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CONSELL MUNICIPAL

Acords

Acords de la sessió extraordinària celebrada el
dia 3 de desembre de 1999

Ordre del dia

Donar conformitat a l'informe del Consorci del
Besòs, de 5 de novembre, de valoració de les al·le¬
gacions presentades en el tràmit d'exposició al públic, i

dels informes emesos per la Demarcació de Carrete¬
res de l'Estat a Catalunya, la Direcció General de Cos¬
tes del Ministeri de Medi Ambient, la RENFE i la Junta
d'Aigües; aprovar provisionalment, de conformitat amb
els articles 11.1.j i 66.3 de la Carta de Barcelona, la
Modificació del Pla General Metropolità en el sector del
Front litoral i el marge dret del riu Besòs, elaborada pel
Consorci del Besòs, pel que fa al terme municipal de
Barcelona; i comunicar-ho al Consorci del Besòs i a
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 12 de novembre
de 1999 i aprovada el dia 10 de desembre de 1999

A la sala President Lluís Companys de la Casa Con¬
sistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia dotze de no¬
vembre de mil nou-cents noranta-nou, es reuneix la
Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presi¬
dència de l'Excm. Sr. Alcalde, Joan Clos i Matheu. Hi
concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Al¬
calde, Francesc Xavier Casas i Masjoan, Jordi Porta-
bella i Calvete, Imma Mayol i Beltran i Núria Carrera i
Comes, i les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regidors, Mari¬
na Subirats i Martori, Maravillas Rojo i Torrecilla,
Ernest Maragall i Mira, Ferran Mascarell i Canalda,
José Ignacio Cuervo i Argudín, Francisco Narváez i
Pazos, M. Carmen San Miguel i Ruibal, Catalina Car-
reras-Moysi i Carles-Tolrà, M. Immaculada Moraleda i
Pérez, Caries Martí i Jufresa, Francisco Antonio de
Semir i Zivojnovic, Manuel Pérez i Benzal, Albert Batlle
i Bastardas, Jordi Hereu i Boher, Ferran Julián i Gon¬
zález, Jesús Maestro i García, Roser Veciana i Olivé,
Eugeni Forradellas i Bombardó, assistits pel secretan
general, Sr. Francesc Lliset i Borrell, que certifica.
També hi és present el gerent municipal, Sr.

Ramon Seró i Esteve.
Excusen la seva assistència els Ims. Srs. Antoni

Santiburcio i Moreno i Pere Alcober i Solanas.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presi¬

dència obre la sessió a les deu hores.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, ce¬

lebrada el 19 d'octubre de 1999, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres de la Comis¬
sió; i s'aprova.

A) Assumptes per al Plenari del Consell Municipal

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

ALCALDIA

Mesures de govern

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Aprovació del Compte General de l'exercici 1998
corresponent a l'Ajuntament, els Organismes autò¬
noms municipals i les Societats mercantils de capital
íntegrament municipal.
Restar assabentat de l'informe de la Intervenció

General sobre la fiscalització a posteriori correspo¬
nent a l'exercici de 1998.
Aprovació inicial dels Pressupostos per a l'any

2000, de l'Ajuntament de Barcelona, dels seus Orga¬
nismes autònoms i les Societats mercantils de capital
íntegrament municipal.

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 do¬
cumentació adjunta (referència 99101590), conside-
rant-les definitivament aprovades en cas de no
presentar-se reclamacions en contra en el termini
d'exposició pública.
Autoritzar al 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,
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.
Autoritzar l'Escola Superior de Comerç Internacio¬

nal, titular del dret de superfície constituït sobre la fin¬
ca 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 de restauració en el local A, situat al pas¬
seig Marítim d'aquesta Ciutat a la societat Promotora
de Croisanteries, SL, amb subjecció al plec de clàu¬
sules aprovat pel Consell Plenari en sessió del dia 28
d'abril de 1999; i 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 de restauració en el local B, situat al pas¬
seig Marítim d'aquesta Ciutat als germans Srs.
Modesto i Silvestre Sánchez i Sierra, amb subjecció
al plec de clàusules aprovat pel Consell Plenari en
sessió del dia 28 d'abril de 1999; i formalitzaréI con¬
tracte de concessió amb la constitució prèvia de la
garantia determinada a la clàusula quinzena de l'es¬
mentat plec.
Adjudicar, com a resultat del concurs promogut la

concessió per a l'adequació, gestió i explotació d'un
establiment de restauració en el local 1, situat al pas¬
seig Marítim d'aquesta Ciutat al Club Natació Atlètic
Barceloneta, amb subjecció al plec de clàusules apro-
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vat pel Consell Plenari en sessió del dia 28 d'abril de
1999; i formalitzar el contracte de concessió prèvia la
constitució 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 el 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.

COMISSIÓ D'INFRASTRUCTURES I URBANISME

Districte de l'Eixample

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona
en l'àmbit del Districte de l'Eixample, d'iniciativa mu¬
nicipal; desestimar les al·legacions presentades per
la Sra. Rosa M. Esteva i Grewe; pel Sr. Josep Riba i
Estapé, en representació de Química Farmacèutica
Bayer, SA, i pel Sr. Agustín Argelich i Twose, en el
sentit que figura als informes del Projecte de Revisió
del Catàleg de 2 de novembre de 1999, i dels Serveis
de Planejament de 4 de novembre de 1999.
Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de

la Carta de Barcelona, el Pla especial per a la concre¬
ció de volums de les finques de la ronda de la Univer¬
sitat, 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 municipal de Barcelona, el Pla especial
d'ordenació de volums a la parcel·la situada al pas¬
seig de la Bonanova, núm. 55, promogut per Tectum
Promociones Inmobiliarias, SL, que incorpora les
prescripcions contingudes al decret d'aprovació ini¬
cial; 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,
Luís Miguel Santillana i Fraile, Alfredo Muiños i
Simón, Enrique Dauner i Mulder i Tomás Lérida i
Encinas; pel Sr. i Sra. Pedro-José Lluch i Miamau,
com a Administrador de Inmobiliaria 1991, SL,
Cecilia Font i Torras, Fernando Mestre i Juncosa,
Tomás Lérida i Encinas i Rosa Maria García i
Huerta; Tomás Lérida i Encinas; de conformitat amb
l'informe dels Serveis de Planejament de 27 de se¬
tembre de 1999.

Districte de Gràcia

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona
en l'àmbit del Districte de Gràcia, d'iniciativa munici¬
pal; estimar les al·legacions presentades pel Sr. Enric
Callis i Pascual de Pobil; estimar parcialment les
al·legacions presentades pel Sr. Daniel Fabregat i
Llorente, en representació del Grup Municipal de
Convergència i Unió; i desestimar les al·legacions
presentades pel Sr. Salvador Nadal i Mai, pel Sr.
Laureano Quirós i Trèmols i altres, pel Sr. Antonio
Ramos i pel Sr. Ignasi Cistero-Bahima i Auguet i al¬
tres; tot això en el sentit que figura als informes del
Projecte de Revisió del Catàleg, de 2 de novembre
de 1999, i dels Serveis de Planejament de 4 de no¬
vembre de 1999.

Districte de Nou Barris

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona
en l'àmbit del Districte de Nou Barris, d'iniciativa mu¬

nicipal; i estimar les al·legacions presentades pel Sr.
Ricard Rousse i Mayol, en el sentit que figura als in¬
formes del Projecte de Revisió del Catàleg, de 2 de
novembre de 1999, i dels Serveis de Planejament de
4 de novembre 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'informe dels Serveis de Planejament 27 d'octubre de
1999; i trametre l'expedient a la Subcomissió d'Urba¬
nisme del Municipi de Barcelona per a la seva apro¬
vació definitiva.
Donar conformitat al Text refós de la Modificació

del Pla General Metropolità en els accessos viaris del
sector San 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 al seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 68 de la
Carta de Barcelona, el Pla especial de protecció del
patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona en
l'àmbit del Districte Sant Martí, d'iniciativa municipal; i
estimar les al·legacions presentades pels Srs. Josep
M. Buxó, en representació d'Inmobiliària Flamma, SA; i
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Fernando Mur i Martí, en representació de Mur
Carganté&Associats, en el sentit que figura als infor¬
mes del Projecte de Revisió del Catàleg, de 2 de no¬
vembre de 1999, i dels Serveis de Planejament de 4
de novembre de 1999.
Estimar parcialment les al·legacions presentades,

de conformitat amb l'informe emès pel Consorci del
Besòs; no considerar substancials les modificacions
introduïdes en el document per a l'aprovació provisio¬
nal; aprovar provisionalment, de conformitat amb els
article 11.1 .j i 66.3 de la Carta de Barcelona, la Modi¬
ficació del Pla General Metropolità en el sector del
Front litoral i el marge dret del riu Besòs, elaborada
pel Consorci del Besòs, pel que fa al terme municipal
de Barcelona; i comunicar-ho a la Generalitat de Ca¬
talunya, al Consorci del Besòs i a l'Ajuntament de
Sant Adrià del Besòs.
Es dóna compte que aquest punt de l'ordre del dia

té aquesta nova redacció:
Donar conformitat a l'informe del Consorci del

Besòs, de 5 de novembre, de valoració de les al·le¬
gacions presentades en el tràmit d'exposició al pú¬
blic, i dels informes emesos per la Demarcació de
Carreteres de l'Estat a Catalunya, la Direcció Gene¬
ral de Costes del Ministeri de Medi Ambient, la
RENFE i la Junta d'Aigües; aprovar provisionalment,
de conformitat amb els articles 11.1.j i 66.3 de la
Carta de Barcelona, la Modificació del Pla General
Metropolità en el sector del Front litoral i el marge
dret del riu Besòs, elaborada pel Consorci del
Besòs, pel que fa al terme municipal de Barcelona; i
comunicar-ho al Consorci del Besòs i a l'Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs.
Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article

66.3 de la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla
General Metropolità per a la renovació de les àrees
industrials del Poblenou, d'iniciativa municipal, que té
per objecte; a) la regulació de la subzona industrial
d'activitats -clau 22a)-, els sols als quals s'assigna
aquesta qualificació, i de les condicions per al seu
desenvolupament, i b) el reconeixement dels àmbits
d'habitatge amb la qualificació adient; i exposar-la al
públic pel termini d'un mes.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

PONÈNCIA DE SALUT PÚBLICA

Informe sobre la Salut a Barcelona 1998.

