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Consell decidirà mecanismes per assegurar l'alter¬
nança dels representants del Consell Plenari en la
Comissió Permanent.

4. La Comissió Permanent cooperarà en la creació
i en la gestió dels serveis que el Consell Plenari
aconselli crear per a la millora del sector i la seva visi¬
bilitat a la ciutat.

Article 17è
1. La Comissió Permanent farà sessions ordinàries

cada tres mesos, i les extraordinàries que estimi
oportunes a proposta de la presidència o d'un terç de
les persones membres.

2. La convocatòria de les sessions anirà acompa¬
nyada de l'ordre del dia corresponent, la qual s'haurà
de distribuir entre els membres amb una antelació mí¬
nima de cinc dies hàbils. Les sessions extraordinàries
hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies
hàbils abans.

Article 18è
La Comissió Permanent, a més, haurà d'articular

els mecanismes que possibilitin assolir les funcions
que té encomanades ei Consell. Per tal de fer possi¬
ble el correcte compliment d'aquestes funcions, la
Comissió Permanent proposarà al Consell la creació
de grups de treball, en la qual hauran de ser presents
els membres de les associacions, els experts i tèc¬
nics municipals que s'escaigui. S'assenyalaran nor¬
mes de funcionament dels grups de treball.

Disposició addicional primera
En tot allò no previst per aquestes normes, corres¬

pon a la presidència del Consell Plenari adoptar la
decisió que consideri més escaient, d'acord amb els
criteris generals que les inspiren i tenint en compte
les normes reguladores de participació ciutadana, ha
d'informar-ne el Plenari en la sessió següent per a la
seva ratificació i, si escau, proposar la corresponent
modificació de la normativa.

Disposició addicional segona
El nombre d'associacions animalistes d'àmbit de

ciutat previstes a l'article 8.1 d) de les presents nor¬
mes podrà ésser ampliat amb l'admissió de noves as¬
sociacions, amb informe previ i a proposta del Plenari
del Consell.

guidament, a la Comissió de Presidència i Política Cul¬
tural, i tres institucions de la ciutat, de prestigi recone¬
gut dins el sector en què la persona o entitat proposa¬
da hagi desenvolupat la seva tasca, i a qualsevol dels
grups polítics presents en l'esmentada Comissió.
Article 2

Un cop informades favorablement les propostes de
medalles se'n donarà coneixement a l'Institut de Cul¬
tura perquè iniciï els tràmits oportuns per a l'aprova¬
ció corresponent pel Consell Plenari de l'Ajuntament.

Article 3
3.1. La comunicació verbal a l'interessat serà feta

per l'alcalde o pel president de la Comissió de Presi¬
dència i Política Cultural.
3.2. La notificació de l'aprovació de les medalles

serà comunicada a l'interessat per la secretaria de
l'Institut.

Article 4
Les medalles al Mèrit Científic i Artístic són distin¬

cions honorífiques i els guardonats rebran la medalla,
un diploma i un botó o agulla de solapa, els quals se¬
ran lliurats per l'alcalde i regidors en un acte públic
que es farà al Saló de Cent.

Article 5

S'atorgaran fins a dotze medalles a l'any en funció
de les propostes presentades.

Article 6
Totes les medalles seran concedides en la catego¬

ria d'or.

Article 7
Les medalles seran fetes segons el disseny original

de Frederic Marès i portaran gravat el nom dels guar¬
donats i la data d'aprovació per part del Consell Ple¬
nari.

ESTATUTS DE PRO NOU BARRIS, SA
(Versió resultant dels acords del Consell Plenari
de 12 de juliol de 1996 i de 21 de març de 1997,
segons anuncis publicats al BOP dels dies 18 de
febrer i 2 d'abril de 1997)

REGLAMENT DE LES MEDALLES AL MÈRIT AR¬
TÍSTIC I CIENTÍFIC
(Aprovat inicialment pel Consell Plenari de 20 de
desembre de 1996 i vigent des del 22 de març de
1997)

Les medalles al Mèrit Artístic i Científic són un re¬
coneixement a la trajectòria de persones o entitats
que han treballat en favor de la cultura de la nostra
ciutat. És una manera pública de reconèixer la quali¬
tat d'una tasca en les diverses branques de les arts,
les lletres i les ciències.

Article 1
La iniciativa per a la proposta de concessió d'aques¬

ta distinció correspon en primer terme a l'alcalde i, se¬

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

Article 1
La societat anònima es denominarà Pro Nou Bar¬

ris, SA, i es regirà pels presents estatuts i, en tot cas,
pel que disposen les Lleis de règim local i especial de
Barcelona i els seus reglaments, com també pels pre¬
ceptes de la Llei de societats anònimes i altres dispo¬
sicions que li siguin aplicables.

Article 2
1. Constitueix l'objecte de la societat la portada a

terme de totes les actuacions de regeneració urbana
necessàries per a la rehabilitació dels espais compre-


