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Hivernacle 
a) Una sala per dia 
b) Dues sales per dia 
e) Tot el recinte per dia 

Poble Espanyol 
Saló Valderrobles per dia 

Retals Drassanes 
a) Nau per un dia 
Nau per una setmana 
Nau per qumze dies 
b) Fossat per un dia 
Fossat per una setmana 
Fossat per quinze dies 

Antic Mercat del Born 
Per un dia 
Per una setmana 
Per quinze dies 

PTA 
100.000 
125.000 
150.000 

PTA 
50.000 

PTA 
125.000 
750.000 

1.500.000 
50.000 

300.000 
600.000 

PTA 
135.000 
810.000 

1.620.000 

INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS A OBSERVAR 
RESPECTE ALS APARELLS MAGNÈTICS DE 
GRAVACIÓ I REPRODUCCIÓ D'IMATGES 
-VÍDEOS- EN L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 

(Aprovades per acord de la Comissió de Go
vern de 25 de febrer de 1987) 

Pn mera 
1 Els equips magnètics per a la gravació d'imat

ges ~~e adquireixi qualsevol òrgan de l'Administració 
mumc1pal, hauran d'ésser de format U-MATIC 
~equivalent a 3/4 de polzada-, o de formats supe
nors -1 o 2 polzades- i a més a més hauran de 
r~unir les altres .qualificacions tècniques que assegu
nn la bona qualitat dels enregistraments obtinguts. 
. En conseqüència queden desaconsellats els enre

gistraments dels tipus VHS, Beta i V8. 
.. 2 ~'adquisició dels equips fixos per a la reproduc

CIO d 1matges per si~temes magnètics, anirà a càrrec 
de les. respectives Arees. Totes les adquisicions que 
es facm en el .fu.t~r amb .destinació exclusiva o princi
pal a les exh1b1c1ons publiques, hauran d'ésser del 
format U-MA TIC, llevat que, per raons justificades en 
algun cas s'estimi més convenient utilitzar-ne un 
al!re. Les adquisicions que no siguin per a utilització 
publica seran de format VHS. 

Segona 
1 Als efectes del que es disposa en la instrucció 

:nt~nor, tota proposta d'adquisició o de lloguer dels 
qu1p~ de gravació per part de qualsevol òrgan 

m~n1c1pal, haurà d'ésser prèviament informada favo
ra lement: qu~nt a les seves característiques i for
~.at, per I Of1c1na Tècnica de Mitjans Àudio-visuals i 

lsseny: de la Unitat operativa de Relacions Públi
qu~s (d ara endavant l'Oficina). 
la r~ls es~e~tats e~ectes, tots els contractes per a 
d j .~ucc16 d enregistraments mitjançant la tècnica 
e~ VI eo que. els òrgans municipals realitzin amb 
rabpl reses particulars, hauran d'obtenir l'informe favo-

e prev1 de l'Oficina. 
3 Respecte dels enregistraments fets mitjançant 
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medis propis de l'Ajuntament, serà preceptiu l'asses
sorament previ de l'Oficina. 

Tercera 
Cada Àrea tindrà preferència, en tot cas, per a la 

utilització dels equips de reproducció que hagi adqui
rí!; tanmateix quan no els utilitzin, quedaran a dispo
SICIÓ de qualsevol altra dependència municipal que 
els necessiti i que els sol liciti a través de l'Oficina, la 
qual tindrà cura de conèixer la situació d'utilització 
dels equips existents. 

Quarta 
1 L'Oficina formalitzarà, en el termini de 3 mesos a 

partir de la publicació d'aquesta instrucció, un Inven
tari complet de tots els equips d'enregistrament i de 
reproducció propietat de l'Ajuntament. 

2. De totes les adquisicions que es facin d'aquests 
eqwps en el futur se'n donarà compte a l'Oficina, en 
el termini d'un mes. 

Cinquena 
Els originals Masters de tots els enregistraments 

fets. mitJançant sistemes magnètics que hagin estat 
realitzats per un òrgan municipal, o bé per empreses 
productores alienes per encàrrec de l'Ajuntament, 
seran lliurats a l'Oficina; amb aquests originals orga
nitzarà una Videoteca municipal. Aquesta mateixa 
norma serà aplicable als enregistraments existents 
en l'actualitat. 

S1sena 
L'Ofictna s'encarregarà d'obtenir i facilitar als òr

gans municipals que ho sol·licitin, còpies dels origi
nals dipositats en la Videoteca. 

Setena 
El dret de reproducció Copyright de les filmacions 

en vídeo realitzades o encarregades per qualsevol 
òrgan municipal, es reservarà en tot cas a l'Ajunta
ment, i aixi es farà constar en els corresponents 
contractes de producció i en els respectius títols de 
crèdit. La utilització de l'esmentat material i l'obten
ció de còpies en interès de persones alienes al 
~unicipi, originarà la percepció de les quantitats 
f1xades en les corresponents tarifes o en les Orde
nances fiscals. 

