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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

CONSORCI PER A L'ORGANITZACIÓ DEL X JOCS
MUNDIALS PER A POLICIES I BOMBERS
(Aprovats inicialment i definitivament pel Consell
Plenari de 28 d'abril de 1999)

CAPITOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Amb la denominació de Consorci per a l'Organitza¬

ció dels X Jocs de Policies i Bombers, es constitueix
un consorci amb personalitat jurídica pròpia, de caràc¬
ter local, de conformitat al que estableix la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el
RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós del règim local, per la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya i pel Decret
179/1995, de 13 de juny, reglament d'obres, activitats i
serveis de les entitats locals.

Aquesta denominació podrà ser modificada per
acord de l'Assemblea General del Consorci.

Article 2
El Consorci, en la seva qualitat d'entitat pública

amb personalitat jurídica pròpia, gaudeix de les atri¬
bucions inherents a aquesta condició i les exerceix en
el marc d'allò que s'estableix en aquests Estatuts i en
les normes legals que li són d'aplicació. El Consorci
ostenta particularment les atribucions següents:
a) La capacitat d'organitzar-se internament tot creant,

modificant o suprimint els diversos serveis i esta¬
blint la seva estructura i règim de funcionament. A
aquest efecte, l'Assemblea General pot aprovar un
Reglament de règim intern.

b) Contractar el personal, les obres, els serveis i els
subministrament que siguin adients.

c) Portar a terme l'activitat financera, concertar les
operacions de crèdit o endeutament i emetre les
obligacions amb aval o sense.

d) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar
tot tipus de béns mobles i immobles, com també
gravar-los, hipotecar-los, constituir penyora o al¬
tres garanties.

e) Acceptar llegats, herències, donacions o subven¬
cions i ajuts, tant si provenen d'entitats públiques
o privades com de persones privades.

f) Exercir les accions judicials i administratives que
calguin en defensa dels seus interessos.

g) Participar legalment en altres entitats, públiques o
privades, com també en societats mercantils,
sempre que la seva activitat s'adreci a finalitats
anàlogues a les del Consorci.

Article 3
3.1. Les institucions constitutives del Consorci són:

a) L'Ajuntament de Barcelona.
b) La Generalitat de Catalunya.
c) L'Administració General de l'Estat.
d) La Fundació Barcelona Promoció.

3.2. L'Assemblea General del Consorci podrà
acordar la seva ampliació amb la incorporació d'al¬
tres institucions de naturalesa pública o privada. En
aquest cas, serà necessari que aquestes institu¬
cions ho sol·licitin per escrit dirigit al president de
l'Assemblea General, acceptant en la seva integritat
aquests estatuts. Per a la seva acceptació com a
nou membre, caldrà l'acord unànime de les entitats
consorciades i que aquest acord consti establert en
el corresponent document, el qual expressarà les
condicions de la relació, les obligacions recíproques
i la forma de preservar l'adequada representació de
les noves entitats en els òrgans de govern del Con¬
sorci, amb el benentès del respecte als presents Es¬
tatuts.

Article 4
4.1. El Consorci es regirà per aquests Estatuts, pel

Reglament de règim intern que, si escau, aprovarà
l'Assemblea General, i per les disposicions legals de
caràcter general que li siguin d'aplicació.

4.2. Per raons de la seva personalitat i naturalesa
jurídica pública, el règim d'impugnació dels seus ac¬
tes serà el de caràcter administratiu i li serà d'aplica¬
ció la via jurisdiccional també administrativa.

4.3. Les resolucions del gerent del Consorci po¬
dran ser impugnades davant l'Assemblea General,
els acords de la qual exhaureixen la via adminis¬
trativa.

4.4. Les normes de caràcter civil, penal i laboral
són aplicables al Consorci segons sigui la naturalesa
dels seus actes.

4.5. La contractació d'obres, serveis i subministra¬
ments seguirà la normativa reguladora de la contrac¬
tació pública aplicable a Catalunya i les instruccions
pertinents que dicti l'Assemblea.

4.6. El Consorci pot utilitzar, en relació a cadascun
dels seus serveis, qualsevol de les formes de gestió
previstes a la legislació administrativa local, ja siguin
formes institucionals o contractuals, de naturalesa
pública o privada.

