florta-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.

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 17 de novembre
de 1999 (S1/D/1999 5380), que designa membres de
la Junta de Govern, de l'Institut Municipal del Paisatge
Urbà i Qualitat de Vida, el Sr. Lluís Bosch i Pasqual i
les Sres. Pilar Ordás i Gordo i Julia del Campo i Barón.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 12
i 15 de novembre de 1999 (S1/D/1999 5262 i 5308),
que nomenen funcionaris eventuals el Sr. José
Miguel Coy i Santiago i la Sra. M. Antonia Monés i
Farré, la qual ocuparà el càrrec de cap del Gabinet
Tècnic de Programació.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 28
d'octubre i 15 de novembre de 1999 (S1/D/1999 5047
i 5328), que aproven modificacions de crèdit del Pres¬
supost de 1999 (generació de crèdit per ingressos)
per import de 37.352.767 i 20.000.000 de pessetes.
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Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19
de novembre de 1999 (S1/D/1999 5418), que desesti¬
ma la pròrroga sol·licitada per la Fundació de la His¬
tòria de la Moto en relació a l'aplicació de la clàusula
17a de les reguladores del contracte del dret de su¬
perfície sobre la finca municipal coneguda com a Ca
l'Aranyó formalitzat en escriptura pública el 14 de ge¬
ner de 1998 i on es preveu la resolució del contracte
si en un termini de divuit mesos l'entitat superficiària
no acredita que disposa dels mitjans i recursos ne¬
cessaris per a finançar com a mínim un 75% dels
costos de la primera etapa del projecte de construc¬
ció i creació de la Casa Museu de la Moto; i incoa ex¬
pedient per a la resolució de tal contracte en haver
transcorregut el termini sense que la Fundació super¬
ficiària hagi justificat la disponibilitat de recursos es¬
mentada.

Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de
Govern, de 12 de novembre de 1999, que declara la
urgent ocupació de part de la finca núms. 1-7 del car¬
rer Major de Can Caralleu, afectada de vial.

Quedar assabentat de la resolució de la regidora
del Districte de l'Eixample, de 14 d'octubre de 1999,
que imposa a Hans Christian Graun, titular de l'activi¬
tat ubicada al carrer de Rosselló, núm. 180, quatre
sancions econòmiques de 5.000.000 de pessetes i
tancament provisional de l'establiment per un període
de vuit mesos per cada una de les quatre infraccions
comeses els dies 10 d'octubre de 1998 i 21 de gener,
26 de febrer i 20 d'abril de 1999, consistents en la
permissió o tolerància d'activitats il·lícites per part
dels organitzadors d'un espectacle o titulars d'un es¬
tabliment, especialment quan es promogui el consum
de drogues tòxiques i el tràfic d'estupefaents, tipifica¬
des com a faltes molts greus a l'article 23 a) de la Llei
10/1990, de 15 de juny.

Quedar assabentat de les resolucions del regidor
del Districte de Sant Martí, de 20 de maig de 1999,
per les quals s'imposen:

a) A Antonio González i del Río, titular de l'establi¬
ment situat al carrer de la Llacuna, núm. 52, la sanció
d'un milió de pessetes i tancament provisional de l'es¬
tabliment per un període de sis mesos per la comissió
d'una infracció, consistent a efectuar activitat diferent
a l'autoritzada, tipificada com a falta molt greu a l'arti¬
cle 23 c) de la Llei 10/1990, de 15 de juny.

b) A Iniciativas Marina Beach, SA, titular de l'esta¬
bliment situat a l'avinguda del Bogatell, núms. 63-65,
la sanció d'un milió de pessetes i tancament provisio¬
nal de l'establiment per un període de set mesos,
com a suma de les imposades per la comissió de
dues infraccions consistents, l'una, a efectuar activitat
diferent a l'autoritzada tipificada com a falta molt greu
a l'article 23 c) de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i l'al-
tra en l'excés d'aforament sense risc per a la segure¬
tat de les persones, tipificada com a falta greu a l'arti¬
cle 24 b) de la mateixa Llei.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

AprovaréI Compte General de l'exercici 1998 cor¬
responent a l'Ajuntament, els Organismes autònoms

municipals i les Societats mercantils de capital ínte¬
grament municipal.

Quedar assabentat de l'Informe de la Intervenció
General sobre la fiscalització a posteriori correspo¬
nent a l'exercici de 1998, i de la Nota conjunta de la
Gerència Municipal i la Intervenció General sobre la
tramitació d'expedients a partir de les observacions
realitzades durant l'exercici de 1998.

Aprovar el Programa Financer 2000-2003 d'acord
amb allò que disposa l'article 147 de la Llei 39/1988,
reguladora de les hisendes locals.

Aprovar inicialment els Pressupostos Generals de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2000 i les se¬
ves Bases d'execució, en els quals es troben inte¬
grats els corresponents a:

a) Els de la mateixa Entitat.
b) Els Pressupostos dels organismes autònoms

municipals de caràcter administratiu:
1. Fundació Mies van der Rohe
2. Institut Municipal de Persones amb Disminució
3. Institut Municipal d'Educació
4. Institut Municipal d'Hisenda
5. Institut Municipal d'Informàtica
6. Institut Municipal d'Urbanisme
7. Patronat Municipal de l'Habitatge
8. Institut Municipal de Salut Pública
c) Els Pressupostos dels organismes autònoms

municipals de caràcter comercial, industrial, financer
o anàleg:

1. Institut de Cultura de Barcelona
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
3. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
4. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de

Vida

d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses
de les societats mercantils següents:

1. Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpi¬
ques, SA.

2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA.
3. Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA.
4. SPM Barcelona Activa, SA.
5. SPM Parc Zoològic, SA.
6. ProNouBarris, SA.
7. Foment de Ciutat Vella, SA.
Sotmetre aquest acord a exposició pública durant

el termini de quinze dies, d'acord amb l'article 150.1
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Aprovar inicialment modificacions de crèdit del
Pressupost 1999, per un import de 460.503.392 pes¬
setes (2.767.681,13 euros), de conformitat amb la
documentació adjunta (dos annexos amb referències
99101590 i 99110590), considerant-les definitivament
aprovades en cas de no presentar-s'hi reclamacions
en contra en el termini d'exposició pública.

Autoritzar el Patronat Municipal de l'Habitatge a
concertar un préstec hipotecari per un import màxim
de 93.751.575 pessetes (563.458,31 euros) destinat
a finançar les obres d'un total de 15 habitatges de la
promoció del carrer del Príncep Jordi, núms. 26-30,
dins la modalitat d'habitatges de protecció social en
les condicions que s'adjunten a l'annex.

Destinar 7.240 milions de pessetes com a màxim,
del préstec "Schuldscheindarlehen" de 50 milions
d'euros amb DGZ-Dekabank Kommunalbank de 15
de febrer de 1999, a nodrir el capítol 9 d'ingres¬
sos -variació de passius financers- del Pressupost
de 1999.



NÚM. 34 20-XII-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1427

«2B'

Autoritzar a l'Escola Superior de Comerç Interna¬
cional, titular del dret de superfície constituït sobre la
finca de propietat municipal del passeig de Pujades,
núm. 1, l'arrendament d'una part de la planta tercera i
de la totalitat de les plantes quarta i cinquena de l'edi¬
fici construït en aquest terreny, a favor del Departa¬
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya du¬
rant un termini de cinc anys, per a la instal·lació de
dependències i òrgans administratius del referit De¬
partament, mantenint inalterable el contingut dels
drets i obligacions que resulten de l'escriptura consti¬
tutiva del dret de superfície atorgada entre l'Ajunta¬
ment i l'Escola Superior de Comerç Internacional el
17 de setembre de 1996 davant el notari de Barcelo¬
na Sr. Bartolomé Masoliver i Rodenas sota el núm.
2567 del seu protocol.

Adjudicar, com a resultat del concurs promogut, la
concessió per a l'adequació, gestió i explotació d'un
establiment d'ús esportiu en el local 1, situat al pas¬
seig Marítim d'aquesta Ciutat, al Club Natació Atlètic
Barceloneta amb subjecció al plec de clàusules apro¬
vat pel Consell Plenari en sessió del dia 28 d'abril de
1999; formalitzaréI contracte de concessió amb la
constitució prèvia de la garantia determinada a la
clàusula quinzena de l'esmentat plec.

Adjudicar, com a resultat del concurs promogut, la
concessió per a l'adequació, gestió i explotació d'un
establiment d'ús esportiu en el local 2, situat al pas¬
seig Marítim d'aquesta Ciutat, al Club Natació Atlètic
Barceloneta amb subjecció al plec de clàusules apro¬
vat pel Consell Plenari en sessió del dia 28 d'abril de
1999; i formalitzar eI contracte de concessió amb la
constitució prèvia de la garantia determinada a la
clàusula quinzena de l'esmentat plec.

Adjudicar, com a resultat del concurs promogut, la
concessió per a l'adequació, gestió i explotació d'un
establiment d'ús esportiu en el local 3, situat al pas¬
seig Marítim d'aquesta Ciutat, a la Fundació Claror
amb subjecció al plec de clàusules aprovat pel Con¬
sell Plenari en sessió del dia 28 d'abril de 1999; i for¬
malitzar el contracte de concessió amb la constitució
prèvia de la garantia determinada a la clàusula quin¬
zena de l'esmentat plec.

PONENCIA D'ESPORTS I RELACIONS INSTITUCIONALS

Atorgar la Medalla de la Ciutat en la seva categoria
d'Or al Sr. Vicens Ferrer, per la importància de la
seva obra social, com també per la seva lluita contra
la injustícia, la ignorància, els prejudicis i per la digni¬
tat humana, per damunt de fronteres i cultures.

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Aprovar inicialment el Programa d'Actuació Munici¬
pal 2000-2003; i sotmetre'l a informació pública fins al
dia 10 de gener del 2000.

Districte de PEixample

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial per a la concre¬
ció de volums a les finques de la ronda de la Universi¬
tat, núm. 4, carrer de Pelai, núm. 3, i del carrer de

Pelai, núm. 1B/, i ronda de la Universitat, núm. 2B,
d'iniciativa municipal.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial d'ordenació de
volums a la parcel·la situada al passeig de la Bona-
nova, núm. 55, promogut per Tectum Promociones
Inmobiliarias, SL, que incorpora les prescripcions
contingudes al decret d'aprovació inicial; desestimar
les al·legacions presentades pels Srs. i Sra. Lluís
Costa i Ran, Montserrat Font i Vilalta, Miguel Gros i
Obradors, Joan Ribot i Bonet, Luis Miguel Santillana
i Fraile, Alfredo Muiños i Simón, Enrique Dauner i
Mulder i Tomás Lérida i Encinas; pel Srs. i Sres. Pe¬
dro-José Lluch i Miarnau, com a administrador de In¬
mobiliaria 1991, SL, Cecilia Font i Torras, Fernando
Mestre i Juncosa, Tomás Lérida i Encinas i Rosa
Maria García i Huerta; i pel Sr. Tomás Lérida i Enci¬
nas; de conformitat amb l'informe dels Serveis de
Planejament de 27 de setembre de 1999.

