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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 

RECTIFICACIÓ DEL TEXT DE LA NORMATIVA 
ESPECIAL APLICABLE A L'OCUPACIÓ DE LA 
VIA PÚBLICA I A LES INST AL·LACIONS I 
ACTIVITATS PUBLICITÀRIES 

La Comissió de Govern, en sessió de 8 de maig de 
1992, acordà: 

Rectificar el text de la Normativa especial aplicable a 
l'ocupació de la via pública i a les instaHacions i 
activitats publicitàries durant la celebració dels Jocs 
Olímpics i dels Paralímpics, aprovada per la Comissió 
de Govern en la sessió de 21 de febrer de 1992 i 
publicada a la Gaseta Municipal de 10 d 'abril següent, 
pel que afecta als articles 4.2 i 5.2 d'acord amb el text 
adjunt que correspon a l'esmentat acord de 21 de fe
brer. 

Article 4.2 
Pel que fa als obligats al pagament que ja estiguin 

sotmesos a l'aplicació de l'ordenança núm. 5.1 vigent 
durant 1992, i sempre que no efectuïn cap ampliació de 
superfície de l'aprofitament corresponent, no els serà 
aplicada cap liquidació complementària. En els altres 
supòsits d'ampliació de les condicions d'aprofitament 
que vinguessin gaudint fins a l'inici de vigència d'aques
tes normes de caràcter especial, els serà d'aplicació el 
mateix sistema que per a la resta de noves sollituds. 

Article 5.2 
Suprimir, i modificar la correlació numèrica de la resta 

d'apartats de l'article 5. 

RECTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGÀNICA 
DE LA SECRET ARI A GENERAL 

La Comissió de Govern, en sessió de 8 de maig de 
1992, acordà: 

Rectificar l'acord adoptat per la Comissió de Govern 
en la sessió celebrada el dia 6 de març de 1992, pel 
qual es va aprovar l'estructura orgànica de la Secretaria 
General, en el sentit d'addicionar al punt 1.3.1 del 
document adjunt a tal acord, les funcions de sortida de 
documents i servei de notificacions en el termes que 
consten a la proposta. 

Rectificar l'acord adoptat per la Comissió de Govern 

en la sessió celebrada el dia 6 de març de 1992, en la 
qual es va aprovar l'estructura orgànica de la Secretaria 
General, en el sentit d'esmenar-lo amb l'addició al punt 
1.3.1, de les funcions següents: 

a) Sortida de documents: classificació, franqueig i si 
escau, ensobrat i remissió de les notificacions, comuni
cacions, citacions, emplaçaments, requeriments, oficis i 
en general, tots els documents oficials que surten de 
l'Ajuntament. 

b) Servei de notificacions: lliurament de documents 
dins la ciutat i diligenciament de les notificacions proce
dents d'altres organismes destinades a habitants de la 
ciutat. 

FIRES TRADICIONALS 

La Comissió de Govern, en sessió de 8 de maig de 
1992, acordà: 

Declarar fires tradicionals les manifestacions se
güents: 
- Brocanters-Mercat Gòtic, avinguda de la Catedral (di

jous) 
- Filatèlics-Numismàtics, plaça Reial (dissabte-diumen

ge) 
- Alimentació artesanal, plaça del Pi (primers dissab

tes) 
- Artistes pintors, plaça de Sant Josep Oriol (dissabte

diumenge) 
- Artesans, rambla de Santa Mònica (dissabte-diumen

ge) 
- Sant Ponç (dolç), carrer de l'Hospital (11 de maig) 
- Santa Llúcia (figures artesanals), plaça de la Seu-

rodalies (6-23 de desembre) 
- Sant Jordi (roses i llibres), Rambla (23 d'abril) 
- Santa Rita (roses), plaça de Sant Agustí Vell (22 de 

maig) 
Aprovar, per a 1992, la bonificació del preu públic 

indicat a l'Ordenança núm. 5.1, d'acord amb el detall 
que s'expressa: 
- Brocanters-Mercat Gòtic, 50% (3 metres), 50% (6 

metres) 
- Filatèlics i Numismàtics, 25 % 
- Alimentació artesanal, 72% 
- Artistes pintors, 60 % 
- Artesans, 61 % 


