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Article 17è
El secretari d'actes del Consell aixecarà l'acta de

cada sessió en la qual figuraran els acords adoptats i
les incidències que siguin procedents per a reflectir fi¬
delment la sessió.
Les actes seran signades pel secretari amb el

vistiplau del president i seran sotmeses per a la seva
aprovació a l'inici de la sessió següent.

Disposició final
En tot allò no previst per aquest Reglament, corres¬

pon al president del Consell adoptar la decisió que
consideri més adequada d'acord amb els criteris ge¬
nerals que inspiren les Normes reguladores d'aquest
Consell, com també les Normes reguladores de la
participació ciutadana, n'informarà el Plenari en la se¬
güent sessió per a la seva ratificació i, si escau, pro¬
posarà la corresponent modificació de la normativa.

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
(Aprovades per acord del Consell Plenari inicial¬
ment el 21 de març i definitivament el 29 de maig
de 1997, i vigents des del dia 11 de juliol)

Preàmbul
L'Ajuntament de Barcelona es caracteritza per una

llarga tradició en formació i, especialment, en forma¬
ció professional i transició al món del treball.
Les polítiques referents a l'educació i a la formació

ocupen, cada vegada més, un lloc important en les
preocupacions, les reflexions i les propostes de dife¬
rents governs, de les organitzacions internacionals
especialitzades i dels diferents interlocutors socials.
L'organització europea d'empresaris, UNICE, ha

assenyalat en el seu document "La dimensió social
del mercat interior", que el futur de la Comunitat de¬
pèn de la qualificació i de la prodüctivitat de la seva
població activa i anima les empreses perquè establei¬
xin llaços, cada vegada més estrets, amb l'educació i
que considerin la formació com una inversió rendible.

La Confederació Europea de Sindicats, CES, en el
seu document "La realització de l'espai social euro¬
peu" ha assenyalat que la creació del mercat interior
requereix l'existència d'un sistema educatiu que ator¬
gui qualificacions àmplies i apropiades que permetin
l'adaptació als canvis, amb la previsió de possibilitats
de formació de persones adultes.
Aquestes consideracions s'han vist ratificades en el

"Tractat de la Unió", on es fa referència explícita a la
"millora de la formació professional inicial i perma¬
nent, per facilitar la inserció social i professional en el
mercat de treball", a "facilitar l'accés a la formació
professional, afavorir la mobilitat dels formadors i de
les persones en formació, especialment els joves" i a
"estimular la cooperació en matèria de formació entre
centres d'ensenyament i empreses".

En aquest sentit és necessari tenir en compte, en
tot moment, les polítiques europees com a referent
bàsic de qualsevol actuació en matèria de formació
professional, pensant especialment en un sistema
educatiu flexible que permeti la interrelació entre els
ensenyaments reglats i no reglats, de manera que

aquests es puguin integrar dins d'un itinerari reglat
que faciliti l'accés a les titulacions oportunes.

De tot això es desprèn la necessitat d'establir una
línia de cooperació permanent i global entre els siste¬
mes educatiu i productiu que comporta necessària¬
ment la participació directa de les Administracions Lo¬
cals, impulsant la creació de Consells Locals per a la
Formació Professional Reglada, Ocupacional i Contí¬
nua i per facilitar la inserció professional amb la impli¬
cació dels diferents agents socials: organitzacions
sindicals i associacions empresarials.
L'Ajuntament de Barcelona, seguint aquesta línia,

crea el Consell de la Formació Professional i Ocu¬
pacional de l'Ajuntament de Barcelona amb la vo¬
cació de:

Participar en una planificació coherent de l'oferta
de Formació Professional (Reglada, Ocupacional i
Continuada) de l'Ajuntament de Barcelona, com
també en els programes d'Orientació Ocupacional
i altres accions dirigides a la inserció, tenint en
compte tant les necessitats reals dels ciutadans
com les de l'economia productiva.
Difondre aquesta oferta formativa a través de la
creació d'un catàleg-guia per a l'orientació del ciu¬
tadà.
Tenir elements que permetin la convergència en¬
tre el sistema de Formació Professional Inicial,
d'Adults i Continuada i la pràctica laboral en els
centres de treball, tot possibilitant la seva utilitza¬
ció per la població adulta com a instrument de
requalificació professional.
Facilitar la formació i ocupació de les persones
adultes que han tingut dificultats per a accedir a la
formació ordinària.
Assegurar una competència professional que es
correspongui amb els nivells exigits per l'empresa
i que els interlocutors socials participin activament
en la determinació d'aquesta competència.
Realitzar totes aquelles accions i activitats que
afavoreixin el procés d'inserció social i professio¬
nal dels joves
Amb tot i això, l'Ajuntament de Barcelona és cons¬