Article 5
El domicili del Consorci queda establert a la ciutat

de Barcelona, carrer... , núm
Això no obstant, el domicili pot ser modificat per

acord de l'Assemblea General.
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Article 6
Constitueix la finalitat del Consorci l'organització

dels X Jocs de Policies i Bombers de l'any 2003 que
se celebraran a la ciutat de Barcelona, de conformitat
a les bases resultants de l'acord signat amb data 2 de
juliol de 1997, entre la World Police and Fire Games
Federation i la ciutat de Barcelona. El Consorci s'en¬
carregarà també de les manifestacions de caràcter
artístic, cultural i científic que es puguin programar
amb motiu dels Jocs.

A tal efecte, el Consorci podrà realitzar tot el que
calgui per al compliment dels compromisos als quals
és obligat, com també totes les activitats tendents a
garantir l'èxit de l'organització dels jocs esmentats.

CAPÍTOL II
ÒRGANS DE GOVERN

Article 7
El Consorci estarà regit pels òrgans de Govern se¬

güents:
a) L'Assemblea General.
b) La Comissió Executiva.
c) La Gerència del Consorci.
d) El president.

Els quals assumeixen les funcions de deliberació,
execució i decisió previstes en aquests Estatuts.

Mitjançant el Reglament de règim interior, o per
acord puntual de l'Assemblea General, es podran ins¬
tituir i regular d'altres òrgans d'assessorament, infor¬
me o gestió.

Article 8
1. L'Assemblea General constitueix l'òrgan supe¬

rior del Consorci i estarà composta de la manera se¬
güent, per designació de les respectives entitats
consorciades:
a) President: l'alcalde de Barcelona, amb la facultat

de delegar les seves funcions en favor d'un (1) re¬
gidor de l'Ajuntament de Barcelona.

b) Dos vicepresidents:
Primer: un (1) representant de la Generalitat de
Catalunya.
Segon: un (1) representant de l'Administració Ge¬
neral de l'Estat.

c) Vocals:
Dos (2) representants de l'Ajuntament de Bar¬
celona.
Dos (2) representants de la Generalitat de Ca¬
talunya.
Dos (2) representants de l'Administració General
de l'Estat.
Dos (2) representants de la Fundació Barcelona
Promoció.

Cada membre tindrà dret a un vot i exercirà el seu

mandat per un període de quatre anys, sent reelegi¬
bles per iguals terminis.

Si durant el transcurs del seu mandat algun dels
vocals causés baixa en la Corporació o entitat que re¬
presenti o cessés en el càrrec en funció del qual ha¬
gués estat designat, l'òrgan o corporació correspo¬
nent procedirà a designar el substitut que, a efectes
de la seva renovació, tindrà l'antiguitat que corres¬
pongui al que substitueixi.

Seran també vocals, amb veu i sense vot, el gerent
o gerents del Consorci.

2. En cas que s'incorporin noves entitats al Consor¬
ci, l'Assemblea General podrà aprovar, juntament
amb la incorporació, les modificacions de la composi¬
ció dels òrgans de govern del Consorci que estimi
convenient.

Article 9
9.1. L'Assemblea General és l'òrgan al qual corres¬

ponen la representació, la direcció i l'administració
del Consorci. Els seus acords tindran caràcter vincu¬
lant per a tots els membres, presents o no, i seran
executius a partir del moment que s'adoptin estatutà-
riament. Els seus vocals són lliurement designats i
cessats per les institucions que representen.

9.2. Sens perjudici de les delegacions que acordi,
corresponen a l'Assemblea General les funcions se¬
güents:
a) Fixar els criteris d'actuació del Consorci dins el

marc dels seus objectius i aprovar els plans anuals
d'activitats que han de ser adequadament reflectits
en el pressupost que també ha d'aprovar.

b) Aprovar anualment l'inventari, el balanç, el comp¬
te de resultats i la memòria de les activitats realit¬
zades en l'exercici anterior.

c) Adjudicar i contractar les obres, els serveis i els
subministraments per la durada i quantia que es¬
tableixi la mateixa Assemblea, i resoldre les qües¬
tions incidentals d'aquests contractes.