Districte de Sant Andreu

Aprovar provisionalment, d'acord amb l'article 66.3
de la Carta de Barcelona, el Pla especial de reforma
interior del sector delimitat pel passeig de Santa Co¬
loma, l'avinguda de la Meridiana, la ronda de Dalt i la
plaça de la Modernitat, d'iniciativa municipal; estimar
les al·legacions presentades per la Sra. Àngels Gil-
Vernet i Huguet, en nom i representació de la Sra.
Josefa López i Garralda i de les germanes M. Àngels,
M. del Carme, Pilar, Lourdes i Montserrat Dret i Viver,
i estimar parcialment les al·legacions presentades pel
Sr. Jordi Rius i Raventós, en nom i representació de
la societat Mas Vilanova, SA, de conformitat amb l'in¬
forme dels Serveis de Planejament de 27 d'octubre
de 1999; i trametre l'expedient a la Subcomissió d'Ur¬
banisme del Municipi de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.

Donar conformitat al Text refós de la Modificació
del Pla General Metropolità en els accessos viaris del
sector Sant Andreu-la Sagrera i el Nus de la Trinitat,
d'iniciativa municipal; i trametre l'expedient a la Sub¬
comissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona per
a la seva aprovació definitiva.

COMISSIO DE BENESTAR SOCIAL

PONÈNCIA D'ESPORTS I RELACIONS INSTITUCIONALS

Districte de Sant Martí

Declarar vàlid el procediment de licitació del con¬
curs per a la concessió de la gestió de la piscina mu¬
nicipal Júpiter, situada al carrer d'Andrade, núm. 179;
adjudicar l'esmentada concessió a l'entitat Albillo
1998, SL, per un període màxim de vint-i-cinc anys a
partir de la data de formalització del contracte en base
al plec de clàusules particulars que regeix tal conces¬
sió, i l'oferta presentada per l'esmentada entitat, dins la
qual figura una inversió de 250.000.000 de pessetes
(1.502.530,26 euros), i pel cànon establert en la clàu-
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sula setena de l'esmentat plec; requerir l'esmentada
entitat perquè, en el termini màxim de quinze dies a
partir de la notificació d'aquesta adjudicació, presenti
el document acreditatiu d'haver constituït la garantia
definitiva de 2.000.000 de pessetes (12.020,24 euros) i
comparegui el seu legal representant per a la formalit¬
zació del contracte el dia i hora que a tal efecte s'asse¬
nyali; i facultar l'Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos, re¬
gidor del Districte de Sant Martí, per a la signatura del
contracte.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA

PONÈNCIA DE CULTURA

Modificar l'acord del Consell Plenari, de 26 de març
de 1999, pel qual s'aprovà el Conveni entre el Ministeri
d'Educació i Cultura, la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona i, aprovar el nou text del
Conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajunta¬
ment de Barcelona, pel finançament de les obres de
rehabilitació del Palau Nacional com a seu del Museu
Nacional d'Art de Catalunya, corresponents a aporta¬
cions pendents de les obres de consolidació de l'edifi¬
ci, de la instal·lació de l'Art Romànic (segona part de la
segona fase), de la instal·lació de l'Art Gòtic (segona
part de la segona fase) i del Projecte final de les obres
de rehabilitació del Palau Nacional i reinstal·lació com¬

pleta del MNAC (tercera i última fase) i facultar l'alcal¬
de per a la signatura de l'esmentat conveni i per a la
seva adequació a fi de garantir-ne l'efectivitat.

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT

Aprovar inicialment, d'acord amb el procediment
establert a l'article 162 de la Llei 8/1987, municipal i

de règim local de Catalunya, el Pla específic d'emer¬
gència exterior del Port de Barcelona; sotmetre'l a in¬
formació pública durant un període de trenta dies per
a la presentació de suggeriments i al·legacions; i per
al cas que no s'hi formulin al·legacions que posin de
manifest la necessitat d'introduir-hi rectificacions, te¬
nir per elevat automàticament aquest acord d'aprova¬
ció inicial a aprovació definitiva, i trametre el Pla es¬
pecífic d'emergència exterior del Port de Barcelona a
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la
seva homologació.

Moció

Reclamar l'immediat accés i ús gratuït per la B-30
(A-7), tal i com ja va acordar el Consell Plenari per
moció del 23 d'octubre de 1998.

Recolzar e\ conjunt de propostes per millorar la ca¬
pacitat de l'autopista, ampliació dels carrils centrals i
millores dels laterals, així com promoure la connexió
amb altres vies de circulació, amb especial incidència
en l'enllaç entre la B-30 (A-7) i la nova N-ll o Autovia
del Baix Llobregat.

Reclamar que els pressupostos de l'Estat i/o de la
Generalitat de Catalunya facin possible la gratuïtat re¬
clamada amb la màxima urgència.

Reiterar la voluntat de presència de l'Ajuntament
de Barcelona en el procés de consulta per a la presa
de decisions en relació a les concessions que poden
incidir en els ciutadans i ciutadanes.

Recordar la posició municipal de sol·licitar que al
mateix temps que s'actua sobre la reducció dels
costos de la mobilitat privada, s'incrementin de for¬
ma molt important les dotacions en el transport pú¬
blic col·lectiu en l'àmbit de l'àrea metropolitana de
Barcelona.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

Fe d'errades

En la Gaseta Municipal núm. 19, de data 20 de
juny de 1999, a la pàgina 887, en les transferències

de crèdit d'import 121.961.705 pessetes, la correspo¬
nent a la partida 110.00 01.01 13120, l'import correc¬
te és de "37.356.767" pessetes i no el de "3.356.767"
de pessetes que hi figura.

Decrets de l'Alcaldia

?

•v

Decret. Amb la finalitat de fer front a les actuacions
del Pla d'Emergència Municipal per l'efecte 2000, ga¬
rantint dins del marc legal, les dotacions de personal
en cadascun dels serveis afectats, amb els recursos
humans suficients en número i qualitat,

Per això, i en ús de les facultats conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i l'article 13 de la Carta de
Barcelona, disposo:

Primer. Aprovar les mesures relatives a l'afectació
del personal de la plantilla municipal en front al Pla
d'Emergència per a l'efecte 2000, i que afecta l'Institut
Municipal d'Informàtica (IMI), als serveis operatius de
la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció
d'Incendis i Salvament (SPEIS), al Sector de Manteni¬
ment i Serveis, a la Direcció de Serveis Generals i al
Sector de Serveis Personals d'acord amb l'annex 1.

Segon. Encomanar als responsables executius
dels serveis afectats el compliment de les anteriors
mesures, assegurant la disponibilitat i operativitat
dels recursos humans necessaris, i adoptant les me¬
sures que es considerin pertinents, dins el marc de
les relacions laborals establertes, sobre eventuals
suspensions de llicències o permisos de caràcter dis¬
crecional, desplaçament a altres dates dels descan¬
sos setmanals, períodes vacacionals o dies de lliure
disposició, aplicació excepcional de mobilitat funcio¬
nal, reforçament de toms, establiment addicional de
guàrdies o reforços de reserves de personal o qual¬
sevol altra que s'escaigui.

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

(Ref. 5553)

Annex 1

Institut Municipal d'Informàtica
Assegurar l'operativitat de la plantilla durant els

dies immediatament posteriors a l'1 de gener, amb un
suport específic durant els horaris clau d'emergència

integrat per una guàrdia amb presència física d'uns
17 tècnics i una reserva d'altres 30 a disposició mit¬
jançant busques i portàtils.

Guàrdia Urbana
Assegurar l'operativitat dels tres torns del dia 31 de

desembre (matí, tarda i nit), el del matí del dia 1 de
gener i els tres del primer dia laborable de l'any (3 de
gener), mitjançant desplaçaments dels descansos
setmanals o de les vacances de Nadal, amb especial
incidència en els dos torns considerats clau (nit del
31 i matí de l'1), d'acord amb la circular interna que
detalla per a tot el seu personal els calendaris de tre¬
ball durant tot el període nadalenc.

Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament
Concentrar les previsions en el torn que entra a les

8 hores del dia 31 i finalitza a les 8 hores del dia 1 de

gener, amb la finalitat que els efectius no baixin en
cap cas del 90% de la plantilla afectada. Projectar
addicionalment un reforçament suplementari, amb
efectius procedents d'uns altres torns, entre les 20
hores del dia 31 i les 8 de l'1 de gener.

Manteniment i Serveis
Preveure l'operativitat de la Central d'Operacions

amb un servei permanent les 24 hores. El tècnic de
guàrdia nocturna serà acompanyat aquesta jornada
amb una persona de reforç.

Serveis Generals
Encarregar a dos funcionaris de la plantilla de Ta¬

llers municipals el funcionament dels grups electrò¬
gens addicionals que s'instal·laran en els edificis
centrals i en el d'Estadística (seu de la Taula de
coordinació operativa) tota la nit del 31 de desembre
a l'1 de gener.

A banda de les dependències assenyalades, Emer¬
gències Socials actuarà integrat en el Sector de Ser-
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veis Personals mitjançant l'Oficina Permanent d'Aten¬
ció Social, de servei continuat i amb torns nocturns
de guàrdia de dos o tres funcionaris.

•k ie ie

Decret. L'Ordenança municipal dels usos del pai¬
satge urbà, aprovada pel Consell Plenari el 26 de
març de 1999, estableix les normes reguladores de la
protecció i foment del paisatge urbà, com també el
règim dels seus elements en un sistema de desenvo¬
lupament urbà sostenible.

L'article 14 d'aquesta Ordenança crea l'anomena¬
da Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà. El
mateix article preveu el desenvolupament posterior
de la determinació de l'adscripció orgànica, composi¬
ció, funcions i règim de funcionament de la referida
Comissió.

Per altra banda, d'acord amb el que estableix
l'article 101 de la mateixa Ordenança, les sol·li¬
cituds d'autorització per a l'ús excepcional es re¬
solen per l'Alcaldia o per l'òrgan que en tingui la
competència descentralitzada, desconcertada o
delegada.

Per tal de donar efectivitat a les previsions de la
vigent Ordenança municipal dels usos del paisatge
urbà, i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta
Alcaldia, tant per l'article 13.2 de la Llei 22/1998,
de 30 de desembre, per la qual s'aprova la Carta
municipal de Barcelona, com per l'article 101 de
l'esmentada Ordenança dels usos del paisatge urbà,
disposo:

Primer. Aprovar d'acord amb el que preveu l'article
14 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la
ciutat de Barcelona i, amb caràcter provisional, el rè¬
gim de funcionament, composició i funcions de la Co¬
missió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà, d'acord
amb l'articulat següent:

Article 1
En aplicació descentralitzada de la gestió de l'ús

natural del paisatge urbà, són funcions de la Comis¬
sió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà prevista a
l'article 14 de l'Ordenança dels usos del paisatge
urbà, les següents:
a) Interpretar els preceptes de l'Ordenança en cas

de dubte.

b) Informar perceptivament sobre l'impacte paisat¬
gístic en cas de col·locació de nous tipus de mo¬
biliari urbà o altres instal·lacions municipals.

c) Informar perceptivament sobre l'impacte paisat¬
gístic en cas de llicències demanades per ús de
publicitat o identificació sobre les mitgeres dels
edificis.

d) Informar perceptivament sobre l'impacte paisat¬
gístic en cas de llicències demanades per ús de
publicitat o identificació sobre el coronament o les
cobertes dels edificis.

e) Informar preceptivament sobre l'impacte paisat¬
gístic en cas de llicències o sol·licituds d'obres o
instal·lacions provisionals, públiques o privades,
que ocupin la via pública.

f) Informar preceptivament sobre l'impacte paisat¬
gístic en cas d'autoritzacions i/o llicències per a
l'ús excepcional del paisatge, segons s'estableix a
l'article 101 de l'Ordenança dels usos del paisatge
urbà.

g) Aprovar la convocatòria de concurs d'adjudicació
de contracte de patrocini mitjançant la cessió d'es¬
pais publicitaris públics, prevista a l'article 103.2 de
l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, com tam¬
bé dur a terme l'adjudicació, la formalització i la re¬
solució de les qüestions incidentals.