cient que, per a la plena consecució dels objectius
que es pretenen en aquest Consell, és necessària la
presència, integració i participació activa de la Gene¬
ralitat de Catalunya, en especial els Departaments de
Treball i Ensenyament, la qual cosa permetria la pro¬
jecció a tota la Ciutat i convertiria aquest ens en el
Consell de la Formació Professional i Ocupacional de
la Ciutat de Barcelona.
Així mateix, i per a l'assoliment d'aquests objec¬

tius, el Consell resta obert al fet que en el futur tam¬
bé s'hi puguin incorporar altres institucions de la
Ciutat que tenen un paper rellevant en aquest àmbit
d'actuació.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r
1. El Consell de la Formació Professional i Ocu¬

pacional és un òrgan consultiu i de participació social,
creat de conformitat amb el que preveuen els articles
12 de les Normes reguladores de la participació ciuta¬
dana, i 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, munici¬
pal i de règim local de Catalunya.
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2. El Consell de la Formació Professional i Ocu-
pacional es constitueix com a plataforma estable de
treball dels diferents agents educatius, socials i eco¬
nòmics que operen a l'entorn local, amb l'objectiu
principal de fomentar la plena inserció laboral i pro¬
fessional dels joves de la ciutat.

Article 2n
1. Són competències del Consell de la Formació

Professional i Ocupacional :
1) Crear entorns de debat i d'intercanvi que respon¬

guin als interessos comuns de l'àmbit productiu i
educatiu.

2) Fer propostes a l'Administració corresponent per
la planificació de la formació professional i ocu¬
pacional en els centres de formació associats al
Consell i fer recomanacions als centres per a la
seva programació, en funció de les necessitats de
l'entorn econòmic i social de la ciutat.

3) Fer el seguiment de l'aplicació a la ciutat de
Barcelona del mapa escolar de formació profes¬
sional reglada i dels programes de garantia social,
i fer propostes si s'escau, a l'Administració com¬
petent.

4) Establir un fòrum de treball amb la participació de
les diferents instàncies municipals que actuen en
el camp de la formació professional i ocupacional
com també en la inserció laboral i els diferents
agents socials i econòmics de la ciutat que actuen
en l'esmentat camp, amb l'objectiu de:
a. Impulsar la incorporació i realització de mò¬

duls pedagògics d'acompanyament a la re¬
cerca de feina i de sensibilització envers

l'autoocupació en les accions formatives que
es desenvolupen en el marc de la formació
professional reglada, la formació ocupacional
i els programes de garantia social.

b. Promoure mecanismes entre els diferents
agents municipals per establir una xarxa de
ciutat que, coordinadament, impulsi serveis i
programes per a l'ocupació.

c. Fomentar mecanismes que possibilitin la in¬
serció laboral en el mercat de treball.

d. Vetllar i promoure la incorporació de col·lec¬
tius desafavorits al sistema ordinari de for¬
mació.

5) Informar i valorar la proposta d'oferta de la ciutat
en matèria de programes de garantia social, pro¬
grames de formació ocupacional i plans de forma¬
ció contínua.

6) Aprovar la proposta d'oferta de programes de ga¬
rantia social de l'Ajuntament de Barcelona.

7) Aprovar la proposta d'oferta de programes de
formació ocupacional de l'Ajuntament de Bar¬
celona.

8) Aprovar la proposta de plans anuals de formació
contínua que impulsa i promou el Consell de la
Formació Professional i Ocupacional de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.

9) Promoure i impulsar projectes per a la transició al
món del treball.

2. Les funcions del Consell s'exerciran mitjançant
l'elaboració d'informes, dictàmens, propostes i de¬
mandes que tindran rang de recomanació per als òr¬
gans de govern municipal. En tot cas, aquests òrgans
hauran d'establir el seu posicionament i comunicar-lo
al Consell.

TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 3r
Són òrgans del Consell:

- La Presidència i les Vicepresidències.
- El Plenari.
- La Comissió Permanent.