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
concessió, i l'oferta presentada per l'esmentada enti¬
tat, dins la qual figura una inversió de 250.000.000 de
pessetes (1.502.530,26 euros), i pel cànon establert
en la clàusula setena de l'esmentat plec; requerir

l'esmentada entitat perquè, en el termini màxim de
quinze dies a partir de la notificació d'aquesta adjudi¬
cació, presenti el document acreditatiu d'haver consti¬
tuït la garantia definitiva de 2.000.000 de pessetes
(12.020,24 euros) i comparegui el seu legal represen¬
tant a la formalització del contracte el dia i hora que a
tal efecte s'assenyali; i facultar l'Im. Sr. Francesc
Narváez i Pazos, regidor del Districte de Sant Martí,
per a la signatura del contracte.

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.

GRUPS MUNICIPALS

Proposicions dels diversos Grups.

Després d'haver examinat tots els punts, la Comis¬
sió dóna la seva conformitat a la precedent relació
d'assumptes preparats per a ésser sotmesos a la
consideració del Plenari del Consell Municipal, amb
les modificacions següents:
A) Són retirats els dictàmens núms. 14, 17, 18,

21 i 23.

B) Es deixen sobre la taula els dictàmens núms.
9 i 10.

C) S'accepta el nou redactat presentat en el dicta¬
men núm. 22.

D) S'afegeixen els dictàmens següents:

De la Comissió d'Educació i 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'A¬
juntament de Barcelona i, aprovaréI nou text del Con¬
veni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona, pel finançament de les obres de rehabilita¬
ció del Palau Nacional com a seu del Museu Nacional
d'Art de Catalunya, corresponents a aportacions pen¬
dents de les obres de consolidació de l'edifici, 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 rehabi¬
litació del Palau Nacional i reinstal·lació completa del
MNAC (tercera i última fase) i facultar l'Alcalde per a
la signatura de l'esmentat conveni i per a la seva ade¬
quació a fi de garantir-ne l'efectivitat.

De la Comissió d'Infraestructures i Urbanisme:

Aprovar inicialment el Programa d'Actuació Munici¬
pal 2000-2003; i sotmetre'l a informació pública pel
termini d'un mes.
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B) Informes a la Comissió de Govern

S'inicia tot seguit, l'exposició dels informes inclosos
a l'ordre del dia:

Informe sobre les Bases particulars per sol·licitar i
atorgar subvencions per a la realització d'activitats i
serveis en l'àmbit dels Serveis Personals, a nivell de
districte i de ciutat.

La Sra. Carrera comenta el contingut, abast i estra¬
tègies del programa per a l'any 2000 de subvencions
a les entitats no lucratives, que en el present exercici
de 1999 ha importat 1.300 milions de pessetes que
s'han distribuït entre un miler d'entitats.

C) Propostes d'acord de la Comissió de Govern

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

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Denegar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan
Asín i Ferrando (mat. 19149), entre la seva activitat
municipal en aquesta Corporació com funcionari amb
categoria de tècnic mitjà d'Arquitectura i Enginyeria en
el lloc de treball de cap de Zona de la Divisió d'Opera¬
cions del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i
Salvament (SPEIS) i l'exercici lliure de la professió
d'enginyer tècnic industrial; ja que les activitats pròpies
d'aquesta professió estan en gran mesura relaciona¬
des amb les seves competències en el SPEIS, per la
qual cosa fàcilment es produirien situacions coinci¬
dents entre l'activitat pública i la privada, atesa la ne¬
cessitat de garantir l'objectivitat, la imparcialitat i la in¬
dependència que ha de presidir la seva actuació com
a funcionari i de salvaguardar l'interès públic que po¬
dria sortir perjudicat en cas de produir-se aquella coin¬
cidència; i també per tal com l'interessat realitza una
jornada de treball públic superior a la normal, perce¬
bent en raó d'ella el corresponent complement
retributiu addicional d'específica dedicació; tot això de
conformitat amb els articles 11.a), 12.1.a) i 14 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les Administració de la Gene¬
ralitat, i els articles 1.3, i 16.1 de la Llei d'incompatibili¬
tats del personal al servei de les Administracions públi¬
ques, i d'acord amb allò que disposa el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus articles
329, 330 y 331 ; i ordenar-li el cessament en l'exercici
de l'activitat privada declarada, amb caràcter immediat
a la notificació del present acord, amb el requeriment
que haurà d'aportar als òrgans competents del SPEIS,
la documentació pertinent que justifiqui l'efectiu cessa¬
ment en aquella activitat secundària.

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA

Funcionaritzar vuit places d'educadors/a d'Escola
Bressol grup B; dues places de professor/a tècnic/a

de Formació Professional grup B; i divuit places de
professor/a d'Ensenyament Secundari grup A. Con¬
vocar, mitjançant concurs oposició restringit vuit pla¬
ces d'educador/a d'Escola Bressol; dues places de
professor/a tècnic/a de Formació Professional i divuit
places de professor/a d'Ensenyament Secundari.
Aprovar les bases que han de regir les convocatòries.
S'aprova aquest dictamen modificant-ne la redac¬

ció en els termes següents:
Convocar, mitjançant concurs oposició restringit

vuit places d'educador/a d'Escola Bressol grup B;
dues places de professor/a tècnic/a de Formació Pro¬
fessional grup B i divuit places de professor/a d'Ense¬
nyament Secundari grup A. Aprovar les bases que
han de regir les convocatòries.
Promocionar i funcionaritzar quatre places d'edu¬

cador/a d'Escola Bressol grup B. Convocar, mitjan¬
çant concurs oposició restringit quatre places d'edu¬
cador/a d'Escola Bressol. Aprovaries Bases que han
de regir la convocatòria.
S'aprova aquest dictamen modificant-ne la redac¬

ció en els termes següents:
Convocar, mitjançant concurs oposició restringit

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

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

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

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

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les tretze hores i qua-
ranta-cinc minuts.
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 10 de desem¬
bre de 1999

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ferran
Vercher i Vives (mat. 35.333) entre la seva activitat
municipal com a contractat laboral amb la categoria
de tècnic auxiliar d'Arquitectura i Enginyeria en el lloc
de treball d'Inspecció del Servei de Via Pública en el
Districte de l'Eixample i l'activitat privada de tècnic de
so musical per compte propi, atès que aquesta activi¬
tat privada no figura compresa entre les causes d'in¬
compatibilitat previstes pels articles 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Gene¬
ralitat, i els articles 329 i 330 del Reglament del per¬
sonal al servei de les entitats locals aprovat pel De¬
cret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat
l'interès públic, si bé, la present autorització està con¬
dicionada a l'estricte compliment dels deures públics i
al manteniment de la dedicació a l'activitat privada
dintre dels límits establerts pels articles 11 i 12 de
l'esmentada Llei i l'article 330 del Reglament esmen¬
tat. En tot cas, la present autorització podrà deixar-se
sense efecte per variació de les circumstàncies relati¬
ves als llocs de treball, per modificació del règim d'in¬
compatibilitats o per interès públic, i perdrà vigència
en cas de canvi de lloc de treball.
Autoritzar les compatibilitats sol·licitades: pel Sr.

Francesc Ragués i Muñarch (mat. 50.454), entre la
seva activitat municipal com a funcionari amb la cate¬
goria de tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria en
la Direcció de Serveis de Planejament Urbanístic, i la
de professor associat a temps parcial en la Universi¬
tat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic
1998-1999 des de N de setembre de 1998 fins al 31
d'agost de 1999 i pròrrogues que es puguin produir;
pel Sr. Manuel Franco i Mesas (mat. 21.461) entre la
seva activitat municipal com a funcionari amb la cate¬
goria de tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria en
el lloc de treball de cap de Projecte en la Direcció de
Serveis de Planejament Urbanístic, i la de professor
associat a temps parcial en la Universitat Politècnica
de Catalunya, per al curs acadèmic 1998-1999 des
de l'1 de setembre de 1998 fins al 31 d'agost de 1999
i pròrrogues que es puguin produir; i pel Sr. Manuel
Vázquez i Asencio (mat. 23.315) entre la seva activi¬
tat municipal com a funcionari amb la categoria de
tècnic superior de Gestió en la Gerència Delegada
d'Economia, Empreses i Finançament, i la de profes¬
sor a temps parcial en el centre docent d'ensenya¬
ment superior Abat Òliba, adscrit a la Universitat de

Barcelona, per al curs acadèmic 1999-2000 i pròr¬
rogues que es puguin produir; tot això d'acord amb
l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Adminis¬
tració de la Generalitat i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i els articles concor¬

dants, 237 i 328, del Reglament del personal al servei
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de
30 de juliol. En tot cas, les presents autoritzacions po¬
dran deixar-se sense efecte per variació de les circum¬
stàncies relatives als llocs de treball, per modificació
del règim d'incompatibilitats o per interès públic, i per¬
dran vigència en cas de canvi de lloc de treball.
Denegar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep

Dolcet i Llaveria (mat. 20.291) entre la seva activitat
municipal en l'Institut Municipal de Salut Pública com
a funcionari amb la categoria de tècnic superior vete¬
rinari del Servei d'Inspecció Sanitària dels Mercats
Centrals i l'activitat pública secundària de professor
interí d'ensenyament secundari de l'I ES Poblenou del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Ca¬
talunya, per salvaguardar l'interès públic que podria
sortir perjudicat, de conformitat amb els articles 4 al
10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'in-
compatiblitats del personal al servei de l'Administra¬
ció de la Generalitat, i els articles 1.2, 1.3 i 3 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions públiques, i
d'acord amb el Reglament del personal al servei de
les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30
juliol, en els seus articles 324, 326 i 327; i, en con¬
seqüència, ordenar-li el cessament en l'activitat se¬
cundària amb caràcter d'immediat a la notificació del

present acord, amb l'obligació d'aportar a l'Institut
Municipal de Salut Pública la documentació pertinent
que justifiqui l'efectivitat del cessament.