Article 2
La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà

estarà integrada pels membres següents:
- El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Bar¬

celona, el qual serà el seu president, i que delega¬
rà en el vicepresident en cas d'absència.

- El regidor president de l'Institut Municipal del Pai¬
satge Urbà i Qualitat de Vida, el qual serà el
vicepresident d'aquesta Comissió Mixta.

- El director gerent de l'Institut Municipal del Paisat¬
ge Urbà i Qualitat de Vida.

- El sotsdirector tècnic de l'Institut Municipal del
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.

- Un responsable del Sector d'Urbanisme de l'Ajun¬
tament de Barcelona, designat pel gerent de l'es¬
mentat Sector.

- Un responsable del Sector de la Via Pública de
l'Ajuntament de Barcelona, designat pel gerent de
l'esmentat Sector.

- Un responsable del Districte municipal de la ciutat
de Barcelona on tingui lloc l'actuació, designat pel
gerent del Districte municipal corresponent.

- Un representant del FAD (Foment de les Arts De¬
coratives), a proposta d'aquesta entitat.

- Un representant del Gremi de Publicitat, a propos¬
ta d'aquesta entitat.

- Una persona nomenada pel president de l'Institut
Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.

Article 3
El règim d'acords d'aquesta Comissió serà per ma¬

joria, amb el vot de qualitat de la Presidència en cas
necessari.

Article 4
La convocatòria de la Comissió Mixta de Protecció

del Paisatge Urbà, la qual es reunirà amb periodicitat
mensual, es farà amb una antelació de cinc dies hà¬
bils i haurà d'anar acompanyada de l'ordre del dia i
de la documentació corresponent.

Article 5
La secretària de la Comissió Mixta de Protecció

del Paisatge Urbà serà designada pel director ge¬
rent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Quali¬
tat de Vida, la qual serà responsable de garantir-ne
el funcionament i assumir-ne el suport tècnic i admi¬
nistratiu.

Article 6
La presidència de la Comissió Mixta de Protecció

del Paisatge Urbà podrà convocar representants d'al¬
tres sectors d'activitat municipal o privada, amb veu
però sense vot, quan els assumptes a tractar així ho
aconsellin.

Article 7
La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge

Urbà assumirà les funcions assignades a la Co¬
missió de Publicitat prevista a l'antiga Ordenança
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de les instal·lacions i activitats publicitàries, que
ha estat suprimida i derogada per la nova Orde¬
nança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona.

Segon. Atès el caràcter provisional del que s'esta¬
bleix en aquesta disposició, i d'acord amb l'article 14
de la vigent Ordenança dels usos del paisatge urbà,
l'adscripció orgànica, composició, funcions i règim de
funcionament d'aquesta Comissió s'haurà d'establir i
desenvolupar definitivament en el moment de tramitar
el corresponent reglament orgànic de participació
previst a la Carta de Barcelona.

Tercer. Delegar en l'Im. Sr. Regidor president de
l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, d'acord amb el que preveu l'article 101 de l'Or¬
denança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona, la resolució de les sol·licituds d'autoritza¬
ció per a l'ús excepcional del paisatge urbà.

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

(Ref. 5554)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Direcció de Serveis d'Organització i en ús de les fa¬
cultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21
de la Llei reguladora de les bases de règim local i l'ar¬
ticle 13 de la Carta municipal, disposo:

Primer. Aprovar l'estructura organitzativa i funcions
de la Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat,
d'acord amb el document annex.

Segon. Deixar sense efecte l'estructura organitza¬
tiva anterior.

Barcelona, 26 de novembre de 1999. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 5598)

Annex

ORGANIGRAMA

Direcció de Comunicació

Corporativa i Qualitat

V
Direcció de Serveis de

Comunicació i Atenció

al Ciutadà

Direcció de Serveis

de Marqueting Públic
i Qualitat

Direcció de Serveis

d'Estudis i Avaluació

Direcció de Serveis de

Participació Ciutadana

Departament
d'Informació i

Atenció al Ciutadà

Departament
d'Imatge i

Producció Editorial

Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector de
Serveis Generals.

Nivell associat: 30.

Funcions
- Establir les estratègies generals de comunicació

corporativa.
- Impulsar i dirigir els Plans de Comunicació i Quali¬

tat Municipal.
- Dirigir ei Pla d'Estudis Sociològics pel coneixe¬

ment de les necessitats, interessos i percepció
dels ciutadans.

- Direcció de la informació i atenció al ciutadà.
- Dirigir les iniciatives municipals pel que fa a la

participació ciutadana, relacions amb entitats, im¬
puls del voluntariat i de les actuacions pel foment
de la solidaritat.

- Dirigir les diferents actuacions en matèria de co¬
municació: publicitat, exposicions i actes de pro¬
moció de la ciutat, publicacions, internet.

- Dirigir l'administració i gestió de recursos assig¬
nats a la Direcció.

- Dirigir la coordinació i execució dels diferents
plans de comunicació sectorial i de districtes.

- Dirigir l'avaluació dels diferents programes d'actua¬
ció municipal pel que fa a la qualitat.

Direcció de Serveis de Comunicació i Atenció al
Ciutadà

Òrgan superior immediat: Direcció de Comunicació
Corporativa i Qualitat.

Nivell associat: 28.

Funcions
- Sota les directrius de la Direcció de Comunicació,

integra els blocs de funcions següents:
a) Direcció de Barcelona Informació. S'encarre¬

ga de satisfer la demanda ciutadana d'infor¬
mació sobre la ciutat i els seus serveis pú¬
blics, com també de facilitar la realització dels
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tràmits municipals incorporats a l'atenció inte¬
grada, a través de l'atenció telefònica, pre¬
sencial i telemática.

b) Gestió de la producció dels serveis de comuni¬
cació: Impremta Municipal, serveis editorials
de llibres, revistes i altres elements gràfics,
com també del material de comunicació
audiovisual i multimédia, assegurant la cohe¬
rència de la imatge corporativa.

c) Administració i gestió de recursos del conjunt
de la Direcció de Comunicació Corporativa i
Qualitat.

- Impuls i seguiment dels projectes derivats del
desenvolupament de la Societat de la Informació
pel que fa als serveis oferts per l'Ajuntament a la
xarxa internet.

Les funcions dels paràgrafs a) i b) són desenvolu¬
pades per dos òrgans: Informació i Atenció al Ciuta¬
dà, i Imatge i Producció Editorial.

Les dels paràgraf c) són desenvolupades per un
lloc de treball específic.

La Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat
podrà atribuir a aquesta Direcció de Serveis funcions
de col·laboració en l'impuls, seguiment i control dels
Plans de Comunicació.

Departament d'Informació i Atenció al Ciutadà
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de

Comunicació i Atenció al Ciutadà.
Nivell associat: 26.

Funcions
- Facilitar la informació sobre la ciutat i els seus

serveis públics, com també la realització dels trà¬
mits municipals incorporats a l'atenció integrada,
a través de:
- L'atenció telefònica: gestió del servei 010,

atenció a les demandes d'informació formula¬
des per Centraleta Corporativa, gestió del ser¬
vei 900, com també el conjunt de serveis i/o
accions de telemarqueting municipal.

- L'atenció presencial: promoure i ser punt de
referència pel conjunt de serveis de l'Ajunta¬
ment que realitza atenció presencial genera-
lista, per tal de garantir la qualitat, eficàcia i ri¬
gor en tots els punts d'atenció.
Direcció i gestió de l'OAC de Sant Miquel i de
l'Oficina de Troballes.

- L'atenció telemática: oferir a través de la xarxa

internet la informació actualitzada sobre Bar¬
celona i el seu Ajuntament, com també possi¬
bilitar la realització on-line dels tràmits de
l'atenció integrada.

- Garantir l'assegurament de la qualitat i la millora
dels processos interns de l'oferta de Barcelona In¬
formació.

- Garantir els continguts necessaris per a satisfer la
demanda ciutadana d'informació i de realització
de tràmits municipals pels diferents canals de dis¬
tribució de Barcelona Informació.

Departament d'Imatge i Producció Editorial

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de
Comunicació i Atenció al Ciutadà.

Nivell associat: 26.

Funcions
- Gestió de les tasques derivades de l'aplicació de

les normes d'Imatge Corporativa.
- Producció audiovisual i multimédia.
- Gestió dels processos de producció d'elements

de comunicació, maquetació, il·lustració, arxiu fo¬
togràfic, impressió i distribució.

- Direcció de la Impremta Municipal.

Direcció de Serveis de Marqueting Públic i Qualitat

Òrgan superior immediat: Direcció de Comunicació
Corporativa i Qualitat.

Nivell associat: 28.

Funcions
- Disseny, direcció tècnica i planificació d'accions i

campanyes de comunicació, gestió tècnica de su¬
ports publicitaris municipals, disseny i direcció
tècnica d'exposicions i actes de promoció.

- Gestió del sistema corporatiu d'atenció a les quei¬
xes i suggeriments dels ciutadans. Impuls de pro¬
grames de millora de la qualitat.

- Desenvolupar i gestionar accions de comunicació
interna.

- Coordinar els diferents departaments de comuni¬
cació i qualitat sectorials i de districte.

- Impulsar i coordinar el comitè de redacció de les
publicacions municipals.

Direcció de Serveis d'Estudi i Avaluació

Òrgan superior immediat: Direcció de Comunicació
Corporativa i Qualitat.

Nivell associat: 28.

Funcions
- Elaboració i gestió del Pla d'estudis sociològics

municipals.
- Establir i gestionar els sistemes d'auditoria d'as¬

segurament de la qualitat.
- Assessorament i suport per a la realització d'estu¬

dis sociològics i de qualitat als diferents sectors,
districtes, instituts i empreses municipals.

- Establiment i control d'indicadors per a l'avaluació
de l'actuació municipal.

Direcció de Serveis de Participació Ciutadana
Òrgan superior immediat: Direcció de Comunicació

Corporativa i Qualitat.
Nivell associat: 28.

Funcions
- Direcció de l'Agència Municipal de Serveis Asso¬

ciatius.
- Execució i foment de les iniciatives municipals pel

que fa a la participació ciutadana, la solidaritat i la
promoció dels drets civils.

- Relacions amb entitats i associacions ciutadanes.
- Elaboració i implementació dels reglaments i òr¬

gans de participació previstos en la Carta muni¬
cipal.

