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CARTIPAS 

Decret. De conformitat amb el que es preveu a l'arti
cle 27 deis Estatuts socials de la societat Mercados de 
Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), i fent 
ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels 
articles 21 de la Llei reguladora de les bases de regim 
local i 7 de la Llei especial de Barcelona, disposo: 

Designar l'lm. Sr. Josep Puig i Boix representant 
de I'Ajuntament de Barcelona al Consell d'Administra
ció de la societat Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, SA (Mercabarna), en substitució del Sr. 
Antoni Lucchetti i Farré. 

Barcelona, 13 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 5) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta 
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les 
bases de regim local, 7 de la Llei especial de Barcelo
na i de conformitat amb els Estatuts de !'empresa 
d'economia mixta Promoció Ciutat V ella, SA, disposo: 

Designar l'lm. Sr. José Ramón Tobía i Galilea re
presentant de I'Ajuntament de Barcelona a !'empresa 
d'economia mixta Promoció Ciutat Vella, SA, en 
substitució de la lma. Sra. Marta Vila i Florensa. 

Propasar a la Junta General el seu nomenament 
com a membre del Consell d'Administració de !'es
mentada societat. 

Barcelona, 13 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 9) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta 
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les 
bases de regim local, 7 de la Llei especial de Barcelo
na i de conformitat amb els Estatuts de l'lnstitut Muni
cipal de Salut Pública de Barcelona, disposo: 

Nomenar la lma. Sra. Marta Vila i Florensa mem
bre de la Junta de Govern de l'lnstitut Municipal de 
Salut Pública de Barcelona, en substitució de l'lm. Sr. 
Jordi Cornet i Serra. 

Donar compte de la present resolució, per a la 
seva ratificació, al Consell Plenari. 

Barcelona, 13 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 13) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta 
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les 
bases de regim local, i 7 de la Llei especial de Barce
lona, disposo: 

Designar l'lm. Sr. Jordi Cornet i Serra membre del 
Pie del Fbr!Jm Ciutat i Comer<;:, en substitució de l'lm. 
Sr. Emilio Alvarez i Pérez-Bedia. 

Barcelona, 13 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 14) 

* * * 

Decret. Tal comes preveu als Estatuts de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo i del seu Reglament de 
procediment per a l'elecció i designació deis mem
bres deis organs de govern de l'entitat, i d'acord amb 
el que estableixén els articles 21 de la Llei reguladora 
de les bases de regim local, 51 de la Llei municipal de 
Catalunya i de regim local, i 7 de la Llei especial de 
Barcelona, disposo: 

Designar el Sr. Joaquín de Juan i Herrero conseller 
general titular a 1' Assemblea General de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo en representació de I'Ajun
tament de Barcelona. 

Aclarir que en el decret de 1' Alcaldia, de 19 de de
sembre de 1997, de designació del Sr. Josep Bala
guer i Pallas com a representant de I'Ajuntament de 
Barcelona a 1' Assemblea General de la Caja de Aho
rros del Mediterráneo tindra caracter de conseller ge
neral suplent. 

Donar compte de la present resolució al Consell 
Plenari. 

Barcelona, 15 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 58) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atorgades per l'arti
cle 51.1 i 3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i 
de regim local de Catalunya, disposo: 

Delegar en el regidor ponent de Mobilitat, lm. Sr. 
Francisco Narváez i Pazos, l'atorgament de les auto
ritzacions per a la: 
- Col-locació de banderolas. 
- Ocupació de la via pública per a filmacions (pel-

lícules, vídeos, fotografies i gravacions televisi
vas), quan afecti més d'un Districte o impliqui ocu
pació de calc;:ada de vies de la xarxa general o 
d'ordenació centralitzada. 

- Ocupació de la via pública per a activitats cultu
rals i de lleure, quan afecti més d'un Districte o 
impliqui ocupació de calc;:ada de vies de la xarxa 
general o d'ordenació centralitzada. 

- Proves esportives, quan afectin més d'un Districte 
o impliquin ocupació de calc;:ada de vies de la xar
xa general o d'ordenació centralitzada. 

- Estacionament de vehicles especials pel seu pes, 
longitud o alc;:ada, a que es refereixen els articles 
55, 57 i 58 del Codi de la circulació, d'acord amb 
la modificació aprovada pel RD 1317/1991, de 2 
d'agost. 

- Captes ciutadanes, quan afectin més d'un Districte. 
Desconcentrar -en ús de les facultats atorgades en 

els articles 1 O del Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, i 
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2 del Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre procedi
ment pera l'exercici de la potestat sancionadora- en el 
regidor ponent de Mobilitat la imposició de les san
cions per incompliment de les condicions establertes 
en les autoritzacions assenyalades en l'apartat primer. 

Deixar sense efecte l'apartat 7 del decret de I'Aical
dia de 18 de desembre de 1990 -"Condicions d'ator
gament de les llicencies de col·locació de banderolas 
i pancartas a la via pública"- que atribueix el caracter 
d'actes de gestió a les !licencies de col·locació de 
banderolas. 

Barcelona, 16 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 76) 

* * * 

Decret. Ates el que disposen els articles 309 i 306 
del Reglament d'obres i serveis, i fent ús de les facul
tats que atorga l'article 7 de la Llei especial de Barce
lona i 21 de la Llei de bases de regim local, disposo: 
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Delegaren l'lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan, primer 
tinent d'alcalde, la facultat d'aprovar convenís de coo
peració interadministrativa en materia urbanística. 

Barcelona, 16 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 77) 

* * * 

Decret. En ús de les atribucions conferidas pels ar
ticles 7 de la Llei especial de Barcelona, 51 de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya i 21 de la Llei 
reguladora de les bases de regim local, disposo: 

Acceptar i agrair la donació teta per la Caixa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona, a favor d'aquest Ajun
tament, de l'englantina d'or corresponent als Jocs 
Florals de 1876, que fou guanyada pel Sr. Isidro 
Reventós. 

Barcelona, 22 de gener de 1998. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 117) 