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de
la Unitat d'actuació de la Porta de Sarrià i entorns
immediats, per import de 72.780.790 pessetes
(437.421,35 euros) (inclòs el 16% de l'impost del va¬
lor afegit); sotmetre l'expedient a informació pública
durant el termini de vint dies mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de
més circulació de Catalunya.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització
dels carrers de Fluvià i de Pere IV, per import de
71.076.229 pessetes (427.176,74 euros) (inclòs el
16% de l'impost del valor afegit) formulat per la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE),
conjuntament amb les modificacions aportades en
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annex; requerir l'indicat interessat perquè, en el termi¬
ni de deu dies a comptar des de la data en què rebi la
notificació de l'aprovació definitiva, ingressi la quanti¬
tat de 8.529.147 pessetes (51.261,20 euros) en con¬
cepte de garantia per a respondre de la bona execu¬
ció de les obres; publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província i en un diari dels de més circu¬
lació de Catalunya; notificar-lo als interessats en
aquest procediment; i donar-ne compte al Plenari del
Consell Municipal.

COMISSIO DE POLITICA DE SOL I HABITATGE

termes. Sotmetre'l a informació pública durant un
mes, mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial
de la Província i a un diari dels de més circulació de
la província. Notificar-lo personalment als propietaris i
d'altres interessats afectats perquè, durant el termini
d'un mes, comptador a partir del següent al de la
recepció de la corresponent notificació, puguin exa¬
minar el contingut del projecte de reparcel·lació i
formular-hi, si escau, les al·legacions que considerin
oportunes.

Districte de Sant Andreu

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 129 del
Reglament de gestió urbanística, la liquidació definiti¬
va del compte de liquidació corresponent al Projecte
de reparcel·lació econòmica de la Unitat d'actuació
del carrer de l'Estany, en el tram comprès entre la
plaça del Nou i el carrer del Foc, establint el saldo
definitiu del projecte de reparcel·lació en la quantitat
de 76.042.164 pessetes (457.022,61 euros). Sotme¬
tre'l a informació pública pel termini d'un mes, perquè
puguin formular-s'hi al·legacions, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels
de més circulació de la província i en el tauler d'edic¬
tes de la Corporació, amb notificació personal a tots
els propietaris i altres interessats afectats.
Aprovar inicialment, a l'empara dels articles 148.3a)

del Decret legislatiu, de 12 de juliol, pel que s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matè¬
ria urbanística, i 106 del Reglament de gestió urbanís¬
tica, el Projecte de reparcel·lació de la Unitat núm. 8.1
del Pla especial de millora, protecció, reforma interior
del sector de Sants, 1a fase, polígons A i B, presentat
pel Sr. Oscar Pozo i Nielfa, actuant en nom i repre¬
sentació de les entitats mercantils Construcciones
Sarrià 2000, SA, i Constructora VIPS 2000, SL, amb
les observacions realitzades per l'informe de la Direc¬
ció de Gestió Urbanística emès el 22 de novembre de
1999, en els seus propis termes, que es tenen per re¬
produïts; i sotmetre'l a informació pública pel termini
d'un mes, perquè puguin formular-s'hi al·legacions,
mitjançant inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, i a un diari dels de més circulació de la pro¬
víncia, en el tauler d'edictes de la Corporació, amb no¬
tificació personal a tots els propietaris i altres afectats.

Districte de Nou Barris

Aprovar inicialment, a l'empara dels articles 148.3a)
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalu¬
nya en matèria urbanística, i 106 del Reglament de
gestió urbanística, el Projecte de reparcel·lació de la
Unitat d'actuació núm. 2 del Pla especial de reforma
interior de Vilapiscina Torre de l'Aigua, en el sector
delimitat pels carrers de Cartellà, de Petrarca, de
Santiago Rusinyol i del Duero, presentat pel Sr.
Alfons Godall i Farigola, actuant en nom i representa¬
ció de la Societat Mercantil Promocions Immobiliàries
Madrazo 2000, SL, amb les rectificacions introduïdes
d'ofici per informe de la Direcció de Gestió Urbanísti¬
ca de 15 de novembre de 1999, i en els seus propis

Desestimar el recurs de reposició interposat pels
Srs. Antoni Monleón i Navarra, Carmen Cubro i Cor¬
pas, Francisca Navarra i Viou i Antoni Monleón i
Rodó, mitjançant escrits de dades 19 de novembre
de 1999 i 17 de novembre de 1999, contra l'acord de
la Comissió de Govern de 9 de juliol de 1999, d'apro¬
vació definitiva del projecte de delimitació de la Unitat
d'actuació del carrer de la Indústria, en el tram com¬
prés entre els carrers de Felip II i l'avinguda de la
Meridiana, pels motius que s'indiquen en l'informe de
la Direcció de Gestió Urbanística de 18 de novembre
de 1999, que es donen per reproduïts.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 14, apar¬
tats b) i f) del Reglament sobre mesures per facilitar
l'execució de la gestió urbanística, aprovat pel Decret
303/1997, de 25 de novembre, del Govern de la Ge¬
neralitat de Catalunya, la Modificació puntual del Pro¬
jecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3
del Pla especial de reforma interior del Front marítim
del Poblenou, en l'illa núm. 2, compresa entre els car¬
rers de Bac de Roda, del Taulat, d'Espronceda i de
García Faria, (Projecte de reparcel·lació el qual fou
aprovat definitivament el 27 de juny de 1997 i guanyà
fermesa en via administrativa el 30 d'octubre de
1997) presentada per l'entitat Residencial Urbemar,
SA, en data 22 d'octubre de 1999 i que consisteix: en
primer lloc, en la segregació de 432 m2 de la finca re¬
sultant núm. 2 per a la seva incorporació a la finca
resultant núm. 3, configurant-se l'esmentada finca resul¬
tant núm. 2 amb una superfície de 1.152 m2 i la finca re¬
sultant núm. 3 amb una superfície de 5.572,32 m2; en
segon lloc, en el trasllat de les càrregues d'urbanitza¬
ció de la finca resultant núm. 2 a la finca resultant
núm. 3, de manera que la finca resultant núm. 2
quedi lliure de l'afecció al pagament del compte de
liquidació provisional del projecte reparcel·latori que
s'executa, assumint la nova finca resultant núm. 3
aquesta càrrega urbanística; i, en tercer lloc, en la
redistribució del sostre edificable entre les finques
resultants núms. 1, 2 i 3, incloses en la illa núm. 2
de la Unitat d'actuació núm. 3 de referència, ade¬
quant l'aprofitament assignat a cadascuna d'acord
amb el que determina el projecte reparcel·latori,
d'acord amb l'informe emès per la Direcció de Ges¬
tió Urbanística el 16 de novembre de 1999. Sotme¬
tre-la a informació pública durant el termini d'un
mes, transcorregut el qual si no es presenta cap
al·legació, es tindrà per aprovat definitivament. Noti¬
ficar-lo als interessats.

t>

1

1
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1 r. Aprovar inicialment els Estatuts de l'Associació
Administrativa de Cooperació de la Unitat d'actuació
núm. 10 del Pla especial de reforma interior Diagonal-
Poblenou, presentats per les companyies mercantils
Adiel, SA, Amrey Promocions Immobiliàries, SL,
Europrojectes Inmobiliaris, SL, Horus Projectes Inmo-
biliaris, SL, i Gambit, SA, en la seva qualitat de pro¬
pietari de terrenys compresos dins l'àmbit de l'esmen¬
tada Unitat d'actuació, amb les modificacions que
s'indiquen en l'informe emès per l'Institut Municipal
d'Urbanisme del 19 de novembre de 1999 i que es te¬
nen per reproduïts. 2r. Sotmetre'l a informació pública
durant el termini d'un mes, mitjançant inserció d'a¬
nuncis al Butlletí Oficial de la Província i en un diari
dels de més circulació de la província, amb notificació
individual a tots els propietaris afectats, perquè pu¬
guin formular-s'hi al·legacions i, si escau, sol·licitar la
seva incorporació a la Associació Administrativa de
Cooperació.