Pel desenvolupament d'aquestes funcions s'ads¬
criurà a aquesta Direcció de Serveis un lloc de treball
de direcció de projectes.

V
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Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Direcció de Serveis d'Organització i en ús de les fa¬
cultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21
de la Llei reguladora de bases de règim local i l'article
13 de la Carta municipal, disposo:

Primer. Aprovar l'estructura organitzativa i funcions
del Sector de Serveis Personals, d'acord amb el do¬
cument annex.

Segon. Deixar sense efecte l'estructura organitza¬
tiva anterior del Sector de Serveis Personals.

Tercer. Encarregar a la Gerència del Sector de
Serveis Personals la preparació i redacció, conjunta¬
ment amb el Sector de Serveis Generals, dels esta¬
tuts del futur Institut Municipal d'Atenció a les Perso¬
nes i que els sotmetin a aprovació en el termini
màxim de sis mesos.

Barcelona, 26 de
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 5303)

novembre de 1999. L'alcalde,

Annex

ORGANIGRAMA

Gerència del Sector de Serveis Personals

Òrgan superior immediat: gerent municipal.
Nivell associat: 30.

Missió
Direcció executiva superior del Sector i coordinació

amb els òrgans municipals en matèria de Serveis
Personals.

Funcions
- Traçar les línies estratègiques en matèria de Ser¬

veis Personals d'acord amb les directrius políti¬
ques.

- Coordinar els diferents òrgans i ens municipals en
matèria de Serveis Personals.

- Elaborar el programa director global del Sector.
- Dissenyar l'organització interna del Sector.
- Dirigir, coordinar i controlar els serveis que execu¬

ta el Sector.
- Gestionar els recursos personals, econòmics, ma¬

terials i tecnològics assignats al Sector.

Direcció de Serveis de Participació Social

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector (1)
Nivell associat: 28.

Missió
Impulsar la participació, el consens i la cooperació

publicoprivada en matèria de benestar social, dins
l'àmbit de ciutat.

(1) Donades les seves funcions, existeix una vinculació
amb la regidora presidenta de la Comissió de Benestar
Social.

Funcions
- Impulsar el consens i la participació entre la socie¬

tat civil i l'Ajuntament en l'àmbit del benestar social.
- Donar suport al Consell Municipal de Benestar

Social.
- Relacions amb el Pla Estratègic de la ciutat.
- Dur a terme la coordinació executiva del Pla Inte¬

gral de desenvolupament dels serveis socials de
la Ciutat.

- Fomentar la millora continuada de les relacions
amb les ONG.

- Propiciar el mecenatge i la cooperació publico¬
privada.

Direcció Tècnica dAfers Socials als Districtes

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 28.

Missió
Establir la definició tècnica de la prestació dels

serveis i realitzar el control de qualitat de la seva
execució.

Funcions
Referent en matèria d'afers socials:

- Normalitzar el contingut tècnic del treball als Dis¬
trictes:
a) per desenvolupar els serveis
b) per establir la relació entre ells
c) per coordinar-se amb altres òrgans i serveis

externs.
- Dissenyar i fer el seguiment dels paràmetres

d'avaluació tècnics i de qualitat dels serveis.
- Elaborar els plans de formació dels professionals

que realitzen els serveis.
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- Assessorar tècnicament els professionals i res¬
ponsables de l'execució dels serveis.

- Donar el suport tècnic necessari per tal que els
serveis es portin a terme als Districtes.

Direcció Tècnica d'Esports

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 28.

- Gestionar el manteniment dels edificis i les corres¬

ponents instal·lacions adscrits al Sector.

Se li adscriurà l'Institut Municipal de Persones amb
Disminució.

Fins a la constitució del futur Institut d'Atenció a les
Persones, del qual aquesta Direcció de Serveis és
l'embrió, se li adscriurà un lloc de treball de Director
de Projectes de nivell 26.

Missió
Planificació, ordenació i promoció de l'activitat es¬

portiva a la ciutat.
Projecció de la ciutat en els esdeveniments nacio¬

nals i internacionals esportius.

Funcions
- Establir els criteris, objectius i línies d'actuació en

matèria d'instal·lacions municipals esportives i de
promoció esportiva de la ciutat.

- Planificar el desenvolupament d'equipaments es¬
portius de la ciutat.

- Impulsar, assessorar i coordinar l'activitat esporti¬
va desenvolupada en els districtes.

- Impulsar i proposar acords i convenis de col·la¬
boració amb altres institucions, organismes, fede¬
racions, administracions, gestors d'instal·lacions, i
associacions esportives de caràcter local, nacio¬
nal o internacional.

- Establir les relacions amb agents públics i privats
per a la col·laboració i patrocini en els esdeveni¬
ments de promoció esportiva de la ciutat.

- Reglamentar el funcionament i control de les
instal·lacions municipals esportives.

- Impulsar, coordinar i organitzar els actes i compe¬
ticions esportives a nivell ciutat.

Direcció de Serveis de Producció dels Serveis
Personals

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 28.

Missió
Executar els serveis socials especialitzats de se¬

gon nivell i aquells de primer nivell que sobrepassin
l'àmbit d'un Districte, per mitjans externs o propis.

Funcions
- Definir els paràmetres tecnicoadministratius de la

contractació dels serveis.
- Fixar objectius i indicadors per avaluar la gestió

dels serveis.
- Gestió de proveïdors (públics, privats i entitats

sense ànim de lucre) de béns i serveis.
- Fer el control de la realització dels serveis i propo¬

sar mesures correctores, si escau.
- Gestionar les despeses derivades de l'execució

dels serveis.
- Gestionar els ingressos relacionats amb l'execu¬

ció dels serveis.
- Executar els serveis que es realitzin amb el perso¬

nal propi.
- Preparar la recepció de les competències i serveis

objecte de traspàs en el desenvolupament de la
Carta municipal.

Departament d'Inspecció i Control

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 26.

Missió
Dur a terme la inspecció i el control dels serveis

socials que es presten a la ciutat, en l'àmbit de com¬
petències municipals.

Funcions
- Inspeccionar i controlar l'activitat pública i privada,

en matèria de serveis socials en l'àmbit de les
competències municipals, que es presten en la
ciutat.

- Tramitar els procediments sancionadors que se'n
derivin.

Direcció de Serveis de Planificació i Recerca +

Desenvolupament

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 28.

Missió
Elaborar sistemes d'informació per tal d'analitzar

les necessitats i demandes socials de la ciutat.
Desenvolupar i posar en marxa serveis que donin

resposta a aquesta anàlisi.

Funcions
- Sistemes d'informació:

- Elaborar el sistema d'informació pel coneixe¬
ment de la realitat social de la ciutat (observa¬
tori social de la ciutat).

- Recollir informació, en matèria de serveis so¬
cials, d'altres ciutats.

- Dissenyar, mantenir i elaborar el sistema d'in¬
formació per al control de gestió dels serveis
en matèria de benestar social.

- Planificació:
- Analitzar la demanda i necessitats socials de

la ciutat.
- Elaborar els plans d'actuacions pels diferents

sectors socials i grups de població.
- Recerca i desenvolupament:

- Projectar nous serveis i/o redissenyar els ser¬
veis existents, dins del marc dels plans d'ac¬
tuació, per tal de donar resposta a les neces¬
sitats i demandes detectades.

- Desenvolupar-los i fer la seva posada en
marxa.

- Desenvolupar projectes (propis, europeus,
etc.)



NÚM. 34 20-XII-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1435

Departament de Comunicació

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 26.

Missió
Coordinar i normalitzar la informació al ciutadà en

matèria de serveis personals. Donar suport al Sector
amb les seves relacions amb l'exterior.

Funcions
- Organitzar i gestionar la informació del Sector, tot

integrant-la amb el sistema corporatiu d'informa¬
ció al ciutadà.

- Normalitzar els productes editats pel Sector (re¬
vistes, llibres, fulls d'informació, etc....) i establir
pautes de referència pels Districtes.

- Establir el sistema de recull de suggeriments i
queixes i donar-los resposta.

- Preparar la informació corresponent a la relació
amb mitjans de comunicació.

- Donar suport al Sector amb les seves relacions
externes.

Les funcions anteriors es desenvoluparan amb co¬
ordinació funcional de la Direcció de Comunicació,
del Sector de Serveis Generals.

Departament d'Administració

Òrgan superior immediat: Gerència del Sector.
Nivell associat: 26.

Missió
Efectuar la gestió economicocomptable dels recur¬

sos pressupostaris i extrapressupostaris del Sector.
Efectuar el control i seguiment de l'aplicació del

Capítol I relatiu a l'àmbit del Sector.

Funcions
- Administració i gestió economicocomptable dels

recursos pressupostaris i extrapressupostaris del
Sector.
- Tramitar els expedients.
- Elaborar estats comptables.
- Assessorar i donar suport tècnic en matèria

econòmica.
- Control i seguiment de l'aplicació del Capítol I re¬

latiu a l'àmbit del Sector.
- Tramitació administrativa relativa a la gestió

de personal.
- Preparar les propostes de contractació de ca¬

ràcter temporal.
- Assessorament tecnicoadministratiu en matè¬

ria de personal.
- Gestió d'infraestructura i equip informàtic del Sector.

Fe d'errades

En la Gaseta Municipal núm. 31, de data 20 de no¬
vembre de 1999, a la pàgina 1.304, en les transferèn¬
cies de crèdit d'import 74.200.000 pessetes, en la
d'import 27.000.000 de pessetes, la partida correcta
de l'alta és "631.02 05.01 45320" i no la "631.02
05.01 45230" que hi figura.
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'alcalde

per l'article 13.2 de la Llei 22/98, de 30 de desembre,
de la Carta municipal de Barcelona i l'article 21.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, disposo:

Delegar en el gerent de l'Institut Municipal d'Urba¬
nisme les facultats següents:
- Formalitzar en escriptura pública les alineacions de

les parcel·les declarades sobreres de la via pública,
adjudicades pels òrgans municipals competents.

- Cancel·lar i tornar les garanties constituïdes pels
adjudicataris de les parcel·les declarades sobre¬
res de la via pública.

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

(Ref. 5469)

Decret. En ús de les facultats conferides per la Llei
de bases de règim local, modificada per la Llei 7/97,
de 15 d'abril, i l'article 13.2 de la Carta Municipal de
Barcelona, aprovada per Llei 22/98, disposo:

Primer. Delegar en el gerent de l'Institut Municipal
d'Urbanisme la facultat de constituir i aixecar dipòsits
derivats de la tramitació dels expedients d'expropia¬
ció i de gestió urbanística que siguin competència de
l'Institut.

Segon. Establir que en l'exercici de les facultats
delegades, en virtut de l'apartat anterior, es tindran
presents les normes següents:
- En les resolucions s'haurà de fer constar que

s'actua per delegació expressa de l'alcalde.
- L'alcalde podrà, en tot moment, revocar la delega¬

ció inclosa en el present decret. També podrà
avocar la resolució d'un assumpte concret dels
que s'esmenten en l'apartat anterior.

- Es remetrà còpia de la Secretària General de les
resolucions adoptades per delegació, a fi d'inte-
grar-les al llibre de decrets de l'Alcaldia.