Article 4t
El Consell es dotarà d'una Secretaria Tècnica que

donarà suport, impuls i coordinació als seus òrgans,
durà a terme les funcions previstes a l'article 16è. de
la present normativa, i comptarà amb els recursos hu¬
mans i mitjans materials que li siguin assignats. La
persona que exerceixi les funcions de secretari/ària
tècnic/a serà designada a proposta de la Vicepresi-
dència primera.

Article 5è
La Comissió Permanent, a proposta de la Secreta¬

ria Tècnica, podrà constituir grups de treball en funció
dels diferents sectors productius que siguin objecte
de formació, els quals duran a terme les funcions pre¬
vistes a l'article 18è. de la present normativa.

Article 6è
1. D'acord amb el que disposen els articles 92 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i 1 a 3 i 13 del Reial Decret 1174/1987
que regula el règim jurídic dels funcionaris amb habili¬
tació de caràcter nacional, les funcions de fe pública i
assessorament legal corresponen a la Secretària Ge¬
neral de la Corporació o al funcionari, llicenciat en
dret, en qui aquesta delegui.

2. La Secretaria General, o la persona en qui
aquesta delegui, assistirà a les sessions del Plenari i
de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot, i
aixecarà les corresponents actes.

Capítol I
De la Presidència i les Vicepresidències.

Article 7è
1. La Presidència correspondrà a l'alcalde.
2. La Presidència ostentarà la màxima representa¬

ció de l'Ajuntament al Consell. Li correspon convocar
i presidir totes les sessions del Plenari, i utilitzar el vot
de qualitat en cas d'empat. A més, exercirà totes les
atribucions que el Plenari li delegui.

Article 8è
1. Les Vicepresidències del Consell seran dues.

Assumiran la substitució de la Presidència en supò¬
sits d'absència, duran a terme les funcions de col·la¬
boració i assistència a la Presidència i, en general,
totes aquelles que aquesta els delegui.

2. La Vicepresidència primera serà exercida pel re¬
gidor/a president/a de la Comissió de Benestar Social
i Educació de l'Ajuntament. Li correspondrà presidir la
Comissió Permanent del Consell

3. La Vicepresidència segona serà exercida pel
regidor/a president/a de la Comissió de Promoció
Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament. Li correspon¬
drà la Vicepresidència de la Comissió Permanent del
Consell
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Capítol II
Del Plenari.

Article 9è
El Plenari és l'òrgan de màxima representació del

Consell de la Formació Professional i Ocupacional.

Article 10è
1. Són competències del Plenari les relacionades

amb l'article 2n de les presents normes.
2. Són també funcions del Plenari vetllar per l'asso¬

liment dels objectius del Consell, i aprovar el pla de
treball i l'informe anual, com també la reglamentació
per al seu funcionament intern.

Article 11è
1. El Plenari del Consell està integrat per:
Vuit regidors designats per l'alcalde, en represen¬
tació proporcional dels diferents grups polítics mu¬
nicipals.
Quatre representants de l'Institut Municipal d'Edu¬
cació de Barcelona, designats per la seva Presi¬
dència.
Quatre representants de la Regidoría de Promo¬
ció Econòmica i Ocupació i Barcelona Activa, de¬
signats per la seva Presidència.

- Un representant de la Regidoría de Comerç i Con¬
sum.

Un representant de l'Institut Municipal de Dismi¬
nuïts, designat per la seva Presidència.
Un representant del Sector de Serveis Personals,
designat per la seva Gerència.
Dos representants de la Diputació de Barcelona,
designats per aquesta.
El secretari/a del Consell Econòmic i Social.
El secretari/a tècnic del Consell.
Un representant de la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC), i un altre en representació de
Foment del Treball Nacional.
Un representant de cadascuna de les empreses,
associacions empresarials o institucions d'aquest
caràcter, que vulguin integrar-se al Consell.
Dos representants de l'organització sindical Unió
General de Treballadors, dos de Comissions Obre¬
res, i un més per a cadascun dels sectors de pro¬
ducció implicats d'aquestes dues organitzacions.
Un representant de cadascun dels centres de for¬
mació professional i/o ocupacional de Barcelona
que vulguin integrar-se al Consell.