1 r) Aprovar inicialment els Estatuts de l'Associació
Administrativa de Cooperació de la Unitat d'actuació
núm. 2 de la Modificació puntual del Pla especial d'or¬
denació de la façana de mar de Barcelona, al sector
del passeig de Carles I i de l'avinguda d'Icària, formu¬
lats per Harmonia 45, SL, Inver Tir 2000, SA, Arx, SL,
Esblan, SA, i Games Order, SL, propietaris que re¬
presenten més del 60% de la superfície total de l'àm¬
bit reparcel·lable, amb les modificacions introduïdes
d'ofici segons document annex, pels motius indicats
en l'informe de la Direcció de Gestió Urbanística, de
15 de novembre de 1999, i en els seus propis termes,
que es donen per reproduïts. 2n) Sotmetre'l a infor¬
mació pública durant el termini d'un mes, mitjançant
inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província i
en un diari dels de més circulació de la província,
amb notificació individual a tots els propietaris afec¬
tats, perquè puguin formular-s'hi al·legacions i, si es¬
cau, sol·licitar la seva incorporació a la Associació
Administrativa de Cooperació.

1r. Aprovar, a l'empara de l'article 14 b) i d) del De¬
cret 303/1997, de 25 de novembre, de la Generalitat
de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament sobre
mesures per facilitar l'execució urbanística, l'operació
jurídica complementària del Projecte de compensació
de la Unitat d'actuació núm. 2 del Pla especial de re¬
forma interior Diagonal-Poblenou, formulada per
Edificio Verde Sol, SA, consistent en l'agrupació de
les finques A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4,
B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 i
C11, de l'illa núm. 4 del Projecte de compensació de

la unitat d'actuació núm. 2 del Pla especial de refor¬
ma interior de Diagonal-Poblenou en una sola, i a
continuació segregar de la mateixa les set finques as¬
senyalades com 1, 2, 3, 4, 5, 6 i "ob rem", amb les
respectives superfícies, edificabilitats, coeficients de
participació i saldos en el compte de liquidació provi¬
sional, coincidents amb el conjunt de les finques ini¬
cials, propietat totes elles de la societat mercantil
Edificio Verde Sol, SA, de conformitat amb els motius
i en els termes que figuren en l'informe emès per la
Direcció de Gestió Urbanística del 23 de novembre
de 1999 i que es donen per reproduïts. Dec/arar ex¬
pressament incompatibles amb la nova parcel·lació
resultant els drets i càrregues que figuren en l'annex
1. 2n. Notificar-ho individualment a tots els propietaris
i d'altres interessats en l'expedient.
Aprovar, a l'empara de l'article 14 apartat b) i d)

del Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament sobre mesures per a facilitar
l'execució urbanística, l'operació jurídica comple¬
mentària del Projecte de reparcel·lació de la Unitat
d'actuació de l'Estudi de detall de l'illa delimitada
pels carrers d'Andrade de Cantàbria, de Puigcerdà i
del Concili de Trento modificant les circumstàncies
descriptives de les finques resultants, i la seva res¬
ponsabilitat provisional, en els termes proposats en
la Modificació puntual del Projecte de Reparcel·lació
presentat per les entitats mercantils Vallehermoso,
SA - FCC Inmobiliaria, SA, actuals propietàries de
les finques resultants; i en conseqüència, la modifi¬
cació de la descripció de la finca resultant de propie¬
tat municipal, destinada a zona verda, d'acord amb
l'informe emès per la Direcció de Gestió Urbanística
el dia 15 de novembre de 1999 i que es dóna per re¬
produït.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Aprovar les tarifes per a la utilització de les instal·la¬
cions municipals esportives d'àmbit de ciutat i de dis¬
tricte, per a l'any 2000, segons proposta adjunta.

Districte de l'Eixample

Aprovar les tarifes de preus públics per a l'any
2000, per a la utilització dels diferents serveis als
equipaments del Districte de l'Eixample que consten
en la relació de preus obrant a l'expedient.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern
PLA D'INCENTIUS A LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA
(Aprovat per acord del Plenari del Consell Munici¬
pal de 29 de setembre de 1999)

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia
29 de setembre de 1999, acordà:
Aprovar el Pla d'incentius a la jubilació voluntària

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

Annex
1. El Pla que s'estableix té per objecte incentivar la

jubilació voluntària del personal de l'Ajuntament, i
el seu àmbit d'aplicació afecta els/les funciona¬
ris/àries i contractats/des laborals fixes de la plan¬
tilla municipal que, reunint els requisits neces¬
saris, anticipin voluntàriament la seva jubilació i
causin baixa en el servei actiu el 31 de desembre
de 1999, no trobant-se en la data indicada en si¬
tuació d'incapacitat temporal.

2. La Corporació abonarà, com a incentius econòmics
als jubilats/des, les quanties següents de la retribu¬
ció mensual íntegra corresponent a cada funciona¬
ri/ària o contractat/da en funció de la seva edat.
- 60 anys, 40 mensualitats.
- 61 anys, 32 mensualitats.
- 62 anys, 24 mensualitats.
- 63 anys, 16 mensualitats.
- 64 anys, 8 mensualitats.
Per retribució mensual íntegra s'entén la que
correspon a cadascun dels interessats/es com

a quantitat fixa en la seva quantia i periòdica
en el seu venciment, segons es desprèn de les
taules salarials i del Catàleg de Llocs de Treball
vigents. S'exclouen, conseqüentment, els abo¬
naments eventuals inclosos en conceptes de
gratificacions, hores extraordinàries i prima
d'assistència i de compliment horari.
Per a la fixació de l'import de l'incentiu es prendrà
com a data de referència, en tot cas, la situació
retributiva i l'edat de l'interessat/da a 31 de de¬
sembre de 1999.

3. Els requisits personals que hauran de tenir els in¬
teressats/des són els següents:
a) Ser funcionari/ària de carrera o contractat/da

laboral fix de la plantilla de l'Ajuntament de
Barcelona.

b) Estar en situació de servei actiu a l'1 de gener
de 1999 i en el moment de sol·licitar el passi a
la jubilació.

c) Haver nascut en el període comprés entre el
30 de juny de 1935 i el 31 de desembre de
1939.

d) Complir els requisits legals previstos per tenir
dret a la jubilació voluntària.

4. Els interessats/des hauran de sol·licitar acollir-
se als beneficis del pla i subscriure la correspo¬
nent documentació abans del 10 de desembre
de 1999.

5. Les quantitats acordades com a incentiu econòmic
estaran condicionades a l'efectiva baixa definitiva
en plantilla i seran abonades dins del mes de ge¬
ner del 2000.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1999
(Aprovades acord del Consell Municipal de 29 d'octubre de 1999)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
46726 0101 45910 MC7 Aportació al Consorci Fòrum 2004 19.799.990
22610 0101 45910 MC7 Altres despeses compra serveis 7.743.325
22606 0101 45910 MC7 Reunions i conferències 5.879.787
11000 0101 13120 MC8 Retribucions bàsiques i altres remuneracions

de personal 20.849.910
12000 0101 13120 MC8 Retribucions bàsiques funcionaris 3.155.165
12100 0101 13120 MC8 Retribucions complementàries 4.518.172
13000 0101 13120 MC8 Retribucions bàsiques personal laboral fix 189.402
13001 0101 13120 MC8 Altres remuneracions 284.101
13100 0101 13120 MC8 Laboral eventual 4.217.599
16001 0101 13120 MC8 Primes i quotes Seguretat Social funcionaris en

pràctiques 208.753
48966 0101 32520 MC7 Suport a entitats gitanes 1.000.000
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48900 0608 45110 MC8 Altres transferències 1.000.000
22719 0605 32330 MC7 Altres contractes de serveis
22610 0605 45110 MC8 Altres despeses compra de serveis 1.300.000
22719 0101 17120 MC7 Altres contractes de serveis
22710 0301 44210 MC8 Recollida d'escombraries 66.385
22610 0101 45910 MC7 Altres despeses compra de serveis
22719 0101 12110 MC8 Altres contractes de serveis 9.023.216
46727 0201 31210 MC7 Transferència corrent al Consorci Infància i

Món Urbà
41006 0201 42230 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal

d'Educació 35.046.776
48900 0201 41410 MC7 Altres transferències
48900 0201 12110 MC7 Altres transferències
41005 0201 31260 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal

Persones amb Disminució 1.983.600
22610 0101 12310 MC7 Altres despeses compra de serveis
22719 0101 46310 MC8 Altres contractes de serveis 6.603.773
22719 0401 51360 MC7 Altres contractes de serveis
48900 0401 22220 MC8 Altres transferències 4.000.000
22701 0601 46360 MC7 Seguretat
48001 0601 31121 MC8 Ajuts a famílies 2.500.000

94.946.852

1.300.000

66.385

9.023.216

35.046.776

590.716
1.392.884

6.603.773

4.000.000

2.500.000

94.946.852

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

22100 0604 45110 MC7 Energia elèctrica 599.974
22100 0604 12110 MC8 Energia elèctrica 599.974
60543 0604 43220 MC7 Expropiacions ptge. Gavà, núms. 13-21 12.556.000
60266 0604 31510 MC8 Accessibilitat supressió barreres Districte 4 12.556.000
22610 0603 12110 MC7 Altres despeses compra serveis 239.208
15100 0401 22210 MC8 Incentius per a gratificacions 179.860
22610 0401 22210 MC8 Altres despeses compra serveis 59.348
30013 9901 01110 MC7 Interessos emissió bons abril 1997 300.000.000
22709 0301 44230 MC8 Neteja viària 300.000.000
22602 0401 12110 MC7 Publicitat i propaganda 543.711
22602 0101 46310 MC8 Publicitat i propaganda 543.711

313.938.893 313.938.893

Decrets de l'Alcaldia

1

Decret. En la línia d'assolir la millor adaptació
de l'estructura executiva als objectius derivats del
Pla d'Actuació Municipal, es proposa la creació de
la Direcció de Relacions Internacionals, que reculli
i potenciï les actuals funcions del Gabinet de Re¬
lacions Internacionals, i alhora integri i estengui
a la vegada les actuacions de caràcter solidari
com les que van donar lloc a l'existència del Dis¬
tricte XI.