- Els recursos administratius que es presentin con¬
tra els actes dictats pel gerent de l'Institut en exer¬
cici de les competències que li són delegades, se¬
ran tramesos a l'Alcaldia per a la seva resolució.

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

(Ref. 5470)

Decret. En ús de les facultats conferides a l'Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Nomenar el Sr. Josep A. Acebillo i Marín arquitecte
en cap de l'Ajuntament de Barcelona i comissionat de
l'Alcaldia d'Infraestructures i Urbanisme.

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

(Ref. 5471)

Decret. En ús de les facultats conferides a l'Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Nomenar el Sr. Pere Navarro i Olivella director de
Serveis de Transports i Circulació.

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

(Ref. 5472)

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

Delegar en el Sr. Ramon García-Bragado i Acín,
gerent d'Urbanisme, la representació de l'Ajuntament
de Barcelona a la Comissió Provincial d'Urbanisme
de Barcelona, en substitució del Sr. Borja Carreras-
Moysi i Carles-Tolrà.

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

(Ref. 5561)

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 13 de la Carta de Barce¬
lona, i de conformitat amb el que estableix l'article 8
dels Estatuts de la Casa de Misericòrdia de Barcelo¬
na, disposo:

Designar YIma. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Car-
les-Tolrà, regidora ponent de relacions ciutadanes, i
el Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué, gerent de Ser¬
veis Personals, representants de l'Ajuntament al Pa¬
tronat de la Casa de Misericòrdia de Barcelona, en
substitució de l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan i el Sr.
Albert Serra i Martín.

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

(ref. 5562)

Decret. D'acord amb el Conveni de cooperació,
signat el 23 de març de 1995, entre l'Ajuntament de
Barcelona, l'Autoritat Portuària de Barcelona i el
Consell Superior d'Investigacions Científiques per a
la posada en funcionament del Centre Mediterrani
d'Investigacions Marines i Ambientals, i fent ús de
les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels arti¬
cles 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Delegaren l'Im. Sr. Vladimir de Semir i Zivojnovic la
representació de l'Ajuntament de Barcelona en el Pa¬
tronat del Centre Mediterrani d'Investigacions Marines
i Ambientals, en substitució del Sr. Josep Puig i Boix.

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

(Ref. 5563)

T
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Decret. En ús de les atribucions conferides a

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

Designar membres del Consell d'Administració de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, les per¬
sones següents.
En representació dels comerciants:

Sr. Pere Llorens i Lorente
Sr. Joan Estapé i Mir
Sr. Pere Carbó i Loza
Sr. Alexandre Goñi i Febrer
Sr. Eugeni Sanz i Alonso

En representació de les organitzacions de consumi¬
dors i usuaris.

Sr. Fèlix Gatell i Aparici
En representació de les organitzacions sindicals

Sr. Daniel Velasco i García

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

(Ref. 5601)
* * *

Decret. D'acord amb el que preveu l'article 11.3 dels
Estatuts de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, i
fent ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia
pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases de
règim local i 13 de la Carta de Barcelona, disposo:

Designar els Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan i
Ferran Mascarell i Canalda representants de l'Ajunta¬
ment de Barcelona en el Patronat de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu, en substitució de la Sra. Eulàlia
Vintró i Castells i el Sr. Joaquim de Nadal i Caparà.

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

(Ref. 5640)
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Convenis de col·laboració i autorització paisatgística

A l'empara de l'article 98 i següents de l'Ordenança
dels usos del paisatge urbà

A la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-dos de setem¬
bre de mil nou-cents noranta-nou.

Reunits

Al Seminari Diocesà de Barcelona
D'una part, l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde

de Barcelona, assistit en aquest acte per l'Im. Sr.
Romà Miró i Miró, secretari general de l'Ajuntament
de Barcelona.

De l'altra, el Dr. Sebastià Calzada i Badia, director
del Museu de Geologia del Seminari Diocesà de Bar¬
celona.

I de l'altra, el Sr. Jeroni Roca i Xampeny, director
general d'Impresiones de Catalunya, SA, empresa
editora del diari El Mundo Catalunya, des d'ara El
Mundo, amb domicili social al carrer de la Diputació,
núm. 119, 08015 de Barcelona, i CIF A-7931682.

Hi assisteixen també per l'Ajuntament de Barcelo¬
na, l'Im Sr. Jordi Portabella i Calvete, regidor presi¬
dent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qua¬
litat de Vida; la Ima. Sra. Cati Carreras-Moysi i
Carles-Tolrà, regidora del Districte de Ciutat Vella;
l'Im. Sr. Pere Alcober i Solanas, regidor-president de
l'Institut Municipal de Mercats; la Ima. Sra. Marina
Subirats i Martori, regidora-presidenta de la Comissió
d'Educació i Cultura; i l'Im. Sr. Ferran Mascarell i
Canalda, regidor ponent de Cultura.

Diuen

Primer
L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Quali¬

tat de Vida (des d'ara l'Institut) i l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona han promogut conjun¬
tament un projecte de patrocini adreçat a la dignifi¬
cació i millora de les condicions dels establiments
de venda d'ocells de la Rambla dels Estudis de
Barcelona.

Segon
El projecte de patrocini s'ha concretat amb l'adjudi¬

cació a El Mundo del contracte de concessió de l'ús

gràfic dels plafons posteriors i laterals dels llocs de
venda, segons resolució de la Mesa de Contractació
de 29 de juny de 1999. L'entitat patrocinadora finança
d'aquesta manera el cost de fabricació i d'instal·lació
dels nous establiments de venda d'ocells de la Ram¬
bla, segons les condicions del contracte de conces¬
sió. S'incorporen el plec de condicions i la resolució
de la Mesa de contractació com a annexos 1 i 2 a

aquest conveni.

Tercer
La proposta presentada inclou una idea força ori¬

ginal que, per sobre de l'ús publicitari, prima la co¬
municació i la promoció cultural de la ciutat. El pro¬
jecte es durà a terme mitjançant la col·locació, als
llocs de venda, de reproduccions de la portada del
diari El Mundo de Catalunya, així com altres activi¬
tats lligades al món de l'edició. Les característiques
d'aquesta activitat s'acompanyen com a annex 3
d'aquest conveni.

Quart
Aquesta contribució d'El Mundo a la millora del pai¬

satge urbà de la ciutat és admesa per l'Ajuntament de
Barcelona com a reparació de l'impacte previsible de
la seva activitat, donat que es tracta d'una actuació
d'interès públic municipal.

El present conveni de col·laboració es realitza a
l'empara del que es preveu per als usos excepcio¬
nals a l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la
ciutat de Barcelona, aprovada en data 26 de març
de 1999.

Convenen

Primer
La signatura del present conveni de col·laboració

porta implícita l'autorització paisatgística prevista a
l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge
urbà, en relació a l'activitat proposada per El Mundo.

Segon
L'Institut autoritza l'ús excepcional del paisatge

urbà que suposa l'activitat d'El Mundo per un termini
de quatre anys, des del dia següent a la data de for¬
malització del contracte administratiu de concessió.

Tercer
L'Institut farà les inspeccions necessàries per com¬

provar i valorar l'adequació a les condicions establer¬
tes en aquest conveni i en els seus annexos.

Quart
En concepte de reparació de l'impacte previsible

de l'activitat que durà a terme, El Mundo assumeix el
patrocini del cost de la substitució dels actuals quios¬
cos pel nou model aprovat per l'Ajuntament de Barce¬
lona. Aquest import és de quaranta milions de pesse¬
tes (40.000.000 de pessetes).

Cinquè
Com a primera acció de promoció cultural lligada al

projecte, El Mundo patrocinarà l'habilitació de la nova
"Sala Cardenal Carles" del Museu de Geologia del

r
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Seminari de Barcelona, que es troba situat al recinte
del Seminari Diocesà, i que s'inaugurarà dins les ce¬
lebracions del 125è aniversari del Museu Geològic.
En aquesta sala s'instal·laran els materials del pro¬
grama docent "Coneix la teva terra", orientat a la po¬
blació escolar de Catalunya i que es desenvoluparà
de manera experimental durant el curs escolar 1999-
2000. El patrocinador contribuirà igualment a la divul¬
gació d'aquest programa, d'acord amb el que s'espe¬
cifica al punt desè d'aquest conveni.

Sisè
L'import d'aquesta contribució s'estima en un milió

quatre-centes mil pessetes (1.400.000 pessetes), IVA
exclòs, que es destinaran a completar la decoració de
l'espai, a ampliar el material docent i a l'edició d'un
mailing adreçat a totes les escoles de Catalunya.

Setè
Aquesta quantitat s'ingressarà a la signatura d'a¬

quest conveni en el compte corrent número 2100
3000 19 2201633296 de la Caixa d'Estalvis i Pen¬
sions de Barcelona, de la qual és titular l'Institut, i en

què es recullen les col·laboracions econòmiques i les
aportacions dels patrocinadors.

Vuitè
El pagament el farà efectiu l'Institut a la presenta¬

ció de les factures corresponents als conceptes ob¬
jecte del patrocini.

Novè
A la nova "Sala Cardenal Carles" del museu

s'instal·larà una placa relativa a la col·laboració d'El
Mundo en el seu patrocini.

Desè
L'entitat patrocinadora també es farà càrrec de

l'edició del cartell del Programa "Coneix la teva terra",
que figura com a annex 4, i de l'edició d'un suplement
especial dedicat a l'exposició amb continguts que faci¬
litarà el Museu Geològic del Seminari, la maqueta del
qual figura con a annex 5 d'aquest conveni. Es realit¬
zaran 4.500 exemplars del cartell i 10.000 exemplars
del suplement. Igualment s'encarregarà de la campa¬
nya de divulgació pública del programa i la nova sala.
El valor estimat d'aquestes contribucions és de tres mi¬
lions de pessetes (3.000.000 de pessetes).

Onzè
Dins del termini lectiu que resti del curs escolar a

partir de la signatura d'aquest conveni, El Mundo po¬
drà, durant un mes, convidar les escoles que consi¬
deri perquè visitin gratuïtament el Museu de Geolo¬
gia, dins dels horaris del Museu.

Dotzè
L'Institut, en nom de l'Ajuntament de Barcelona,

agraeix a Impresiones de Catalunya, SA/EI Mundo Ca¬
talunya aquesta col·laboració, i la nomena "Entitat Col¬
aboradora de la Campanya Barcelona, posa't guapa",
amb dret a utilitzar els eslògans i logotips de la Cam¬
panya, amb autorització prèvia del gerent de l'Institut.

I en prova de conformitat signen el document per
quadruplicat, en el lloc i la data indicats a l'encapçala¬
ment.

Per l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Joan Clos
i Matheu

Per Impresiones de Catalunya, SA, el director ge¬
neral, Jeroni Roca i Xampeny

Per l'IMPUiQV, el president, Jordi Portabella i
Calvete

Pel Seminari Diocesà de Barcelona, el director del
Museu de Geologia, Sebastià Calzada i Badia

El secretari general, Romà Miró i Miró.
* * *

A l'empara de l'article 98 i següents de l'Ordenança
dels usos del paisatge urbà

A la ciutat de Barcelona, el dia cinc de novembre
de mil nou-cents noranta-nou.

Reunits

D'una part, l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde
de Barcelona, assistit en aquest acte per l'Im. Sr.
Francesc Lliset i Borrell, secretari general de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.

