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gamen! previ de llicència d'obertura, com també les 
llicències d'instal·lacions o ampliació d'aquestes acti
vitats i USOS. 

L'àmbit territorial que abasta l'esmentada suspen
sió és el casc antic (centre històric) del districte de 
Gràcia, delimitat pels carrers de Còrsega, Diagonal, 
Via Augusta, avinguda del Príncep d'Astúries, plaça 
de Lesseps, travessera de Dalt, del Secretari Colo
ma, de Pi i Margall, de l'Escorial, travessera de Grà
cia i de Bailén. 

Queden excloses de la suspensió de llicències les 
finques amb façana als carrers que delimiten l'es
mentat perímetre, en la profunditat edificable que fi
xen les Ordenances metropolitanes o en un màxim 
d'11 metres quan les illes resultin edificables en la 
seva totalitat 

Publicar l'esmentat acord en el BOP i en la Gaseta 
Municipal 

Barcelona, 28 de febrer de 2000. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref 1003) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta 
Alcaldia per l'article 13è de la Carta de Barcelona, 
disposo: 

Autoritzar l'exercici de l'acció judicial i la interpo
sició de demandes als Jutjats i Tribunals de la Juris
dicció Civil per reclamar, exclusivament, les indemnit
zacions derivades dels danys i perjudicis causats al 
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patrimoni municipal; comparèixer, als mateixos efec
tes, exercint les accions penal i civil, als processos 
instruïts pels Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Penal 
si consta perjudicat l'Ajuntament de Barcelona per 
danys causats al seu patrimoni; atribuir al director 
dels Serveis Jurídics la identificació dels supòsits au
toritzats, als efectes de considerar-los compresos a 
l'autorització genèrica d'exercici d'accions. 

Barcelona, 1 de març de 2000. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref 1063) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta 
Alcaldia per l'article 13è de la Carta de Barcelona, 
disposo: 

Autoritzar la compareixença de l'Ajuntament de 
Barcelona en tots els processos seguits a les Juris
diccions Civil, Contenciosa Administrativa i Social, 
com a part demandada o codemandada, i a la Juris
dicció Penal, com a responsable civil directe o subsi
diari de les autoritats, funcionaris o empleats munici
pals, a fi de procurar l'efectiva i immediata defensa 
dels drets i interessos municipals; atribuir al director 
dels Serveis Jurídics la identificació dels mencionats 
processos, als efectes de considerar-los compresos 
en l'autorització genèrica de compareixença. 

Barcelona, 1 de març de 2000. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref 1064) 
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