Per això, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local i l'article 13 de la Carta
municipal, disposo:
Primer. Aprovar l'estructura organitzativa i funcions

de la Direcció de Relacions Internacionals, d'acord
amb el document annex I.
Segon. Deixar sense efecte l'estructura organitza¬

tiva del Gabinet de Relacions Internacionals.
Tercer. Modificar el decret de l'Alcaldia, de data 28

d'agost de 1996, canviant la denominació de la Co¬
missió Municipal de Cooperació Internacional, a partir
d'ara Comissió Barcelona Solidària, i adaptant la
seva composició a la nova organització políticoadmi-
nistrativa de l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb
el document annex II.
Barcelona, 2 de desembre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 5656)
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Annex I

ORGANIGRAMA

l 1

Programes de Relacions I
Internacionals

Direcció de Relacions Internacionals

Òrgan superior immediat: Adscrita administrativa¬
ment i pressupostàriament a la Gerència de Serveis
Generals, amb dependència funcional de l'Alcaldia.

Nivell associat: 30.

Funcions
- Direcció de les relacions i actuacions de l'Ajunta¬

ment en l'àmbit internacional.
- Representació, impuls, execució i coordinació de

les relacions amb les ciutats i ens locals i regio¬
nals europeus i internacionals.

- Execució i coordinació de les iniciatives munici¬

pals en el camp de la cooperació i l'acció humani¬
tària internacionals.

- Coordinació dels diferents àmbits de l'Ajuntament
pel que fa a les actuacions a nivell internacional.

Programes de Relacions Internacionals

Òrgan superior immediat: Direcció de Relacions In¬
ternacionals:

Funcions
- Sota les directrius de la Direcció de Relacions In¬

ternacionals, l'execució de les iniciatives munici¬
pals en matèria de relacions internacionals s'arti¬
cula mitjançant direccions de programes.

- Els programes establerts es podran modificar en
la mesura que canviïn les estratègies, o la política
municipal així ho aconselli.

- Actualment es desenvolupen els programes se¬
güents:
- Cooperació
- Mediterrani
- Amèrica Latina
- Europa i Organitzacions
- Metròpolis
Per al desenvolupament d'aquests programes, i en

funció de les característiques s'hi podran adscriure
tècnics de nivell 26, 24 o 22, depenent de la comple¬
xitat del programa al seu càrrec, així com el personal
auxiliar i/o administratiu necessari.

Departament dAdministració de Recursos
Econòmics

Òrgan superior immediat: Direcció de Relacions In¬
ternacionals.

Nivell associat: 26.

Funcions
- Administrar els recursos econòmics destinats a

l'activitat i la cooperació internacionals mitjançant
els programes d'ajut, desenvolupats directament o
mitjançant organismes internacionals, ONG's, etc.

- Tramitació dels expedients de subvencions.
- Suport administratiu general a la Direcció de Rela¬

cions Internacionals.

Annex II

Segon. Composició.
La Comissió estarà integrada pels membres se¬

güents:
President: el regidor ponent de Participació Ciuta¬

dana i Solidaritat.
Vicepresident: el comissionat de Barcelona Solidà¬

ria.
Altres membres:

- Els gerents de Serveis Generals, Serveis Perso¬
nals, Via Pública, Manteniment i Serveis i Urba¬
nisme o persones en qui deleguin.

- Una persona designada pel president de la Co¬
missió de Presidència i Hisenda.

- Una persona designada pel president de la Co¬
missió d'Infraestructures i Urbanisme.

- Una persona designada per la presidenta de la
Comissió de Benestar Social.

- Una persona designada per la presidenta de la
Comissió d'Educació i Cultura.

- Una persona designada pel president de la Co¬
missió de Joventut i Drets Civils.

- Una persona designada per la presidenta de la
Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana.

- Una persona designada pel regidor ponent de Co¬
operació.

- Una persona designada pel regidor ponent de
Participació Ciutadana i Solidaritat.

- Una persona designada per la directora de Rela¬
cions Internacionals.
Secretari:
Una persona designada per la directora de Rela¬

cions Internacionals.
La Secretaria de la comissió impulsarà i coordinarà

el desenvolupament de les línies de treball acordades
per la Comissió i assumirà el suport tècnic a la seva
activitat.

El president podrà convidar altres persones perquè
hi siguin presents quan consideri necessari ampliar la
informació sobre assumptes inclosos en l'ordre del dia.
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 21 de la Llei reguladora de les
bases del règim local, i l'article 13 de la Carta munici¬
pal, disposo:
Designar el Sr. Daniel Cando i Cando comissionat

de l'Alcaldia de Barcelona Solidària.

Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia, de data 25
d'octubre de 1999, de nomenament com a comissio¬
nat de l'Alcaldia per a la Defensa dels Drets Civils
Barcelona, 26 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 5599)

es#*»
T"
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 6. Gràcia

Acords sessió de 2 de desembre de 1999

Aprovació del Cartipàs del districte de Gràcia.
Informar favorablement sobre:

- Programa d'Actuació Municipal 2000-2003
- Pressupost 2000
- Ordenances fiscals per a l'any 2000
Proposar la designació, pels premis Medalles d'Ho¬

nor de Barcelona, dels candidats següents:
Sra. Mercè Company, veïna de Gràcia i coautora

de "Les tres bessones".

Associació cultural TRAM, organitzadora del Festi¬
val de música Tradicionàrius i impulsora de la música
popular i tradicional catalana.
Proposar com a membres del Consell Escolar els

consellers següents:
Sra. Marina Bru, Grup del PSC
Sr. Jordi Altarriba, Grup d'IC-Verds
Sra. Dolors Martínez, Grup d'ERC
Sra. Neus Grau, Grup de CiU
Sr. Xavier Parés, Grup del PP.

Districte 7. Horta-Guinardó

Acords sessió de 2 de desembre de 1999

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 16
de novembre de 1999, de nomenament de la Ima.
Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla com a presidenta del
Consell de Districte.
Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les resolucions incloses en

el despatx d'ofici.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 3 de

novembre de 1999, de nomenament de la Ima. Sra.
Roser Veciana i Olivé com a regidora adscrita al Dis¬
tricte.
Nomenar la Sra. Custòdia Moreno i Rivero vicepre-

sidenta consellera del Districte.
Quedar assabentat de l'exposició programàtica

dels Grups polítics amb representació en el Consell.
Quedar assabentat de la intervenció de la regidora

del Districte.

Aprovar el Cartipàs del Consell de Districte.
Aprovar la constitució de la Comissió de Govern i

de les Comissions de Treball, i designar els seus
membres.
Informar favorablement el Pressupost Municipal

2000 i aprovar inicialment la distribució dels capítols
II, IV i VI del Pressupost del Districte per a l'any 2000.
Informar favorablement el Programa d'Actuació

Municipal 2000-2003, i aprovar inicialment el PAM del
Districte corresponent a idèntic període.
Informar favorablement l'acord de la Junta Gene¬

ral del Consorci Sanitari de Barcelona, de 2 de ju¬
liol de 1999, de modificació de les Àrees Bàsiques
de Salut 7A, 7B, 7D i 7G (Sector Sanitari Horta-
Guinardó).
Proposar l'atorgament de les Medalles d'Honor

de Barcelona a les entitats Biblioteca Popular de
Montbau Albert Pérez Baró i Centre de Cultura Popu¬
lar Montserrat.
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Districte 10. Sant Martí

Acords sessió de 30 de novembre de 1999

Aprovar l'acta corresponent a la sessió celebra¬
da el 4 de novembre de 1999, amb les rectifica¬
cions següents: la consellera del Grup d'ERC ha de
figurar al final de l'encapçalament i per darrera dels
consellers dels Grups de CiU, Popular i d'IC-Verds.
Cal rectificar el nom del Sr. Bardés que és Josep
M. Bardés.

Direcció
Aprovar, amb el vot en contra del Grup de CiU, el

Cartipàs del Districte.
Donar-se per informat dels Pressupostos Munici¬

pals.
informar favorablement, amb el vot en contra de

CiU i PP, el Programa d'Actuació Municipal.
Aprovar amb el vot en contra de CiU i PP, el Pro¬

grama d'Actuació del Districte i sotmetre'l al Consell
Municipal.

Administració
Quedar assabentat del contingut de l'informe del

regidor del Districte sobre l'estat d'execució del Pres¬
supost de 1999 a 15 de novembre.

Quedar assabentat del contingut de l'informe del
regidor sobre l'estat de tramitació dels concursos
d'obres, serveis i gestió de serveis.

Serveis Tècnics
Informar favorablement, amb l'abstenció dels grups

de CiU i PP, la Modificació del Pla General Metropoli¬
tà en el sector del Front Litoral i el marge dret del riu
Besòs.
Informar favorablement, amb l'abstenció dels grups

de CiU i PP, el Pla especial d'ordenació del solar situ¬
at entre els carrers de Taulat, de Bac de Roda i
d'Espronceda.
Quedar assabentat del contingut de l'informe del

regidor sobre l'estat d'execució de les obres i del
manteniment programat del Districte.

Serveis Personals
Quedar assabentat del contingut de l'informe sobre

la renovació del Consell Escolar de Districte.
Quedar assabentat de la memòria d'activitats d'es¬

tiu per infants i adolescents.
Quedar assabentat de la proposta de tarifes dels

serveis de les instal·lacions esportives municipals per
a l'any 2000.
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DISPOSICIONS D'INTERES PER A
L'AJUNTAMENT

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

Circulació
Li 43/99 25-XI Adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme.

Edificació
LI 38/99 5-XI Ordenació de l'edificació.