2. Les empreses o associacions d'empresaris com
també els centres de formació professional o/i ocu¬
pacional que vulguin integrar-se com a membres
d'aquest Consell hauran de complir els següents re¬
quisits:
a) Les empreses o associacions d'empresaris hau¬

ran d'estar instal·lades a la zona d'influència de
Barcelona; els centres de formació hauran d'estar
ubicats a la ciutat de Barcelona.

b) Hauran de manifestar expressament el seu com¬
promís de col·laborar en la millora de la formació
professional (reglada, ocupacional i contínua) i de
participar en els grups de treball que es constituei¬
xin, amb els següents objectius:
- Actualitzar els perfils professionals de la for¬

mació professional.
- Actualitzar els programes de pràctiques de la

formació en els centres de treball.

- Planificar i establir els criteris de seguiment i
avaluació, i avaluar la formació en els centres
de treball.

Article 12è
1. El Plenari es reunirà en sessió ordinària, com a

mínim, una vegada a l'any. Es podrà reunir amb ca¬
ràcter extraordinari quan la Presidència o un terç del
nombre legal de les seves persones membres ho
sol·liciti.

2. El Plenari es constitueix vàlidament amb l'assis¬
tència d'un terç del seu nombre legal de membres,
quòrum que s'ha de mantenir al llarg de tota la ses¬
sió. Cal igualment l'assistència de les persones que
realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o

qui, en cada cas, les substitueixi.
3. Les sessions del Plenari de! Consell són públi¬

ques i s'hauran de convocar per escrit, acompa¬
nyades de l'ordre del dia corresponent i amb una
antelació mínima de cinc dies hàbils, excepte les
extraordinàries, que s'hauran de convocar, com a
mínim, dos dies hàbils abans.

4. Els acords del Plenari s'adoptaran per majoria
dels assistents, amb ei vot diriment de la Presidència
en cas d'empat.

Capítol III
De la Comissió Permanent.

Article 13è
La Comissió Permanent és l'òrgan de caràcter exe¬

cutiu del Consell. Té atribuïdes les següents funcions:
a) Elaborar els dictàmens, les propostes de resolu¬

ció i els informes sobre les matèries que són com¬
petència del Plenari.

b) Acordar la realització d'estudis, projectes i dictà¬
mens en l'àmbit de competències del Consell.

c) Aprovar totes les propostes realitzades per la Se¬
cretaria Tècnica i que no siguin competència del
Plenari.

d) Constituir els grups de treball que proposi la Se¬
cretaria Tècnica en funció dels diferents sectors

productius que siguin objecte de formació, i vetllar
pel seu funcionament.

e) Decidir la incorporació de les empreses com a
membres del Consell.

f) Totes aquelles que li siguin delegades pel Plenari.

Article 14è
La Comissió Permanent estarà integrada per:

- Quatre representants de les organitzacions sindi¬
cals, dos en representació de la Unió General de
Treballadors i dos en representació de Comis¬
sions Obreres.

- Un representant de la PIMEC, un altre del Fo¬
ment del Treball Nacional. A més, aquestes
entitats designaran un representant de les em¬
preses del sector industrial i un altre de les
empreses del sector de serveis.

- Dos representants dels centres de formació asso¬
ciats al Consell.

- Els quatre representants de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona, membres del Plenari.

- Els quatre representants de la Regidoría de Pro¬
moció Econòmica i Ocupació i Barcelona Activa,
membres del Plenari.
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- El representant de la Regidoria de Comerç i Con¬
sum, membre del Plenari.

- El representant de l'Institut Municipal de Dismi¬
nuïts, membre del Plenari.

- El representant del Sector de Serveis Personals,
membre del Plenari.

- Els dos representants de la Diputació de Bar¬
celona.

- El secretari/ària del Consell Econòmic i Social.
- El secretari/ària tècnic del Consell.
- Un regidor de cadascun dels grups municipals

que no tingui representació en aquesta Comissió
Permanent.

Article 15è
1. La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim

tres vegades a l'any. Es podrà reunir amb caràcter
extraordinari quan la seva Presidència o un terç del
nombre legal de les seves persones membres ho
sol·liciti.

2. La Comissió Permanent es constitueix vàlida¬
ment amb l'assistència de dos terços del seu nombre
legal de membres, quòrum que s'ha de mantenir al
llarg de tota la sessió. Cal igualment l'assistència de
les persones que realitzin les funcions de Presidència
i Secretaria o qui, en cada cas, les substitueixi.