d) Aprovar les variacions pressupostàries durant
l'exercici i les habilitacions i suplements de crèdit
en funció dels drets reconeguts en favor del con¬
sorci. Si passa altrament, caldrà l'autorització de
les entitats consorciades, si així ho exigeix la nor¬
mativa que els sigui d'aplicació.

e) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i
determinar les atribucions dels directius del
Consorci.

f) Aprovar els concerts i els convenis per al compli¬
ment dels fins estatutaris.

g) Acordar, si escau, el trasllat del domicili del Con¬
sorci.

h) Nomenar el gerent o gerents del Consorci.
i) Modificar els Estatuts del Consorci. En aquest cas

concret, la modificació haurà de ser ratificada pels
òrgans competents dels ens consorciats.

j) Aprovar el Reglament de règim intern previst a
l'article 7 dels Estatuts,

k) Resoldre qualssevol dubtes o qüestions que es
plantegin en la interpretació i aplicació dels pre¬
sents estatuts.

9.3. Els càrrecs de president, vicepresidents i se¬
cretari de l'Assemblea General tenen una durada de
quatre anys i són reelegibles per iguals terminis.

9.4. El secretari podrà no ser membre de les enti¬
tats consorciades i serà elegit per majoria de vots
dels membres de l'Assemblea General.

Article 10
10.1. Les Assemblees Generals podran ser ordinà¬

ries i extraordinàries. L'Assemblea General Ordinària
es reunirà un cop l'any, abans del primer de juliol, per
a l'aprovació dels comptes i donar compte de la Me¬
mòria d'activitats de l'exercici propassat com també
del pressupost d'ingressos i despeses i de la Memò¬
ria d'activitats de l'any en curs.

L'Assemblea General Extraordinària es reunirà
sempre que calgui, a proposta del president, o quan
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ho sol·liciti, per escrit degudament motivat, un 20%
dels membres de l'Assemblea General amb dret de
vot, com a mínim, i sempre que hagin de tractar-se
matèries que no siguin competència de l'Assemblea
General Ordinària.

10.2. La convocatòria de les reunions, la farà el se¬

cretari per ordre del president, mitjançant escrit adre¬
çat a cada membre, amb vuit dies d'antelació i amb
expressió de l'ordre del dia, fora del qual no es po¬
dran adoptar acords vàlidament, llevat que hi siguin
presents tots els membres de l'Assemblea General i
així ho acordin per unanimitat.

10.3. En els casos d'urgència, la convocatòria po¬
drà fer-se amb vint-i-quatre hores d'antelació. En
aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia,
l'Assemblea General haurà d'apreciar, per majoria
dels presents, la concurrència de la urgència que
hagi motivat la convocatòria.

10.4. Per adoptar acords serà preceptiva, com a
mínim, l'assistència de la meitat més un dels mem¬
bres amb dret de vot. Els acords s'adoptaran per ma¬
joria dels assistents i, en cas d'empat, decidirà el vot
de qualitat del president. Es preveu la delegació de
vots en favor dels membres de l'Assemblea General.
Els acords de dissolució del Consorci i la modificació
dels Estatuts necessitaran el vot favorable dels 2/3
dels membres de l'Assemblea General amb dret de
vot presents o representats.

10.5. Els acords referents a la incorporació o
associació de noves entitats, els de modificació
dels convenis d'associació previstos a l'article 3.2,
o dels Estatuts, com també el de dissolució re¬

queriran que, a més del president, del vicepre-
sident i del secretari, concorrin en l'Assemblea vo¬
cals que siguin representants de totes les entitats
consorciades o associades i que sigui adoptat per
unanimitat dels assistents. A més aquests acords
hauran de ser ratificats pels òrgans competents
dels ens consorciats.

Article 11
De les sessions de l'Assemblea General se n'aixe¬

carà acta, la qual, un cop aprovada serà transcrita en
el llibre corresponent, signada pel president i pel se¬
cretari, que vetllaran per l'immediat compliment de les
resolucions adoptades.

Article 12

Correspon a la Comissió Executiva:
12.1. L'adopció de tots aquells acords i decisions

que no estiguin expressament reservats en aquests
Estatuts a l'Assemblea General, sempre i quan
aquesta no hagi adoptat cap acord anterior sobre
l'assumpte en qüestió. (Aquesta salvetat té la finalitat
de permetre a l'Assemblea General exercir amb ca¬
ràcter preferent respecte a la Comissió Executiva,
qualsevol facultat no prevista en els Estatuts).