Finances
O /99 18-XI Regula el subministrament d'informació tributària a les Admi¬

nistracions públiques per al desenvolupament de llurs funcions.

Medi ambient
Anunci /99 25-X Correcció d'errades de l'anunci publicat al BOP núm. 181,

pàgines 25 a 27, de 30 de juliol de 1999, relatiu a l'aprovació
de l'annex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança gene¬
ral del medi ambient urbà.

Treball
LI 39/99 5-XI Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones tre¬

balladores.

(BOE núm. 283
de 26-XI-99)

(BOE núm. 266
de 6-XI-99)

(BOE núm. 286
de 30-XI-99)

(BOP núm. 265
de 5-XI-99)

(BOE núm. 266
de 6-XI-99)

RESUM

Circulació
La Llei 43/1999, de 25 de novembre, conté diverses

modificacions del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat
per RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, per adaptar
les normes de circulació a la pràctica del ciclisme.

Edificació
La Llei 38/1999, de 5 de novembre, té per objecte

regular el procés de l'edificació i estableix les obliga¬
cions i responsabilitats dels agents que intervenen en
aquest procés amb la finalitat d'assegurar la qualitat
mitjançant el compliment dels requisits bàsics dels
edificis i la protecció dels interessos dels usuaris. La
Llei dóna nova redacció als articles 54 i 55 de la Llei
d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i
a l'article 2 apartat a) del RD LI 1/1998, de 27 de fe¬
brer, sobre infraestructures comuns en els edificis per
l'accés als serveis de telecomunicació.

Finances
L'Ordre, de 18 de novembre de 1999, del Ministeri

d'Economia i Hisenda, és d'aplicació al subministra¬
ment d'informació de caràcter tributari que pugui
efectuar l'Agència Estatal d'Administració Tributària i
que tingui per objecte el desenvolupament de les fun¬
cions atribuïdes a les Administracions públiques i

també el compliment de les finalitats contemplades a
l'article 113.1 de la Llei general tributària, a favor dels
cessionaris previstos en aquest precepte.

Treball
La Llei 39/1999, de 5 de novembre, completa la

transposició a la legislació espanyola de les direc¬
trius marcades per la normativa internacional i co¬
munitària i amb aquesta finalitat introdueix canvis le¬
gislatius en l'àmbit laboral perquè els treballadors
puguin participar de la vida familiar. Modifica així al¬
guns articles del Text Refós de la Llei de l'estatut
dels treballadors, aprovat pel RD Legislatiu 1/1995,
de 24 de març; del Text Refós de la Llei de procedi¬
ment laboral, aprovat pel RD Legislatiu 2/1995, de 7
d'abril; de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscs laborals; del Text Refós de la Llei
general de la seguretat social, aprovat pel RD Legis¬
latiu 1/1994, de 20 de juny; del RD Llei 11/1998, de
4 de setembre, pel qual es regulen les bonificacions
de quotes a la Seguretat Social dels contractes d'in¬
terinitat amb persones desocupades per substituir a
treballadors durant els períodes de descans per ma¬
ternitat, adopció o acolliment; de la Llei 30/1984, de
2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública; de la Llei de funcionaris civils de l'estat, de
7 de febrer de 1964; i de la Llei sobre seguretat so¬
cial de les forces armades.
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Concursos i oposicions
BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ DE 2
PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA DE TÈCNIC
MITJÀ EN CIÈNCIES SOCIALS (branca de Cultu¬
ra), PER AL PERSONAL LABORAL FIX, NO PRO-
VINENT DE L'AJUNTAMENT, DE L'INSTITUT DE
CULTURA
(Aprovades per la Comissió Executiva i per la
Junta de Govern de l'ICUB en data 25 de novem¬

bre de 1999)

NORMES ESPECÍFIQUES

Règim de les places convocades: Personal laboral
fix de l'Institut de Cultura.
Grup de classificació: Grup B.
Categoria: Tècnic mitjà en Ciències Socials (bran¬

ca Cultura).
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.
Nombre de places convocades: 2.
Requisits específics:

- Tractar-se de personal contractat laboral fix, no

provinent de l'Ajuntament, de l'Institut de Cultura
de Barcelona.

- Trobar-se en servei actiu a l'Institut de Cultura de
Barcelona, en una categoria del Grup C.

- Tenir una antiguitat mínima de dos anys de ser¬
veis actius en propietat en alguna categoria del
grup C de l'Institut de Cultura de Barcelona.

- Els aspirants hauran d'estar en possessió del títol
de diplomat/ada universitari/ària o equivalent.

Segon
Consistirà a respondre per escrit dos temes del

temari específic que s'adjunta com annex a les bases.
Es determinaran per sorteig tres temes, dels quals

els aspirants podran escollir dos, i disposaran de
dues hores per a desenvolupar-los, amb un màxim de
quatre fulls a una sola cara per a cada tema.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.

Tercer
Exercici pràctic que consistirà en la resolució d'un

o més supòsits pràctics relacionats amb les aptituds
requerides per a desenvolupar tasques de gestió, que
seran determinats pel Tribunal immediatament abans
de la realització de l'exercici.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.

Quart
El Tribunal convocarà els aspirants a una entrevis¬

ta personal sobre aspectes relatius als supòsits pràc¬
tics desenvolupats en el tercer exercici, sobre la tra¬
jectòria professional i sobre les característiques
personals d'adequació al lloc de treball. El Tribunal
podrà convocar els/les candidats/es per a l'avaluació
d'aquest últim punt mitjançant els sistemes d'acredi-
tació que consideri més adequats.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 5

punts, i no tindrà caràcter eliminatori.

EXERCICIS (fase d'oposició)

De conformitat amb allò que es preveu a l'article
16.2 del vigent Acord de Condicions Laborals, els as¬
pirants queden exempts de realitzar proves de conei¬
xements relatives al temari administratiu publicat com
a Annex d'aquestes bases.

Primer
Prova de coneixements de català.
Quedaran exempts de realitzar la prova els aspi¬

rants que acreditin estar en possessió del certificat de
coneixements elementals de llengua catalana (certifi¬
cat de nivell B), atorgat per la Junta Permanent de
Català, o titulació equivalent o superior.

Per superar la prova els aspirants hauran de demos¬
trar un nivell de coneixements similar al que caldria per
l'obtenció del certificat esmentat al paràgraf anterior.
Els aspirants seran qualificats com a aptes o no

aptes, i aquests últims seran eliminats del procedi¬
ment selectiu.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)

Els mèrits del currículum seran qualificats fins a un
màxim de 8 punts, de conformitat amb el barem se¬
güent:
1. Per antiguitat de serveis prestats a la Corporació

(a raó de 0,1 punts per any complet), fins a 2
punts.

2. Per experiència professional en funcions relacio¬
nades amb la categoria, fins a 2 punts.

3. Per titulacions acadèmiques i cursos de formació,
reciclatges, etc., relacionats amb les tasques prò¬
pies de les places objecte de la convocatòria, fins
a 2 punts.

4. Per estar en possessió del certificat de coneixe¬
ments mitjans de llengua catalana (certificat de ni¬
vell C), atorgat per la Junta Permanent de Català,
o titulació equivalent o superior, 1 punt.

5. Per altres mèrits relacionats amb les places objec¬
te de la convocatòria, fins a 1 punt.
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Els mèrits no acreditats documentalment, no po¬
dran ser tinguts en compte pel Tribunal. El mèrit 1
(antiguitat) serà comprovat d'ofici.

TRIBUNAL

El tribunal qualificador estarà compost pels mem¬
bres següents:

President:
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, com a titular, i

com a suplent la Ima. Sra. Marina Subirats.

Vocals:
Sr. Jordi Martí i Grau, com a titular, o persona en

qui delegui.
Sra. Marta Continente i Gonzalo, com a titular, o

persona en qui delegui.
Sra. Aurora Baena i Ruiz, com a titular, o persona

en qui delegui.
Un representant titular i un de suplent, designats

per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Secretaria:
Un membre del Tribunal.

Observadors
Representants, titular i suplent, designats pel Co¬

mitè d'Empresa.

NORMES GENERALS

1. Els qui desitgin participar en el concurs oposició
hauran de:

a) Presentar, a qualsevol dels registres munici¬
pals, instància i currículum vitae degudament
documentat dins l'improrrogable termini de vint
dies naturals a comptar de l'endemà de la pu¬
blicació de la convocatòria a la Gaseta Munici¬
pal de Barcelona.

b) Manifestar en l'esmentat document que reu¬
neixen totes les condicions exigides a les ba¬
ses de la convocatòria.

2. Un cop acabat el termini de presentació d'instàn¬
cies, es publicarà al taulell d'anuncis de l'Institut,
la llista d'aspirants admesos i exclosos.

3. El Tribunal podrà determinar la realització de dos
o més exercicis en una sola sessió; en aquest
cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà
condicionada a la superació de tots els anteriors
quan aquests siguin eliminatoris.

4. El Tribunal podrà disposar la incorporació als
seus treballs d'assessors especialistes, per a to¬
tes o algunes de les proves. Els esmentats asses¬
sors es limitaran a l'exercici de les especialitats
tècniques, en base a les quals col·laboraran amb
el Tribunal.

5. Finalitzat el procés selectiu, es publicarà la relació
d'aprovats per ordre de puntuació. Els aprovats
no podran ultrapassar el nombre de places convo¬
cades. El Tribunal elevarà la relació d'aprovats a
la Direcció Gerència a fi que formuli el correspo¬
nent nomenament.