De l'altra, el Sr. Josep Bonet i Sabaté, conseller
delegat de Globus Barcelona, SL.

Hi assisteixen per part de l'Ajuntament l'Im. Sr.
Jordi Portabella, regidor president de l'Institut Munici¬
pal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, i la Ima.
Sra. Carmen San Miguel, regidora presidenta de la
Comissió de Mobilitat i Seguretat.

Diuen

I. En el marc dels esdeveniments que es preparen
a tot el món per donar la benvinguda a l'any 2000, la
societat Globus Barcelona, SL, proposa a la ciutat
instal·lar un globus aerostàtic al recinte de l'Estació
de França.

Aquest fet enllaça amb una tradició de la ciutat que
va començar amb motiu de l'Exposició Universal del
1888. Barcelona incorporarà així un motiu turístic
més com a esdeveniment festiu per l'entrada del nou
mil·leni, al llarg de l'any 2000.

II. La Societat Globus Barcelona, SL, ha estat
constituïda amb la finalitat de gestionar un globus
captiu que permetrà als ciutadans i visitants de Bar¬
celona contemplar la ciutat des d'una perspectiva aè¬
ria. Les característiques i la memòria descriptiva del
projecte s'adjunten com a annex 1.

III. El globus té previst incorporar una sola franja
central de 17,5 x 5 metres destinada a la presentació
de missatges publicitaris, fet que l'inclou en l'àmbit
d'aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge
urbà, pel que fa a l'ús del paisatge sobre l'espai aeri.
Aquesta disposició no podrà ser modificada sense un
acord exprés de la Comissió Mixta de Protecció del
Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.

IV. Renfe participa amb gran interès en aquesta ini¬
ciativa, en el marc de la seva política d'integració en
les ciutats i dels seus objectius patrimonials, consis¬
tents en donar als immobles infrautilitzats pels serveis
ferroviaris un ús alternatiu i socialment atractiu. És
per aquest motiu que el globus s'instal·larà en un ter¬
reny propietat de Renfe situat al recinte de l'Estació
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de França, situat entre les instal·lacions ferroviàries i
el passeig de Circumval·lació. S'adjunta còpia del
corresponent contracte entre Globus Barcelona i
Rente com a annex 2.

Rente i Globus Barcelona consideren ideal aquest
emplaçament per al globus captiu, donada la impor¬
tància històrica i emblemàtica del seu entorn dins de
la ciutat, i el recent ressorgiment, no només de la
zona sinó també de la mateixa Estació de França, la
qual s'ha convertit en un espai per a l'activitat lúdica i
cultural de Barcelona.

V. La ubicació escollida pels promotors d'aquesta
activitat és molt a prop de les dependències que
ocupa la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana, si¬
tuades a la cruïlla dels carrers de Wellington i pas¬
seig de Circumval·lació, a tocar de les instal·lacions
del Parc Zoològic, la Universitat Pompeu Fabra, i el
Port Olímpic. L'edifici, d'estil vuitcentista i que per¬
tany a una època emblemàtica de la història de la
nostra ciutat, la de l'Exposició Universal de 1888, es
compon d'una gran nau de 1.200 m2 que allotja 60
"boxos" individuals i els serveis annexos per al per¬
sonal i els animals. Just al costat de l'edifici es troba
un picador descobert de 1.100 m2.

VI. La Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de
Barcelona es va crear el 19 de novembre de 1856
amb la finalitat de dur a terme les funcions de cerimo¬
nial i protocol, i a la vegada efectuar la vigilància dels
carrers de la ciutat. Aquestes funcions són les que
encara avui es realitzen.

VII. La Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de
Barcelona s'ha consolidat com un cos de cavalleria
de gran prestigi nacional i internacional, i que forma
part de la imatge més positiva de la ciutat. Una de les
mostres més importants del seu art, el "carrousel", va
poder ser gaudit a tot el món durant la cerimònia de
cloenda dels Jocs Olímpics de 1992. Actualment, són
els protagonistes de les reeixides "Nits Hípiques de
Barcelona", organitzades amb el suport del Consorci
Turisme de Barcelona, que tots els caps de setmana
de l'estiu fan omplir a vessar el recinte hípic de la Foi¬
xarda.

VIII. Globus Barcelona té intenció de lligar la seva
presència a la zona amb el finançament de les actua¬
cions que es requereixen a les instal·lacions vuitcen¬
tistes de la Guàrdia Urbana per retornar-Ies a l'es¬
plendor que van tenir ara fa més de 110 anys.

IX. Aquesta aportació de Globus Barcelona és ad¬
mesa per l'Ajuntament de Barcelona com a reparació
de l'impacte previsible de la seva activitat, donat que
l'actuació ha estat declarada d'interès públic munici¬
pal per resolució de l'Institut Municipal del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida de data 14 d'octubre de
1999, que s'adjunta com a annex 3.

X. Globus Barcelona ha pactat amb el Sector de
Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona les facilitats
d'estacionament que el projecte inclou, en les con¬
dicions que es recullen en el document que s'ad¬
junta com a annex 4. En tot cas, l'ús d'aquestes
facilitats d'aparcament serà gratuït per als usuaris
del globus.

XI. El Consorci Turisme de Barcelona ha adoptat
Globus Barcelona i la seva activitat com un dels seus

productes, passant a formar part del seu catàleg de
serveis. S'adjunta certificació de l'acord del Consell
General de data 27 de juny de 1999 com a annex 5.

El present Conveni de Col·laboració es realitza a
l'empara del que és previst per als usos excepcionals
a l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat
de Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999.

Convenen

Primer
La signatura del present conveni de col·laboració

porta implícita l'autorització paisatgística prevista a
l'article 98 de l'Ordenança dels usos del paisatge
urbà, en relació a l'activitat proposada per Globus
Barcelona. Als efectes del que disposa l'article
98.5.c) de l'Ordenança, el promotor ha ingressat a
l'Ajuntament la quantitat de dues-centes dotze mil
cent-quaranta-vuit pessetes (212.148 pessetes) en
concepte de llicència. S'adjunta la carta de paga¬
ment d'aquest concepte com a annex 6.

Segon
L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat

de Vida autoritza l'ús excepcional del paisatge urbà
que suposa l'activitat de Globus Barcelona, supeditat
a l'obtenció de la llicència que l'Ajuntament atorgarà
en les condicions que figuren a l'annex 7.

El venciment d'aquesta autorització es produirà el
dia 15 de gener de l'any 2001, la qual serà renova¬
ble per anualitats fins a un màxim de tres. Les reno¬
vacions restaran condicionades a l'obtenció de les

corresponents llicències municipals per a l'activitat, i
de la declaració d'interès públic municipal de l'actua¬
ció reparadora.

Donat el caràcter provisional dels drets d'ocupació
dels terrenys propietat de Renfe, si s'hagués d'inter¬
rompre o suspendre l'activitat abans del previst per
indicació del propietari, la reparació paisatgística
compromesa per Globus Barcelona en aquest conve¬
ni es limitarà a les quantitats corresponents al temps
que hagi durat l'activitat, segons la periodificació de
pagaments acordada i que figura a l'annex 9 d'aquest
conveni.

Globus Barcelona haurà de requerir el vistiplau
previ i exprés de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida si, durant el termini de vigència
d'aquesta autorització paisatgística, s'hagués de mo¬
dificar qualsevol característica essencial de l'activitat
que pugui alterar l'impacte paisatgístic (ubicació, di¬
mensions, disseny), sense que això signifiqui inter¬
rupció en el còmput de la duració de l'autorització.

A aquests efectes, qualsevol modificació essencial
de les característiques de l'activitat no informada fa¬
vorablement per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida, es considerarà infracció de les
contingudes a l'article 114.1 .a) de l'Ordenança dels
usos del paisatge urbà.

Tercer
Les mesures, colors, continguts i característiques

dels missatges publicitaris hauran d'ajustar-se a l'or¬
denament vigent en la matèria, i hauran d'obtenir el
vistiplau previ de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida.
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V

El globus només s'enlairarà quan disposi de pas¬
satge.

El règim d'operació del globus serà el següent:
Durant l'horari d'estiu: Laborables de 10 a 21 hores.
Festius i vigílies de 10 a 23 hores.
Durant l'horari d'hivern: Laborables de 10 a 19

hores.
Festius i vigílies de 10 a 21 hores.
Qualsevol modificació d'aquests horaris haurà de

tenir el vistiplau previ de la Comissió Mixta de Protec¬
ció del Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.

Quart
Globus Barcelona es mostra disposat a incorporar,

en la franja central del globus no destinada a publici¬
tat, un logotip o missatge institucional a proposta de
l'Ajuntament mitjançant l'Institut Municipal del Paisat¬
ge Urbà i la Qualitat de Vida.

Inicialment el globus incorporarà, des de la data
d'inici de la seva activitat, un logotip relacionat amb
Barcelona i l'any 2000, el qual serà encarregat per
l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida a un dissenyador de prestigi. Globus Barcelona
patrocinarà l'elaboració d'aquest logotip, i es farà càr¬
rec dels honoraris del dissenyador. L'Ajuntament de
Barcelona serà el titular dels drets d'explotació
d'aquest logotip.

Cinquè
L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat

de Vida farà les inspeccions necessàries per a com¬
provar i valorar l'adequació a les condicions establer¬
tes en aquest conveni i en els seus annexos.

Sisè
Al venciment del termini de l'autorització, Globus

Barcelona restaurarà al seu càrrec, sense necessitat
de requeriment a l'efecte, la realitat física alterada,
restituint el paisatge a la seva anterior condició i noti¬
ficant a l'Ajuntament el final de la recuperació en el
termini de set dies.

Setè
En concepte de reparació de l'impacte previsible

de l'activitat que durà a terme, Globus Barcelona ofe¬
reix el patrocini del cost de les obres de rehabilitació
de l'edifici seu de la Unitat Muntada de la Guàrdia Ur¬
bana de Barcelona (carrer de Wellington/passeig de
Circumval·lació), la instal·lació d'una coberta i grades
al picador annex, i la instal·lació de nous "boxos" que
substitueixin els existents en l'actualitat, treballs que
es detallen a la memòria tècnica valorada que s'ad¬
junta com a annex 8.

El cost de les obres és de setanta-set milions de
pessetes (77.000.000 de pessetes)
Vuitè

Globus Barcelona presentarà, en el termini de qua-
ranta-cinc dies des de la signatura d'aquest conveni,
el contracte acordat entre Globus Barcelona i una

empresa de reconeguda solvència en aquesta espe¬
cialitat per a dur a terme les esmentades obres amb
les degudes garanties que aquestes exigeixen.

Les obres es faran d'acord amb les especificacions
tècniques que contenen la memòria i el pressupost,
els quals s'acceptaran en tots els seus punts i sota la
supervisió dels Serveis Tècnics de l'Institut Municipal
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i del Districte
de Ciutat Vella. En aquest sentit, totes les relacions

que s'hagin de mantenir amb el contractista, incloses
la direcció i supervisió de les obres, serà efectuada
pels Serveis Tècnics de l'Institut i del Districte.