12.2. Les funcions delegades expressament per
l'Assemblea General.

12.3. L'estudi i preparació de les sessions de l'As¬
semblea General.

Article 13
13.1. La Comissió Executiva estarà composta pel

president de l'Assemblea, el gerent o gerents del
Consorci amb veu i vot i un vocal de cadascuna de
les institucions consorciades i de les que es puguin

integrar amb posterioritat al Consorci, si així ho esta¬
bleix el corresponent conveni. En tot cas, s'admetrà
la delegació de les representacions.

13.2. El secretari de l'Assemblea General ho serà
també de la Comissió Executiva.

Article 14
El règim de funcionament i d'adopció d'acords de

la Comissió Executiva serà el descrit a l'article 10.4.

Article 15
Són funcions del president:

a) Representar ai Consorci, a l'Assemblea General,
a la Comissió Executiva davant tota classe d'ens i
persones públics i privats i especialment davant
les entitats consorciades.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les ses¬
sions de l'Assemblea i de la Comissió Executiva,
dirigint les seves deliberacions i dirimint els em¬
pats amb el seu vot de qualitat.

c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per
l'Assemblea General i la Comissió Executiva.

d) Exercir les facultats especials que l'Assemblea li
delegui expressament.

e) Proposar la presència a les reunions de l'Assem¬
blea General, dels assessors i tècnics que estimi
pertinents, per tal que informin sobre qüestions
determinades.

f) Signar l'acta de les reunions de l'Assemblea Ge¬
neral i de la Comissió Executiva.

g) Exercir la representació legal del Consorci en
procediments de qualsevol tipus, inclosos els ju¬
dicials.

h) Concertar i signar, en representació del Consorci,
els compromisos econòmics necessaris o conve¬
nients per al funcionament del Consorci.

i) Signar, en representació del Consorci, convenis i
contractes.

Article 16
La suplència del president o, si s'escau, del regidor

de l'Ajuntament de Barcelona, en cas d'absència o
malaltia, recaurà en primer lloc en el vicepresident
primer, i en cas d'absència o malaltia d'aquest últim,
en el vicepresident segon.

Article 17
El secretari de l'Assemblea General, que ho és

també del Consorci, com a fedatari d'aquesta entitat,
assistirà a les reunions amb veu però sense vot, es¬
tendrà acta dels acords adoptats a les reunions de
l'Assemblea General i de la Comissió Executiva, lliu¬
rarà certificacions amb el vist-i-plau del president i
exercirà totes aquelles altres funcions que li siguin
encomanades per l'Assemblea General.

Article 18
Són funcions del gerent:

a) Executar i fer complir els acords de l'Assemblea
General i de la Comissió Executiva.

b) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i ser¬
veis i adjudicar, contractar obres, serveis i submi¬
nistraments, prèvia delegació i fins la quantia que
estableixi l'Assemblea General.

c) Ordenar els pagaments en l'àmbit de les atribu¬
cions que li hagin estat delegades per l'Assem¬
blea General.
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d) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci
segons les atribucions que li assigni l'Assemblea
General.

e) Contractar i acomiadar, segons decideixi l'Assem¬
blea General, el personal del Consorci.

f) Exercir la direcció del personal del Consorci
d'acord amb les directrius de l'Assemblea Ge¬
neral.

g) Formar, en cas que ho aprovi l'Assemblea, un co¬
mitè de direcció i nomenar-ne i separar-ne els
membres.

h) Realitzar totes aquelles funcions que li siguin en¬
comanades o delegades per l'Assemblea General
o la Comissió Executiva

CAPITOL III
RÈGIM ECONÒMIC

Article 19
19.1. El patrimoni del Consorci podrà consistir en

béns i drets de qualsevol classe i haurà de quedar re¬
flectit en l'inventari corresponent per a la seva revisió
i aprovació anual per l'Assemblea General.