Vuitena 
1 L'anàlisi i la indexació dels enregistraments en 

vídeo, la realitzarà respectivament el personal tècnic 
de la Biblioteca General Administrativa, Biblioteca 
dels Museus d'Art o Biblioteca de l'Institut Municipal 
d'Educació, segons el respectiu contingut temàtic. 

2 Les fitxes-resum de cada enregistrament, que 
hauran de donar una idea completa del seu contin
gut, s'estendran per duplicat, conservant-ne una la 
Biblioteca i l'altra l'Oficina. 

Novena 
Els vídeos, als 10 anys de la seva producció, 

passaran a un centre especialitzat per a la seva con
servació. 

Desena 
1 Als sols efectes funcionals i sense que consti

tueixi un òrgan diferenciat, en el si de l'Oficina Tècni
ca de Mitjans Àudio-visuals i Disseny es formarà un 
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Centre de Vídeo que s'encarregarà de la realització 
de totes les tasques que corresponen a l'Oficina en 
matèria de Vídeos i, en particular, de gestionar la 
Videoteca mumc1pal. 
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2 El Centre de Vídeo assessorarà i orientarà als 
òrgans de l'Administració municipal en tot allò que es 
refereixi als equips a utilitzar per a la producció 
reproducció d'imatges de vídeo 

Decrets de l'Alcaldia 

Decret. Ateses les propostes del Regidor de Rè
gim Interior i Protecció ciutadana i vistos l'article 7 de 
la Llei Especial de Barcelona i l'art. 21 de la Llei de 
Bases de Règim Local, disposo: 

Crear el lloc de treball de la Secretaria Administrati
va de l'Àrea de Règim Interior i Protecció Ciutadana, 
de nivell 5, classe 2, amb les funcions que es deter
minen en el document adjunt i suprimir l'actual Ofici
na administrativa adscrita directament a la Regidoria 
d'aquesta Area. 

Barcelona, 2 de març de 1987. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira 

DOCUMENT ADJUNT 
Secretaria Administrativa de l'Àrea de Règim Inte

rior 1 Protecció Ciutadana 
Tipus: Lloc de treball 
Nivell: 5 Classe: 2 

- Secretaria i despatx de la Regidoria, gestions, 
tràmits i suport administratiu en tots els assupmtes 
de la competència del Conseller-Regidor de l'Àrea 
de Règim Interior i Protecció Ciutadana. 

- Administració de les quantitats lliurades a la direc
ció de l'Àrea en concepte de lliuraments a justifi
car. 

- Documentació general de l'Àrea, registre i arxiu. 
- Recopilació de memòries i estadístiques de l'À-

rea. 
- Organització i coordinació de les comunicacions 

internes 1 externes de la Regidoria. 
- Supervisió i organització del treball del personal 

auxiliar i subaltern adscrit a la Regidoria. 
- Coordinacjó dels treballs de preparació del pressu

post de I'Area. 
- Control d~ l'aplicació de les partides pressupostà

ries de I'Area. 
- Seguiment dels expedients de despeses amb càr

rec al Capítol 11 del Pressupost. 
- Instrucció dels expedients d'encàrrec d'estudis i 

treballs promuguts per la direcció de l'Àrea. 
- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcen

trada de béns mobles d'ús ordinari i material no 
específic per la direcció de l'Àrea. 
(Ref. Sg-180) 

.. .. .. 

Decret. Atesa la proposta del Coordinador General 
i la conformitat del Regidor de Règim Interior i Protec
ció Ciutadana i vistos l'art 7 de la Llei Especial de 
Barcelona i l'art 21 de la Llei de Bases de Règlf11 
Local, disposo: 

Crear el lloc de treball de la Secretaria Tècmca 
de la Coordinació General, de nivell 3 classe 4, amb 
les funcions que es determinen en el document ad· 
junt. 

Barcelona, 2 de març de 1987. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

DOCUMENT ADJUNT 
Secretaria Tècnica de la Coordinació General 
Nivell: 3 Classe: 4 
Sota la dependència directa del Coordinador Ge

neral exercirà les funcions que aquest li encomani i, 
en particular, les següents: 
- Coordinació i seguiment de tots els assumptes 

amb origen o destinació a la Coordinació General. 
- Formulació d'informes, comunicacions i docu

ments propis del Coordinador General. 
- lnventan, control i administració dels mitjans mate

rials adscrits o subministrats a la Coordinació Ge
neral. 

- Plamficac16 d'actiVItats i preparació dels progra· 
mes d'actuació i dels pressupostos. . 

- Assistència al Coordinador General en l'elaboraciO 
dels ordres del d1a de les sessions que aquest 
pres1de1x1 1 confecció de les actes corresponents 
(Ref. P-196) 