3. Les seves sessions són a porta tancada i s'hau¬
ran de convocar per escrit, acompanyades de l'ordre
del dia corresponent i amb una antelació mínima de
cinc dies hàbils, excepte les extraordinàries, que
s'hauran de convocar, com a mínim, dos dies hàbils
abans.

4. Els seus acords s'adoptaran per majoria dels as¬
sistents, amb el vot diriment de la Presidència en cas
d'empat.

5. La Comissió Permanent es dotarà d'un grup de
treball estable compost a parts iguals per represen¬
tants de les Administracions, de les organitzacions
patronals i de les sindicals per tal de preparar l'ordre
del dia i la documentació d'anàlisi i proposta.

Capítol IV
De la Secretaria Tècnica i els grups de treball.

Article. 16è
1. En general, corresponen a la Secretaria Tècnica

del Consell totes aquelles tasques que tinguin per ob¬
jectiu dinamitzar-lo i alhora posar en pràctica les deci¬
sions executives dictades per la Comissió Permanent
i el Plenari, com també les indicacions suggerides
pels grups de treball.

2. En particular, són funcions de la Secretaria Tèc¬
nica:

Vetllar per la consolidació i ampliació de la partici¬
pació de membres associats al Consell.
Assessorar i donar suport tècnic i material a tots
els membres del Consell en qüestions relaciona¬
des amb la formació professional, en temes de
transició escola - treball i adequació de la infor¬
mació a les necessitats del mercat de treball, pro¬
grames de garantia social, formació contínua, for¬
mació ocupacional, inserció laboral i , en general,
en tots aquells temes que tinguin relació amb l'ob¬
jecte i competències del Consell.
Impulsar i coordinar les tasques dels diferents
grups de treball, fer-ne el seguiment, especial¬

ment pel que fa a l'elaboració de propostes i pro¬
jectes.
Facilitar la relació dels diferents òrgans del Con¬
sell amb les xarxes europees relacionades amb
els aspectes de formació, ocupació i inserció pro¬
fessional competència d'aquest Consell.
Coordinar el fòrum de treball, esmentat a l'article
segon, apartat 3.
La concreció d'aquestes tasques quedarà recollida

en un Pla de Treball anual que proposarà la Secreta¬
ria Tècnica i que serà aprovat per la Comissió Perma¬
nent i el Plenari.

Article 17è
1. S'estableixen dues tipologies de grups de treball:

per a la formació professional (reglada, ocupacional,
contínua) i per a la inserció.

2. La composició dels grups de treball per la forma¬
ció professional serà la següent:

Un representant de cadascuna de les empreses
del cicle formatiu o programa de garantia social o
del sector productiu que correspongui en funció
del grup del qual es tracti.
Dos representants sindicals, un de CCOO i un
d'UGT.
Un tècnic del cicle formatiu o programa de garan¬
tia social, o del sector productiu o d'inserció labo¬
ral en funció del grup del qual es tracti.
Un coordinador de la formació professional
0 d'ocupació en funció del grup del qual es
tracti.
Secretari/ària tècnic/ca o la persona designada
per ell/a.
Un representant de l'Institut Municipal de Dismi¬
nuïts.

3. La composició dels grups de treball per a la in¬
serció serà la següent:

Dos representants sindicals, un de CCOO i un
d'UGT.
Dos representants empresarials.
Un representant de cada institució o entitat muni¬
cipal que forma part del Consell.
El secretari/ària tècnic/ca o la persona designada
per ell/a.

4. En cas que els components d'un grup de treball
ho considerin necessari, podran convidar a participar
en les seves sessions persones expertes en funció
dels temes a tractar.

Article 18è
Les funcions dels Grups de Treball, definides en

funció dels seus respectius àmbits, seran les se¬
güents:

Grups de treball en l'àmbit de la formació profes¬
sional reglada, ocupacional, contínua i garantia
social:
1 ) Proposar els criteris de distribució dels alumnes

dels centres de formació del Consell que han
de fer la formació concertada amb les empre¬
ses i fer el seguiment i l'avaluació d'aquesta for¬
mació.

2) Fer suggeriments i aportacions a la Secretaria
Tècnica del Consell quan hi hagi modifica¬
cions dels dissenys curriculars.