19.2. Per a la realització dels seus objectius, el
Consorci, per a l'Organització dels X Jocs de Policies
i Bombers disposarà dels recursos següents:
a) Les aportacions consignades en l'acte constitutiu

per part de les entitats consorciades.
b) Les aportacions de les institucions titulars, reflecti¬

des en els seus respectius pressupostos.
c) Els fons procedents de llegats, donacions, sub¬

vencions i ajuts de tot tipus que afavoreixin el
Consorci.

d) Els recursos obtinguts en virtut de convenis i con¬
tractes de prestacions de serveis que pugui for¬
malitzar el consorci amb terceres persones.

e) Els recursos propis que pugui obtenir per qualse¬
vol títol o concepte.

f) Qualsevol altre que legalment li pugui correspon¬
dre.

Article 20
L'Assemblea General establirà i aprovarà, amb

l'esquema comptable que estableix la normativa fi¬
nancera aplicable a les institucions públiques, un
pressupost anyal d'ingressos i despeses abans del
31 de desembre de cada any a fi d'aplicar-lo a l'exer¬
cici econòmic següent.

A aquest document, s'hi adjuntarà una memòria de
les tasques dutes a terme i dels objectius a assolir
durant l'exercici i una avaluació econòmica dels pro¬
jectes d'inversions que s'hagin d'iniciar en el proper
exercici.

El projecte de pressupostos i la seva liquidació,
un cop finalitzat l'exercici i prèviament a la seva
aprovació per part de l'Assemblea General, seran
tramesos a les entitats que integrin el Consorci i
aportin dotacions econòmiques, juntament amb una
memòria explicativa, a fi que estudiïn i formulin les
propostes pertinents.

Article 21
El control de la legalitat de la despesa i el control fi¬

nancer del Consorci es portaran a terme per l'inter¬
ventor de l'Ajuntament de Barcelona o funcionari en
qui delegui.

No obstant això, l'Assemblea General podrà esta¬
blir un sistema de control intern de tots els actes i do¬
cuments dels quals puguin derivar drets i obligacions
de contingut econòmic, d'acord amb les disposicions
vigents en la matèria.

Article 22
El Consorci se sotmet al Pla General de Comptabi¬

litat Pública de l'Administració local.

Article 23
El pressupost anyal del Consorci serà assumit pels

membres en les següents proporcions:
a) Ajuntament de Barcelona 30%
b) Generalitat de Catalunya 30%
c) Administració General de l'Estat 30%
d) Altres membres 10%

En el supòsit que no s'incorporés al Consorci cap
membre amb posterioritat a l'aprovació d'aquests Es¬
tatuts, aquest 10% serà assumit per parts iguals per
l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalu¬
nya i l'Administració General de l'Estat.

Les aportacions pressupostàries dels membres del
Consorci podran ser en metàl·lic i en espècie, en
aquest últim cas, per acord previ.

L'aportació màxima serà de setanta-cinc milions de
pessetes (75.000.000 de pessetes) per cada Admi¬
nistració. La col·laboració econòmica que realitzarà la
Fundació Barcelona Promoció serà mitjançant l'apor¬
tació de patrocinadors.

CAPITOL IV
DEL PERSONAL DEL CONSORCI

Article 24
El personal del Consorci està compost per:

a) El personal contractat en règim laboral pel Con¬
sorci;

b) El personal cedit per les diverses institucions
consorciades o per les entitats adherides al Con¬
sorci amb posterioritat.

c) El personal cedit per conveni per d'altres ens.

CAPITOL V
SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 25
Els membres fundadors del Consorci, i també els

que s'hagin integrat amb posterioritat, podran sepa-
rar-se'n amb un préavis d'un any, sempre que l'entitat
que se separi estigui al corrent dels seus compromi¬
sos anteriors i garanteixi mitjançant aval bancari, la li¬
quidació de tots els compromisos econòmics apro¬
vats fins al moment de la separació, com també la
seva aportació derivada dels compromisos pressu¬
postaris aprovats.

El Consorci es dissoldrà dins del termini dels sis
mesos posteriors al dia de la Cerimònia de Clausura
dels X Jocs Mundials de Policies i Bombers de l'any
2003, i a partir de l'expiració d'aquest termini no po¬
drà actuar sinó a efectes de la seva pròpia liquidació,
la qual, en cap cas durarà més de 24 mesos, i el ro¬
manent s'adjudicarà als membres del Consorci en la
mateixa proporció que les aportacions econòmiques
previstes a l'article 23 dels Estatuts.