Pel que fa als terminis d'execució de les obres i de
l'ús excepcional, s'haurà de tenir en compte el que es
preveu a l'article 104.2.C). de l'Ordenança municipal
dels usos del paisatge urbà.
Novè

El projecte executiu de les obres haurà de ser
aprovat pels Serveis Tècnics de l'Institut del Paisatge
Urbà, amb informe previ del Sector d'Urbanisme i
amb coneixement dels Serveis Tècnics del Districte
de Ciutat Vella.

Desè
Les quantitats corresponents al patrocini de les

obres es faran efectives de la manera i en els termi¬
nis que figuren a l'annex 9 d'aquest conveni.
Onzè

Les quantitats aportades que puguin excedir del
cost final de les obres seran destinades a un altre
projecte de millora patrimonial o ciutadana que reu¬
neixi les característiques exigides per l'Ordenança
dels usos del paisatge urbà. Globus Barcelona podrà
escollir la que prefereixi entre les opcions de què dis¬
posi l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat
de Vida.

Dotzè
Globus Barcelona establirà les corresponents pò¬

lisses d'assegurances que cobreixin els riscos d'acci¬
dent i responsabilitat civil davant tercers, derivats de
l'exercici de la seva activitat i per tot el temps que
aquesta duri.
Tretzè

Globus Barcelona facilitarà accés gratuït a la seva
activitat a les escoles públiques de la ciutat, durant el
curs escolar i prèvia concertació de visita, els dilluns,
dimecres i divendres, de 9 a 10 hores. Aquesta activi¬
tat es complementarà amb un recorregut per les de¬
pendències de la Guàrdia Urbana Muntada.
Catorzè

Ambdues parts manifesten la seva voluntat d'establir
noves línies de col·laboració vinculades a la recuperació
i promoció de les activitats pròpies de la Unitat Muntada
de la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, volen agrair
molt especialment l'aportació feta per Sr. Xavier Maris¬
cal, autor de la imatge que identificarà aquesta nova
etapa de la Unitat i que s'adjunta com a annex 10.
Quinzè

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà contribuirà a
la difusió pública dels actes d'inauguració a través
dels mitjans de comunicació de la ciutat.

L'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu agraeix en nom de
l'Ajuntament de Barcelona a Globus Barcelona, SL,
que faci possible aquest projecte de recuperació patri¬
monial per a la ciutat, i la nomena "Entitat Col·labo¬
radora de la Campanya Barcelona, posa't guapa".

I en prova de conformitat signen el document, per
duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament, l'alcalde, Joan Clos i Matheu.
Per Globus Barcelona, el conseller delegat, Josep

Bonet i Sabaté.
Per Secretaria General, el secretari general, Fran¬

cesc Lliset i Borrell.
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Concursos
yi

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATÒRIA DE 2 CONCURSOS PER A LA
PROVISIÓ DE 2 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 16 de de¬
sembre de 1999)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo¬
quen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a
l'annex, d'acord amb les condicions específiques que
s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a conti¬
nuació.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

en dos nivells al del lloc de treball con¬

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

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

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬
tar en servei actiu, ser funcionari de carrera de l'Ajun¬
tament de Barcelona (encara que sigui amb adscrip¬
ció a un Institut Municipal) o contractat laboral fix,
haver prestat un mínim d'un any de serveis actius en
propietat o amb contracte laboral indefinit; i no pertà¬
nyer a les classes de Guàrdia Urbana o Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament i, si és el cas, haver
transcorregut un mínim de dos anys des de l'última
destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del 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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
La directora d'Organització i Personal, com a ti¬

tular.
Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada

concurs s'indiqui expressament a l'annex, el/la qual
en cas d'absència de la presidenta titular exercirà la
presidència de la Junta.

Un/a cap de personal de Sector d'Actuació o Dis¬
tricte.

Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del
concurs.

Un/a tècnic/a del Centre de Selecció i Formació de
Personal, el/la qual també tindrà la condició de secre¬
tari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en
els termes previstos a les Bases marc, els represen¬
tants designats conjuntament per la Junta de Perso¬
nal i el Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General o a qual¬
sevol dels registres municipals, en el termini de quin¬
ze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre
sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.

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

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

Les destinacions adjudicades són irrenunciables
un cop s'ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en di¬
ferents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de l'exposició en el tauler d'anuncis del Departa¬
ment de Personal de la proposta de la Junta de Valo¬
ració de l'últim concurs en què hagi obtingut la plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aques¬
ta convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Ba¬
ses marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de
juliol de 1988 i la normativa legal i reglamentària
corresponent.

Annex
Concurs 836. Cap de divisió de Serveis Tècnics de

Districte, més vacants (Nivell 26)
Concurs 837. Cap del Servei d'Actuació a la Via Pú¬

blica (Inspecció) de Districte, més vacants (Nivell 22)

Cap de Divisió de Serveis Tècnics de Districte,
més vacants

Concurs 836

1 lloc de treball de cap de Divisió de Serveis Tèc¬
nics de Districte, més vacants.

Lloc de treball adscrit a la Gerència del Districte, i
situat a la seva seu.

Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de
98.226 pessetes, segons catàleg vigent (2615X).

El lloc de treball objecte de la present convocatòria
té com a règim horari el de 37 hores i 30 minuts.

Funcions principals
La direcció de la Divisió de Serveis Tècnics implica

integrar les actuacions derivades de les competèn¬

cies atribuïdes als Districtes en matèries d'inspecció,
llicències, manteniment i serveis, expropiacions i pro¬
jectes.

En aquest sentit, les funcions principals del lloc de
treball es poden resumir de la manera següent:
- Col·laborar amb la Gerència del Districte en la

definició d'objectius i preparació dels programes
d'actuació i en la previsió de les inversions i de les
despeses concertades per la seva Divisió de Ser¬
veis.

- Realitzar les funcions de direcció de la Divisió de
Serveis Tècnics: determinar, prioritzar, assignar,
controlar i avaluar les accions a efectuar pels
seus equips de treball.

- Integrar la gestió de les matèries competència
dels Serveis Tècnics de Districte, entre d'altres
les següents:
- Policia de l'edificació i de les activitats indus¬

trials i comercials. Integrant la gestió de la
Transferència núm. 18 referida a la interven¬
ció municipal de les obres majors i de les
instal·lacions mitjançant l'atorgament de lli¬
cències, la fiscalització de les obres i la cor¬
recció de les infraccions.

- Urbanisme, planejament, gestió i disciplina ur¬
banística. Integrant la gestió de la Transfe¬
rència núm. 19 referida a l'actuació urbanística
i dins d'ella les expropiacions urbanístiques i
el planejament urbanístic. L'enderrocament i
treballs complementaris de les finques expro¬
piades.

- Obres públiques, pavimentació, enllumenat,
clavegueram i elements urbanístics en gene¬
ral, fonts i boques de reg; arbrat, plantacions i
instal·lacions de jardins i espais enjardináis,
instal·lacions per a jocs infantils. Integrant la
gestió de la Transferència núm. 20 referida a
vialitat, enllumenat públic, aigües i saneja¬
ment, manteniment dels paviments, neteja de
lluminàries, pintat de suports i canvis de
làmpares.

- Neteja de la via pública, solars i edificis
abandonats, instal·lacions de papereres i
"pipicans", gestió de banys i evacuatoris
públics. Integrant la gestió de la Transfe¬
rència núm. 20 referida a neteja urbana i
anàlisi i control ambiental, neteja viària i re¬
collida d'escombraries i deixalles, neteja i
manteniment de les fonts públiques d'aigua
potable, ornaments i làmines d'aigua, vigi¬
lància i control de la contaminació per vehi¬
cles de motor.

- Ordenació i senyalització de la circulació de
vehicles i vianants.

- Manteniment d'edificis públics i llurs instal-
lacions.

- Redacció de projectes propis de la inversió
descentralitzada.

- Inspecció en matèries competència del Distric¬
te, entre d'altres inspecció de llicències, man¬
teniment i serveis, expropiacions, projectes
d'urbanisme, obres públiques, edificis públics,
neteja, higiene ambiental i circulació.

Requisits addicionals
Personal del grup A, que pertanyi a la categoria de

tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria.
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Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions

superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d'accés a la catego¬
ria, fins a 1 punt.

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
Preparació de programes d'actuació, or¬
ganització, coordinació i seguiment de
serveis de caire tècnic, en l'ambit muni¬
cipal, fins a 2,5 punts
Comandament de personal, fins a 2 punts
Realització de tasques de tipus tècnic,
en l'àmbit municipal, fins a 1,5 punts
Utilització de suport informàtic aplicat a
la gestió, fins a 1 punt

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

4. Informe relatiu als objectius i criteris d'actuació
d'una Divisió de Serveis Tècnics de Districte, fins a 3
punts. L'extensió màxima no ha de superar els 5 folis.

5. Proves per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals dels candidats, valorades fins a un màxim de 4
punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat d'analitzar, plani¬
ficar i controlar programes, l'habilitat de lideratge i
motivació d'equips i l'actitud de responsabilitat pel tre¬
ball en el sector públic, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 13 punts.

Junta de Valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi Sisquella i Cusó, gerent del districte

d'Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sr. Ignasi de Lecea i Flores de Lemus, director de

Serveis d'Arquitectura del Sector d'Urbanisme, o
perona en qui delegui.

Sr. Simó Artigues i Martín, director de Suport a
l'Organització, o persona en qui delegui.

Sra. Anna Estruch i Duran, cap del Departament
d'Administració del Districte d'Horta-Guinardó, o per¬
sona en qui delegui.

Representants de la Junta de Personal i del Comitè
d'Empresa.

Cap del Servei d'Actuació a la Via Pública (Ins¬
pecció) de Districte, més vacants
Concurs 837

1 Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Tèc¬
nics de Districte, més vacants.

Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de
67.040 pessetes segons catàleg vigent (2211X).

Funcions principals
Entre d'altres, les següents:

- Dirigir les accions d'inspecció necessàries per ga¬
rantir la qualitat de l'actuació municipal i de les ac¬
tuacions privades.

- Proposar el tipus d'intervenció municipal necessà¬
ria per a la prevenció, detecció i solució dels pro¬
blemes: accions correctores, accions sancionado-
res i actuacions subsidiàries.

- Aplicar mesures per al seguiment de les actuacions
que les empreses de serveis presten al seu territori.

- Realitzar les funcions de direcció del servei: deter¬
minar, prioritzar, assignar, controlar i avaluar les
accions a efectuar pel seu equip.

Aquests llocs tenen un horari especial d'acord amb
les necessitats del servei, que inclouen nocturnitat i
festivitat.

Requisits addicionals
Personal del grup A, que pertanyi a la categoria de

tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria, o del grup
B, que pertanyi a la categoria de tècnic mitjà d'Arqui¬
tectura i Enginyeria.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 5 punts, segons

el barem següent:
Planificació, organització i seguiment de
serveis de caire tècnic, fins a 1,5 punts
Realització de tasques de tipus tècnic,
en l'àmbit municipal, fins a 1,5 punts
Utilització de suport informàtic aplicat a
la gestió, fins a 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

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

3. Proves per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals dels candidats, valorades fins a un màxim de 4
punts.

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, i, singularment, la capacitat d'analitzar i plani¬
ficar el treball i de liderar equips, i la responsabilitat en el
desenvolupament del treball públic, fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 9 punts.