3) Acceptar propostes de formació dels treballa¬
dors de les empreses del Consell, estudiar-les
i donar-los viabilitat, quan s'escaigui.
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4) Col·laborar en la detecció de noves necessi¬
tats formatives i en el plantejament de nous
perfils professionals.

Grups de treball en l'àmbit de la inserció:
1) Col·laborar en el disseny d'itineraris ocupa-

cionals.

2) Col·laborar en la detecció de canvis en els
perfils professionals i en els nous requeri¬
ments del mercat de treball.

3) Fer suggeriments i aportacions a la Secretaria
Tècnica del Consell per proposar nous progra¬
mes per a l'ocupació en base a les dinàmiques
canviants del mercat de treball.

4) Fer el seguiment dels circuits de coordinació
entre les diferents instàncies municipals per
l'adequada derivació dels usuaris en els dife¬
rents itineraris ocupacionals.

5) Fer el seguiment i avaluació de les accions
d'inserció laboral en el mercat de treball.

Article 19è
Els grups de treball es reuniran, com a mínim, dues

vegades l'any.

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

pon a la Presidència del Consell adoptar la decisió que
consideri més escaient, d'acord amb els criteris gene¬
rals que les inspiren i tenint en compte les Normes re¬
guladores de la participació ciutadana, informar-ne el
Plenari en la següent sessió per a la seva ratificació i,
si s'escau, proposar-ne la corresponent modificació.

Disposició final
El Consell de la Formació Professional i ocupacional

de l'Ajuntament de Barcelona substitueix el Consell
per a la Formació Professional a Barcelona creat pel
Consell d'Administració de l'Institut Municipal d'Educa¬
ció de Barcelona en sessió de data 6 de juliol de 1994.

Decrets de l'Alcaldia

Decret. El Consell Plenari del 12 de febrer de 1987
va aprovar la creació del títol d'"Amic de Barcelona"
per tal de premiar actuacions rellevants o serveis ex¬
traordinaris prestats a la Ciutat de Barcelona per part
de ciutadans estrangers. El títol té un caràcter mera¬
ment honorífic i no comporta cap dret administratiu ni
econòmic.
Per això, i en ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 7è de la Llei de règim
especial de Barcelona, disposo:
Atorgar la distinció del títol d'"Amic de Barcelona"

al Sr. Francesco Rutelli, alcalde de Roma.
Barcelona, 16 de juliol de 1997. L'alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 2623)

Decret. El Consell Plenari del 12 de febrer de 1987
va aprovar la creació del títol d'"Amic de Barcelona"
per tal de premiar actuacions rellevants o serveis ex¬
traordinaris prestats a la Ciutat de Barcelona per part
de ciutadans estrangers. El títol té un caràcter mera¬
ment honorífic i no comporta cap dret administratiu ni
econòmic.

Per això, i en ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 7è de la Llei de règim
especial de Barcelona, disposo:
Atorgar la distinció del títol d'"Amic de Barcelona"

al Sr. Jaime Ravinet, alcalde de Santiago de Xile.
Barcelona, 16 de juliol de 1997. L'alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 2625)

Decret. El Consell Plenari del 12 de febrer de 1987
va aprovar la creació del títol d'"Amic de Barcelona"
per tal de premiar actuacions rellevants o serveis ex¬
traordinaris prestats a la Ciutat de Barcelona per part
de ciutadans estrangers. El títol té un caràcter mera¬
ment honorífic i no comporta cap dret administratiu ni
econòmic.
Per això, i en ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 7è de la Llei de règim
especial de Barcelona, disposo:
Atorgar la distinció del títol d'"Amic de Barcelona"

al Sr. Jorge Sampaio, president de la República de
Portugal.
Barcelona, 16 de juliol de 1997. L'alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 2624)
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Decret. El Consell Plenari del 12 de febrer de 1987
va aprovar la creació del títol d'"Amic de Barcelona"
per tal de premiar actuacions rellevants o serveis ex¬
traordinaris prestats a la Ciutat de Barcelona per part
de ciutadans estrangers. El títol té un caràcter mera¬
ment honorífic i no comporta cap dret administratiu ni
econòmic.

Per això, i en ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 7è de la Llei de règim
especial de Barcelona, disposo:
Atorgar la distinció del títol d'"Amic de Barcelona"

al Sr. Norman Foster, arquitecte.
Barcelona, 16 de juliol de 1997. L'alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 2626)
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