6. Els aspirants proposats hauran d'aportar al Servei
de Recursos Humans de l'Institut de Cultura, en el

termini de vint dies naturals següents a la publica¬
ció de l'anunci final, l'original de la titulació exigida
a les bases de la convocatòria.
Els aspirants proposats seran designats tècnics
mitjans en Ciències Socials, conservant la relació
jurídica que posseïen amb anterioritat.

7. El Tribunal queda autoritzat per a resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords ne¬
cessaris per al bon ordre del concurs oposició, en
tot allò previst en aquestes bases.

ANNEX

TEMARI ADMINISTRATIU

1.La Constitució Espanyola de 1978. Principis ge¬
nerals. Drets i deures fonamentals dels espa¬
nyols.

2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder le¬
gislatiu. El poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Auto¬
nomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya
i els seus òrgans de govern.

4. L'Administració pública a l'ordenament espanyol.
Tipologia de les Administracions públiques. Princi¬
pis d'actuació de l'Administració pública. Les fonts
del dret públic.

5. El règim local espanyol. Principis constitucionals i
regulació jurídica. Organització municipal. Com¬
petències.

6. Organització i funcionament de l'Ajuntament de
Barcelona. La descentralització municipal.

7. El personal al servei de les Administracions públi¬
ques. La funció pública local: la selecció de perso¬
nal; drets i deures dels funcionaris.

8. El procediment administratiu. Fases del procedi¬
ment. Recursos.

9. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
10. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els

pressupostos locals.
11. La contractació administrativa a l'esfera local. Clas¬

ses de contractes. La selecció del contractista.
12. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió

directa i la indirecta.

TEMARI ESPECÍFIC

1. La relació entre cultura i educació.
2. Multiculturalitat a les ciutats.
3. Cultura i territori.
4. El concepte de participació ciutadana en les políti¬
ques culturals. Instruments de participació cultural.

5. Projecció internacional de Barcelona com a ciutat
de cultura.

6. Aplicacions de les noves tecnologies de la difusió
cultural.

7. El paper del sector públic en la cultura.
8. El paper del sector privat en la cultura.
9. El paper del sector associatiu en la cultura.
10. Les competències de les diferents administra¬

cions en matèria de cultura. El cas de Barcelona.
11. La intervenció municipal en el suport a les iniciati¬

ves culturals ciutadanes.
12.La política cultural als Districtes: punts forts i

punts febles.



NUM. 35 30-XII-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1467

13. La realitat metropolitana i les polítiques culturals.
14. Els equipaments culturals a la ciutat de Barcelona.

Models, distribució territorial i perspectives de futur.
15. El Fòrum 2004 de les cultures.
16. El tractament de la informació cultural als mitjans

de comunicació.
17. Finançament i generació de recursos econòmics

per als projectes culturals.
18. Els pressupostos com a instruments d'assignació

de recursos a l'Ajuntament de Barcelona. L'elabo¬
ració, estructura i fases de la gestió pressupostària.

19. El finançament extern i el patrocini: model i tipolo¬
gia de dossiers per a la captació de patrocini
d'una activitat.

20. Aplicacions de les noves tecnologies a la difusió
cultural. Exemples pràctics.

21. El compte de resultats com a instrument de gestió
(ingressos i/o despeses): el control de gestió eco¬
nòmica.

22. Els models de gestió dels equipaments culturals
públics.

23. Els models de gestió d'un servei públic entre una
entitat i l'Ajuntament. Distribució de tasques i res¬
ponsabilitats en l'organització d'una Festa Major.

24. Criteris generals per proposar una activitat a un
teòric patrocinador. Característiques de l'activitat,
mitjans, relacions, justificació i seguiment.

25. Característiques d'un pla d'avaluació. Com s'apli¬
ca, en quin moment i quina es la seva utilitat.

26. Sistemes d'autofinançament de les activitats cul¬
turals. Les diferents possibilitats, les seves princi¬
pals característiques i el tipus d'activitats per a les
que són mes adients.

27. Els principals impostos i gravamens de tot tipus
que afecten l'activitat cultural.

28. Llei general de contractes de l'Estat. Analitza el
seu impacte sobre l'activitat cultural.

29. Anàlisi del sector musical a Barcelona. Objectius i
estratègies d'actuació des de l'Ajuntament en el
sector musical.

30. Anàlisi de les arts escèniques a Barcelona. Objec¬

tius i estratègies d'actuació des de l'Ajuntament
en el sector de les arts escèniques.

31. Anàlisi de les lletres a Barcelona. Objectius i es¬
tratègies d'actuació des de l'Ajuntament en el sec¬
tor de les lletres.

32. Anàlisi de les arts visuals a Barcelona. Objectius i
estratègies d'actuació des de l'Ajuntament en el
sector de les arts visuals.

33. Anàlisi del cinema a Barcelona. Objectius i estra¬
tègies d'actuació des de l'Ajuntament en el sector
del cinema.

34. La legislació en matèria de patrimoni cultural: mu¬
seus, biblioteques i arxius.

35. Les festes populars com a elements de participa¬
ció ciutadana.

36. El patrimoni cultural. Criteris de classificació.
37. Les funcions del museu. Programació i mitjans.
38. Festa de carrer i festes de barri. Activitats tradicio¬

nals, elements definitoris i singularitzadors d'una
festa major de barri. Un exemple de Barcelona.

39. La conservació preventiva: control de les condi¬
cions ambientals. Condicionament d'espai i distri¬
bució del fons museístic.

40. La restauració: definició, origen i evolució del con¬
cepte.

41. Organització de la difusió i informació als museus.
42. El públic dels museus de Barcelona. Estratègies

de captació de públic.
43. El voluntariat cultural a Barcelona. Realitat i possi¬

bilitats als museus de la ciutat.
44. Les biblioteques del futur en el marc de la societat

de la informació i les noves tecnologies.
45. L'organització d'exposicions: contingut, desenvo¬

lupament i producció.
46. L'Ajuntament de Barcelona i el sistema municipal

d'arxiu.
47. Els canals de difusió cultural de l'Ajuntament de

Barcelona. El cas específic de l'Institut de Cultura
de Barcelona.

48. El paper del marketing i la publicitat en la produc¬
ció cultural.

Nomenaments

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

Roca, per prestar els seus serveis com a assesor tèc¬
nic del Grup Municipal del Partit Popular, amb retribu¬
ció assimilada al lloc de treball de tècnic superior,
complement de destinació 22 i específic de responsa¬
bilitat corresponent al lloc de treball (codi 2215Z), i
donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 26 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 5591)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal
i en ús de les facultats conferides a aquesta Al¬
caldia per l'article 13è de la Carta de Barcelona,
disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Alejo Ollé i

Bertrand per prestar els seus serveis com a suport
tècnic del Gabinet del regidor president del Grup Mu¬
nicipal del Partit Popular, amb retribució assimilada al
lloc de treball de tècnic superior 2000A, i donar-ne
compte al Consell Plenari.
Barcelona, 26 de novembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 5593)
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Concursos

Expedient núm.: 58/99

Es fa públic que, a les dependències de l'Institut
Municipal de Salut Pública (plaça de Lesseps, núm.
1,1a planta), hi ha els plecs de clàusules administra¬
tives particulars i prescripcions tècniques que han de
regir el concurs obert per a l'adjudicació del contracte
que seguidament s'especifica.

Objecte
Contracte de serveis per a la intervenció d'agents

de salut de drogodependents de Barcelona.

Import
31.524.120 pessetes (189.463,77 euros) sense

IVA.

Condicions
Els concursants hauran de reunir les condicions de

capacitat, solvència tècnica i econòmica que s'especi¬
fica en el plec de clàusules administratives particulars i
acompanyar la documentació que s'hi s'especifica.
Les proposicions econòmiques s'ajustaran al mo¬

del següent:
El Sr./La Sra. ... domiciliat/da a ... carrer... núm. ...

amb DNI/NIF núm. ... major d'edat, en nom propi, o
en representació de l'empresa ... amb domicili a ...

carrer... núm. ... assabentat/da de les condicions exi¬
gides per optar a l'adjudicació del contracte que té
per objecte ... es compromet a realitzar-lo amb sub¬
jecció al plec de clàusules administratives particulars i
al de prescripcions tècniques, per la quantitat de ...

pessetes (en lletres i xifres). En dita quantitat s'inclo¬
uen les despeses exigides als esmentats plecs.
Igualment declara sota la seva responsabilitat que

reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per a contractar amb l'Administració i no està incor¬
regut en cap prohibició de contractar legalment esta¬
blerta.
(Lloc, data i signatura)
Les proposicions, juntament amb tots els docu¬

ments que requereix el plec de clàusules, s'han de
presentar en dos sobres tancats, signats pel licitador
o persona que el representi, en els quals constarà:

Sobre núm. 1
Documentació administrativa.

Sobre núm. 2

Proposició econòmica i justificativa dels criteris
d'adjudicació que ve referenciada al plec de clàusules
administratives particulars.
Les proposicions podran presentar-se a l'Institut

Municipal de Salut Pública (plaça de Lesseps, núm.
1, 1a planta), de 9 a 14 hores, qualsevol dia labora¬
ble, excepte els dissabtes.

El termini de presentació d'ofertes acabarà a les
catorze hores del dia següent a la finalització de l'ex¬
posició al públic mitjançant l'anunci al BOP i el trans-
curs de 26 dies naturals. L'acte públic d'obertura
d'ofertes econòmiques tindrà lloc el dia que oportuna¬
ment s'indiqui a la Secretaria de l'Institut i serà en les
seves dependències (plaça de Lesseps núm. 1, 2a
planta).
Barcelona, 24 de novembre de 1999. La secretària

delegada, Sònia Castañer i González.