NÚM. 24 10-IX-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1117

Per a què el Consorci pugui ser dissolt, caldrà
l'acord de ratificació per part dels òrgans competents
dels ens consorciats.

Article 26
Finalitzada la liquidació del Consorci, se sotmetrà a

la consideració de la World Police and Fire Games
Federation un informe final sobre les operacions liqui¬
dadores, degudament verificades i auditades.

DESIGNACIÓ MEMBRES DE CONSORCIS
(Aprovada per acord del Consell Plenari de 16 de
juliol de 1999)

El Consell Plenari, en sessió del dia 16 de juliol de
1999, acordà:

Designar membres del Consorcis següents les per¬
sones que s'assenyalen a continuació:
Consorci de la Zona Franca:

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Jesús Maestro i García
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltràn
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Francisco Antonio de Semir i Zirvojnovic
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira

Fira Internacional de Barcelona: membres del Consell
General:

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Celestino Corbacho i Chaves
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó

DESIGNACIÓ MEMBRES DELS CONSELLS D'AD¬
MINISTRACIÓ I PRESIDENTS DE SOCIETATS MU¬
NICIPALS
(Aprovada per acord del Consell Plenari de 16 de
juliol de 1999)

El Consell Plenari, en sessió del dia 16 de juliol de
1999, acordà:

Adoptar, en l'exercici de les competències reserva¬
des a l'Ajuntament com a soci únic de les societats
privades municipals, els acords següents:

1. Designar membres dels Consells d'Administra¬
ció i presidents de les societats municipals següents.

Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA:
Ima. Sra. Carmen San Miguel i Ruibal.

Barcelona Activa, SA: Ima. Sra. Maravillas Rojo i
Torrecilla.

Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques,
SA: Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas.

Informació i Comunicació de Barcelona, SA: Im. Sr.
Ernest Maragall i Mira.

Parc Zoològic de Barcelona, SA: Im. Sr. Jordi Por¬
tabella i Calvete.

Pro Nou Barris, SA: Im. Sr. Antonio Santiburcio i
Moreno.

2n. Establir que el termini de designació dels
consellers que es nomenen serà l'establert en els
respectius Estatuts, sens perjudici de la renova¬
ció que fos procedent en el canvi de mandat con¬
sistorial.

3r. Facultar indistintament els presidents i els se¬
cretaris dels Consells d'Administració per comparèi¬
xer davant notari i elevar a escriptura pública el no¬
menament anterior, com també per complir els
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el regis¬
tre mercantil i també la correcció d'errors materials en

cas necessari.

CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS DEL CON¬
SELL MUNICIPAL
(Aprovada per acord del Consell Plenari de 16 de
juliol de 1999)

El Consell Plenari, en sessió del dia 16 de juliol de
1999, acordà:

1r. Constituiries Comissions del Consell Municipal,
que seran les següents:

Presidència i Hisenda.
Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Co¬

merç.
Infraestructuras i Urbanisme.
Política del Sòl i Habitatge.
Benestar Social.
Educació i Cultura.
Joventut i Drets Civils.
Sostenibilitat i Ecologia Urbana.
Serveis Urbans i Manteniment.
Seguretat i Mobilitat.
2n. La funció preceptiva d'examen, estudi i infor¬

me dels comptes anuals, establerta a l'article 116
de la Llei reguladora de les bases de règim local i
corresponent a la Comissió Especial de Comptes, i
la Comissió prevista a l'article 12 de la Carta de
Barcelona d'Hisenda, Pressupostos i Comptes,
serà assumida per la Comissió de Presidència i
Hisenda, que també assumirà la informació prèvia
i preceptiva dels Pressupostos i Ordenances
Fiscals.

3r. Els acords de la Comissió de Govern, a ratificar
per Consell Municipal, relatius al planejament urba¬
nístic seran preceptivament informats per la Comissió
d'Infraestructures i Urbanisme.

4t. Modificar en els termes anteriors els apar¬
tats cinquè, sisè i setè de l'acord del Consell Ple¬
nari, de 21 de juliol de 1995, de constitució de les
Comissions del Plenari, mantenint la resta de
l'acord.

*