Junta de Valoració
Vocals complementaris
Sra. Glòria Figuerola i Anguera, gerent del districte

de Sant Andreu, o persona en qui delegui.
Sr. Simó Artigues i Martín, director de Suport a

l'Organització, o persona en qui delegui.
Sr. Antonio Alfonso i Franco, cap de la Divisió de

Serveis Tècnics del Districte de Sant Andreu, o per¬
sona en qui delegui.

Sr. Laureà Mur i Andreu, cap del Departament
d'Administració del Districte de Sant Andreu, o perso¬
na en qui delegui.

Representants de la Junta de Personal i del Comitè
d'Empresa.

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 3 CONCURSOS PER A LA PRO¬
VISIÓ DE 3 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades pel Consell d'Administració de l'Insti¬
tut Municipal d'Hisenda en sessió del 15 de no¬
vembre de 1999)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es con¬
voquen per a la provisió del personal de plantilla de
l'Institut Municipal d'Hisenda el lloc de treball que
consta a l'annex, d'acord amb les condicions espe¬
cífiques que s'indiquen en aquest mateix annex per
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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 a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬
tar en servei actiu, ser funcionari de carrera de l'Ajun¬
tament de Barcelona (encara que sigui amb adscrip¬
ció a un Institut Municipal) o contractat laboral fix
(encara que sigui amb subrogació a un Institut Muni¬
cipal), haver prestat un mínim d'un any de serveis ac¬
tius en propietat o amb contracte laboral indefinit; i no

pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana o Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvament i, si és el cas, haver
transcorregut un mínim de dos anys des de l'última
destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

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

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

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
El/la director/a-gerent de l'Institut Municipal d'Hi¬

senda, com a titular.

Vocalies:
El/la director/a sectorial, o persona en qui delegui,

que per a cada concurs s'indiqui expressament a
l'annex.

El/la cap de personal de l'Institut Municipal d'Hisen¬
da, que actuarà com a secretari/ària de la Junta de
Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en
els termes previstos a les Bases Marc, els represen¬
tants designats conjuntament pel Comitè d'Empresa
de l'Institut i la Junta de Personal.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

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

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

Per a cada concurs s'ha de presentar una instàn¬
cia i la documentació separada, per a la qual cosa
es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es
disposa al Departament de Personal de l'Institut o
a les Oficines d'Informació de Personal de l'Ajun¬
tament.

En cas d'empat en la puntuació final, per a dirimir-
lo, s'atendrà a l'antiguitat de serveis prestats a la Cor¬
poració.

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

Les destinacions adjudicades són irrenunciables
un cop s'ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en
diferents concursos convocats, haurà d'optar per
una d'elles dins del termini dels tres dies hàbils se¬

güents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del
Departament de Personal 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 19. Cap del Departament de Domicilia¬

cions i d'Altres i Ingressos per càrrecs bancaris (Ni¬
vell 18).

Concurs 22. Cap del Departament d'Atenció Diferi¬
da (Nivell 20).

Concurs 25. Cap del Departament d'Atenció al
Contribuent en relació a instàncies, escrits i d'altres
documents (Nivell 18).
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Cap del Departament de Domiciliacions i d'Altres
Ingressos per càrrecs bancaris
Concurs 19

Lloc de treball adscrit a l'Institut Municipal d'Hisen¬
da de Barcelona (avinguda del Litoral, núm. 30).

Nivell 18 i específic de responsabilitat de 18.262
pessetes.

Jornada setmanal de 37,30 hores.

Funcions principals
- Seguiment integral de les remeses dels diferents

padrons i de les liquidacions domiciliades.
- Quadrar comptablement les remeses de domici¬

liacions.
- Elaborar estadístiques i informes relacionats amb

la resposta de pagaments. Interpretació i tracta¬
ment de les desviacions.

- Control dels ingressos d'embargaments de comp¬
tes corrents: quadre i aplicació comptable.

- Administració del fitxer de domiciliacions: revisió,
actualització i manteniment d'acord a les normes

establertes per entrada de dades.
- Mantenir relacions amb els Administradors i les

Entitats Financeres col·laboradores.
- Seguiment i avaluació de les diferents campanyes

de domiciliació.
- Donar suport al personal dels Districtes, 010 i Ins¬

titut Municipal d'Hisenda sobre qualsevol qüestió
relacionada amb les domiciliacions.

Requisits addicionals
Personal dels grups C o D.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el

barem següent:
Diplomatura universitària o equivalent 1 punt
BUP, FP II Grau o equivalent 0,5 punts

2. Experiència professional fins a 7 punts, segons
el barem següent:
En el circuit integral de domiciliacions i
les seves incidències, tant de gestió com
de cobrament, fins a 2 punts
En control d'ingressos i la seva aplicació
pressupostària, fins a 2 punts
En el sistema integrat de recaptació
(SIR) fins a 1 punt
En el sistema integrat de gestió econò¬
mica financera (SIGEF), fins a 1 punt
En coneixements de gestió tributària, fins a 1 punt.

3. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

4. Exercici: La Junta de Valoració podrà convo¬
car els/les candidats/es per a la realització d'una
prova o supòsit pràctic, i el valorarà fins a un mà¬
xim de 3 punts.

5. Característiques personals: La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'ava¬
luació d'aquest apartat, mitjançant els sistemes d'a-
creditació que consideri oportuns i seran valorats fins
a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la punj

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total

(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/es.

Junta de Valoració
President:
Sr. Antoni Rodríguez i Sivera, director-gerent de

l'Institut Municipal d'Hisenda, o persona en qui de¬
legui.

Vocals:
Sra. Elena Molina i Bellés, directora d'Ingressos i

Administració, o persona en qui delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, la qual actuarà també
com a secretària.

Representants de la Junta de Personal o del Comi¬
tè d'Empresa.

Cap del Departament d'Atenció Diferida
Concurs 22

Lloc de treball adscrit a l'Institut Municipal d'Hisen¬
da de Barcelona (avinguda del Litoral, núm. 30).

Nivell 20 i específic de responsabilitat de 33.764
pessetes.

Jornada setmanal de 37,30 hores.

Funcions principals
- Planificar i coordinar les activitats pròpies del de¬

partament i supervisar les tasques del personal
adscrit al departament.

- Impulsar, dissenyar i implantar nous tràmits d'Hi¬
senda mitjançant Internet i fax.

- Assegurar la coordinació de les respostes, circuits
i tràmits de l'Institut Municipal d'Hisenda desenvo¬
lupats a les Oficines d'Atenció als Ciutadans i als
serveis d'atenció telefònica.

- Mantenir i millorar els aplicatius STP i SATEC.
- Planificar i dissenyar la formació del personal de

nou ingrés de les Oficines d'Atenció als Ciutadans
i de Barcelona Informació.

Requisits addicionals
Personal dels grups B o C.

Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el

barem següent:
Llicenciatura en Dret, Ciències Econòmi¬
ques o Ciències Polítiques i de l'Adminis¬
tració 1 punt
Diplomatura en Ciències Empresarials o
Graduat Social 0,5 punts

2. Categoria professional: Es valorarà la pertinença
a categories professionals del grup B amb 1 punt.

3. Experiència professional fins a 8,5 punts, segons
el barem següent:
En atenció directa als ciutadans i profes¬
sionals en tots els tràmits desenvolupats
a l'actualitat al Departament d'Atenció
Directa, fins a 2,5 punts
En les funcions pròpies del Departament
d'Atenció Diferida (inclòs tràmits per Inter¬
net) i en coneixement de les aplicacions
informàtiques STP i SATEC, fins a 3 punts
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En comandament de personal, fins a 1 punt
En planificació i disseny d'accions forma¬
tives, fins a 1 punt
En coneixement de les aplicacions infor¬
màtiques pròpies de la hisenda municipal
(SIR, FVE, IAE, TIB, GTT, MIR, PAD, PVP,
TIR), fins a 1 punt.

4. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

5. Exercici: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a la realització d'una prova o
supòsit pràctic, i el valorarà fins a un màxim de 3
punts.

6. Característiques personals: La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'ava¬
luació d'aquest apartat, mitjançant la realització d'una
entrevista personal, fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 11,25 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total
(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/es.

Junta de Valoració
President:
Sr. Antoni Rodríguez i Sivera, director-gerent de

l'Institut Municipal d'Hisenda, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sr. Rafael Olañeta i Fernández Grande, director de

Gestió Tributària, o persona en qui delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, la qual actua també
com a secretària.

Representants de la Junta de Personal o del Comi¬
tè d'Empresa.

Cap del Departament d'Atenció al Contribuent en
relació a instàncies, escrits i d'altres documents
Concurs 25

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Relacions amb
el contribuent de l'Institut Municipal d'Hisenda de Bar¬
celona (avinguda del Litoral, núm. 30).

Nivell 18 i específic de responsabilitat de 35.737
pessetes mensuals.

Jornada setmanal de 37,30 hores i horari especial
d'atenció al públic.

Funcions principals
1. Funcions pròpies del lloc de treball d'atenció al

contribuent en relació a instàncies, escrits i d'altres
documents:
- Atenció al contribuent en la recepció de la docu¬

mentació presentada, tant per persones físiques
com jurídiques.

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

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

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

- Recepcionar, identificar i registrar informàticament
la documentació enviada per correu, tant per per¬
sones físiques com jurídiques.

- Classificar i distribuir la documentació recepcio-
nada, tant al Registre de l'IMH com a d'altres Re¬
gistres municipals.

2. Comandament del personal que ocupa el lloc
de treball d'Atenció al Contribuent en relació a ins¬

tàncies, escrits i d'altres documents (control de la
productivitat, organització de torns i vacances i orga¬
nització de tasques)

3. Elaboració de propostes de millora i de solució
als problemes existents

4. Participació en tasques relacionades amb la for¬
mació del personal

5. Seguiment d'incidències informàtiques

Requisits addicionals
Personal dels grups C o D.

Mèrits complementaris
1. Titulació acadèmica: Es valorarà amb 1 punt la

titulació de FP II Grau, Batxillerat o equivalent.
2. Experiència professional fins a 8 punts, segons

el barem següent:
En realització de tràmits de gestió tributà¬
ria i recaptació, fins a 3 punts
En utilització d'aplicatius informàtics pro¬
pis de la hisenda municipal (SIR, TIR) ,

fins a 3 punts
En tasques relacionades amb el registre
de documents i atenció al públic, fins a.... 1 punt.
En comandament de personal, fins a 1 punt.

3. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

4. Exercici: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a la realització d'una prova o
supòsit pràctic, i el valorarà fins a un màxim de 3
punts.

5. Característiques personals requerides per al
lloc de treball: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a l'avaluació d'aquest apar¬
tat, mitjançant els sistemes d'acreditació que consi¬
deri oportuns i seran valorats fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10,5 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total
(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/es.

Junta de valoració
Sr. Antoni Rodríguez i Sivera, director-gerent de

l'Institut Municipal d'Hisenda, o persona en qui de¬
legui.

Vocals:
Sr. Rafael Olañeta i Fernández Grande, director de

Gestió Tributària, o persona en qui delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, qui actua també com a
secretària.

Representants de la Junta de Personal o del Comi¬
tè d'Empresa.



 