★ ★ ★

Expedient núm.: 57/99

Es fa públic que, a les dependències de l'Institut
Municipal de Salut Pública (plaça de Lesseps, núm.
1,1a planta), hi ha els plecs de clàusules adminis¬
tratives particulars i prescripcions tècniques que han
de regir el concurs obert, pel tràmit d'urgència, per a
l'adjudicació del contracte que seguidament s'es¬
pecifica.

Objecte
Contracte per a la prestació de serveis per a la

gestió del recurs mòbil de dispensació d'opiacis.

Import
193.367.523 pessetes (1.162.162,22 euros) sense

IVA.

Condicions
Els concursants hauran de reunir les condicions

de capacitat, solvència tècnica i econòmica que
s'especifica en el plec de clàusules administratives
particulars i acompanyar la documentació que s'hi
s'especifica.

Les proposicions econòmiques s'ajustaran al mo¬
del següent:

El Sr./La Sra. ... domiciliat/da a ... carrer... núm. ...

amb DNI/NIF núm. ... major d'edat, en nom propi, o
en representació de l'empresa ... amb domicili a ...

carrer... núm. ... assabentat/da de les condicions exi¬

gides per optar a l'adjudicació del contracte que té
per objecte ... es compromet a realitzar-lo amb sub-
jecció al plec de clàusules administratives particulars i
al de prescripcions tècniques, per la quantitat de ...

pessetes (en lletres i xifres). En dita quantitat s'inclo¬
uen les despeses exigides als esmentats plecs.
Igualment declara sota la seva responsabilitat que

reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per a contractar amb l'Administració i no està in¬
corregut en cap prohibició de contractar legalment
establerta.

(Lloc, data i signatura)
Les proposicions, juntament amb tots els docu¬

ments que requereix el plec de clàusules, s'han de
presentar en dos sobres tancats, signats pel licitador
o persona que el representi, en els quals constarà:
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Sobre núm. 1
Documentació administrativa.

Sobre núm. 2
Proposició econòmica i justificativa dels criteris

d'adjudicació que ve referenciada al plec de clàusules
administratives particulars.

Les proposicions podran presentar-se a l'Institut
Municipal de Salut Pública (plaça de Lesseps, núm.
1,1a planta), de 9 a 14 hores, qualsevol dia labora¬
ble, excepte els dissabtes.

El termini de presentació d'ofertes acabarà a les
catorze hores del dia següent a la finalització de l'ex¬
posició al públic mitjançant l'anunci al BOP i el trans¬
curs de 13 dies naturals. L'acte públic d'obertura
d'ofertes econòmiques tindrà lloc el dia següent, o bé
el dia que oportunament s'indiqui a la Secretaria de
l'Institut, per motius de subsanació de documentació
administrativa i serà en les seves dependències (pla¬
ça de Lesseps, núm. 1, 2a planta).
Barcelona, 25 de novembre de 1999. La secretària

delegada, Sònia Castañer i González.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Admi¬
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient núm. 23878/99 ins¬
truït pel Departament Juridicodministratiu de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona sobre proposta
de caducitat de la parada núm. 140 del mercat muni¬
cipal de la Mercè, es notifica al seu titular, el Sr.
Francisco Manzanares i Cases, a l'últim domicili co¬
negut del qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat adreçades, la proposta de resolució
que es transcriu a continuació:
Imposar al titular de l'autorització d'ús de la parada

140 del mercat municipal de la Mercè, el Sr.
Francisco Manzanares i Cases, la sanció de pèrdua
de l'autorització que empara l'ús del lloc de venda es¬
mentat, per comissió de la infracció assenyalada a
l'article 42.1 (per parada tancada sense autorització)
de l'Ordenança municipal de mercats, declarar cadu¬
cada la esmentada autorització, vacant la parada es¬
mentada i requerir el titular perquè, en el termini de
deu dies, deixi el lloc de venda lliure, vacu, expedit i a
disposició de l'Administració. Aquesta sanció s'aplica
en base al principi de proporcionalitat recollit a l'arti¬
cle 131 de RJAP i PAC, considerant com a criteri per
a la graduació de la sanció aplicada l'existència d'in¬
tencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis
causats, o la reincidència per comissió.

En el termini legal de deu dies, a partir de l'ende¬
mà de la publicació d'aquest anunci, podrà al·legar
tot el que consideri convenient per a la seva defen¬
sa. Transcorregut aquest termini, la transcrita pro¬
posta de resolució, juntament amb allò actuat, serà
elevada a l'òrgan al què correspon dictar la resolu¬
ció del present expedient, que és l'Alcaldia. Signat:
La instructora
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis¬
tratiu comú, i en relació amb l'expedient núm 24383/99
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Ins¬
titut Municipal de Mercats de Barcelona sobre inici de
caducitat de les parades del mercat municipal de
Sarrià, es notifica al seu titular, el Sr. J. Antonio Ro¬

dríguez i García, a l'últim domicili conegut del qual
han estat rebutjades les notificacions que li han estat
dirigides, que en data 30 de juny de 1999 la presiden¬
ta de l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra el senyor J.

Antonio Rodríguez i García, titular de l'autorització
d'ús de la parada núm. 43 del mercat municipal de
Port, d'acord amb les normes del decret 278/93, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança municipal de mercats, considera¬
da com a falta greu segons l'article 90.k) de l'Orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬
da en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'autorització;
nomenar a aquests efectes instructora la Sra. Anna
Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de
Mercats".

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

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

Plec de càrrecs

1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 43 del
mercat municipal de Port, des del 23 d'abril de 1999.

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

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.
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Barcelona, 2 de novembre de 1999. El secretari
general, Romà Miró i Miró.

★ * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Admi¬
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient núm. 21961/98 ins¬
truït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona sobre inici de ca¬
ducitat de les parades 59-60 del mercat municipal de
la Trinitat, notifica al seu titular, el Sr. Juan Rabert i
Turón, a l'últim domicili conegut del qual han estat re¬
butjades les notificacions que li han estat dirigides,
que en data 14 de maig de 1999 la presidenta de
l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Juan

Rabert i Turón, titular de l'autorització d'ús de les pa¬
rades núm. 59-60 del mercat municipal de la Trinitat,
d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'apli¬
cació als àmbits de competència de la Generalitat,
per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització) de l'Or¬
denança municipal de mercats, considerada com a
falta greu segons l'article 90.k) de l'Ordenança que
s'aplica, i tenint present que la sanció establerta a
l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda, c) pèrdua de
l'autorització; nomenar a aquests efectes instructora
la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Mu¬
nicipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

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

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

Plec de càrrecs

1) Tancament no autoritzat de les parades núms.
59-60 del mercat municipal de la Trinitat, des de l'11
de febrer de 1998.

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

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.

Barcelona, 2 de novembre de 1999. El secretari
general, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Admi¬
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en relació amb l'expedient núm. 24069/99 ins¬
truït pel Departament Juridicoadministratiu de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona sobre inici de ca¬
ducitat de la parada 31, lloc especial, del mercat mu¬
nicipal de Felip II, notifica a la seva titular, la Sra.
Margarita González i Guzmán, a l'últim domicili cone¬
gut de la qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides, que en data 17 de juny de
1999 la presidenta de l'IMMB ha disposat:
/n/'c/ar expedient sancionador contra la Sra. Margari¬

ta González i Guzmán, titular de l'autorització d'ús de
la parada 31, lloc especial, del mercat municipal de
Felip II, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització) de l'Or¬
denança municipal de mercats, considerada com a
falta greu segons l'article 90.k) de l'Ordenança que
s'aplica, i tenint present que la sanció establerta a
l'article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a)
una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de
suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000
pessetes amb suspensió de la venda, c) pèrdua de
l'autorització; nomenar a aquests efectes instructora
la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Mu¬
nicipal de Mercats".
L'òrgan competent per resoldre l'esmentat expe¬

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

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

Plec de càrrecs

1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 33
del mercat municipal de Felip II, des del 2 de gener
de 1999

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

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: la instructora.

Barcelona, 4 de novembre de 1999. El secretari
general, Francesc Lliset i Borrell.

★ ★ *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad¬
ministratiu comú, i en relació amb l'expedient núm.
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24376/99 instruït pel Departament Juridicoadmi-
nistratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Bar¬
celona sobre inici de caducitat de la parada núms.
341-342-343 del mercat municipal de Sants, es no¬
tifica a la seva titular, la Sra. Rosario Pinós i Roca,
a l'últim domicili conegut de la qual han estat rebut¬
jades les notificacions que li han estat dirigides,
que en data 30 de juny de 1999 la presidenta de
l'IMMB ha disposat:
Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Rosa¬

rio Pinós i Roca, titular de l'autorització d'ús de les
parades núms. 341-342-343 del mercat municipal de
Sants, d'acord amb les normes del Decret 278/93,
de 9 de novembre, sobre el procediment sanciona¬
dor d'aplicació als àmbits de competència de la Ge¬
neralitat, per comissió de la infracció assenyalada a
l'article 42.i) (per parada tancada sense autorització)
de l'Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu segons l'article 90.k) de l'Ordenan¬
ça que s'aplica, i tenint present que la sanció esta¬
blerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot su¬
posar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la
venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l'auto¬
rització; nomenar a aquests efectes instructora la
Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Mu¬
nicipal de Mercats".
L'òrgan competent per a resoldre l'esmentat expe¬

dient és l'Alcaldia.

També es transcriu la notificació del plec de càr¬
recs formulat per la instructora de l'expedient san¬
cionador d'acord amb el que disposa l'article 10 del
Decret 278/93

Plec de càrrecs

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

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

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho.
Signat: la instructora.
Barcelona, 8 de novembre de 1999. El secretari

general, Francesc Lliset i Borrell.
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