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Decret. Per Decret de 16 de novembre de 1988 es 
van nomenar els membres de la Comissió Tecnica de 
Manteniment i Millora de I'Eixample prevista en I'arti- 
cle 21.8 de I'Ordenanca de Rehabilitació i Millora de 
I'Eixample, aprovada el dia 11 de julio1 de 1986. 

El 14 de desembre de 1994 es va aprovar la modi- 
ficació puntual d'aquesta Ordenanca amb I'objectiu 
d'incidir més directament en el sector de conservació 
mitjancant la preservació de I'ús d'habitatges i la po- 
tenciació de la recuperació d'interiors d'illa. 

Amb posterioritat a les eleccions municipals del 28 
de maig de 1995, s'han descentralitzat i passat als 
Districtes una serie de competencies urbanístiques 
que tenen una especial incidencia en el sector de 
conservació del Districte de I'Eixample i en I'ordenan- 
ca de referencia, per la qual cosa convé modificar la 
composició de la Comissió Tecnica, tot adaptant-la a 
la nova estructura política administrativa. 

D'acord amb I'article 21.8 de I'Ordenanca de Re- 
habilitació i Millora de I'Eixample, i en ús de les fa- 
cultats atorgades a aquesta Alcaldia pels articles 21 
de al Llei Reguladora de les Bases de Regim Local i 
I'article 7 de la Llei de Regim Especial de Barcelona, 
disposo: 

Primer. Nomenar I'll.lm. Sr. Xavier Casas i Mas- 
joan, President de la Comissió d'Equilibri Territorial i 
Planejament Urba, President de la Comissió Tecnica 
de Manteniment i Millora de I'Eixample. 

Segon. Nomenar 1'11-lm. Sr. Antoni Marcet i Roca- 
bert, Regidor del Districte de I'Eixample, Vicepre- 
sident de I'esmentada Comissió. 

Tercer. Designar com a membres les persones se- 
güents: 

Gerent del Sector d'urbanisme. 
Gerent del Districte de I'Eixample. 
Director de Serveis de Planejament Urbanístic. 
Director dlEdificació i Patrimoni. 
Director del Projecte de Revisió del Cataleg Arqui- 

tectonic, en funcions de Secretari. 
Cap de la Divisió de Serveis Tecnics del Districte 

de I'Eixample. 
Dega del Col-legi d1Arquitectes de Catalunya, o 

persona en qui delegui. 
President de I'Associació de Constructors Promo- 

tors de Catalunya, o persona en qui delegui. 
President del Foment de les Arts Decoratives, o 

persona en qui delegui. 
Director de I'Escola Tecnica Superior d'Arquitectu- 

ra, o persona en qui delegui. 
Quart. El President de la Comissió Tecnica de 

Manteniment i Millora de I'Eixample podra convocar 
fins a dues persones més, com a membres observa- 
d o r ~  de la Comissió, entre professionals de reconegut 
prestigi de la ciutat. 

Barcelona, 23 d'abril de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Re f. 1324) 

Decret. Per Decret de I'Alcaldia de 16 de novem- 
bre de 1988, es va constituir la Comissió Tecnica As- 
sessora de Publicitat amb les competencies i objec- 
tius que estableix I'article 7e1 de I'Ordenanca de les 
Instal.lacions i Activitats Publicitaries. 

En el present mandat, un cop desenvolupat el carti- 
pas amb la creació de les Comissions lnformatives 
del Consell Plenari i potenciació del procés de des- 
centralització, així com I'organització administrativa 
en Sectors i Districtes, cal adequar la composició de 
la Comissió Tecnica Assessora de Publicitat i el seu 
funcionament. 

Per aixo, fent ús de les atribucions que em confe- 
reixen els articles 21 de la Llei Reguladora de les Ba- 
ses de Regim Local i 7 de la Llei de Regim Especial 
de Barcelona, disposo: 

Primer. Nomenar membres de la Comissió Tecnica 
Assessora de Publicitat les persones següents: 
- Il.lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan, President de la 

Comissió d'Equilibri Territorial i Planejament Urba. 
- Sr. Ernest Compta i González, Director &Edifica- 

ció i Patrimoni Arquitectonic. 
- Sr. Jordi Rogent i Albiol, Director del Projecte de 

Revisió del Cataleg Arquitectonic. 
- Sra. Montserrat Mendoza i Vilaseca, Arquitecta 

adjunta a la Direcció de Serveis dlEdificació i Pa- 
trimoni. 

- Sr. Ramon Gascons i Camps, Director del Servei 
de Patrimoni. 

- Sr. Manuel Clavillé i Inglés, Sotsdirector de pro- 
grames de I'Agencia de Paisatge Urba. 

- Sr. Manuel Monteys i Ortiz, en representació del 
Gremi de Publicitat de Catalunya. 

- Sr. Gerardo García i Ventosa, en representació 
del FAD. 

La Presidencia i la secretaria de la Comissió cor- 
responen respectivament a I'lHm. Sr. Xavier Casas i 
Masjoan i a la Sra. Montserrat Mendoza i Vilaseca. 

Segon. Els Gerents dels Districtes assistiran també 
a les sessions d'aquesta Comissió en qualitat de 
membres, quan la Comissió hagi de tractar temes re- 
lacionats amb el territori corresponent. 

Tercer. El President de la Cpmissió podra demanar 
I'assessorament dels representants d'altres sectors 
municipals i d'experts de reconeguda solvencia. 

Quart. La Comissió es reunira en sessió ordinaria 
una vegada al mes, i en sessió extraordinaria quan 
sigui convocada pel seu President. 

Barcelona, 23 d'abril de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Re f. 1325) 

Decret. En ús de les facultats atribuides a I'Alcal- 
de per I'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Regu- 
ladora de les Bases de Regim Local, i I'article 51 de 
la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local 
de Catalunya, disposo: 

ANU1103
Resaltado



652 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 16 30-V-1996 

Delegar en els Regidors de Districte I'aprovació de 
les certificacions de les obres i treballs de pavimenta- 
ció, enllumenat públic i neteja en les materies que 
han estat atribuides als Districtes per la transferencia 
núm. 20, aprovada per la Comissió de Govern de 29 
de marq de 1996. 

Barcelona, 23 d'abril de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Re f. 1357) 

Decret. En ús de les facultats atribuides a I'Alcalde 
per I'article 21 de la Llei 711985, de 2 d'abril, Regula- 
dora de les Bases deQegim Local, i I'article 51 de la 
Llei 811987, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local 
de Catalunya, disposo: 

Primer. Delegar a favor dels Regidors de Districte, 
per a I'efectivitat de les competencies transferides als 
Consells de Districte per la Transferencia núm. 19, 
aprovada per la Comissió de Govern de 29 de mar$ 
de 1996, les facultats següents: 
- L'adopció de totes les resolucions derivades dels 

acords d'inici d'expropiació que es refereixin a les 
materies incloses en I'epígraf 1 de la indicada 
Transferencia, sense més limitació que I'assenya- 
lada en el seu epígraf 2; tot aixo sense perjudici 
de les facultats atribuides a I'empresa Promoció 
de Ciutat Vella, SA, i de les facultats que s'atri- 
bueixin a altres empreses que es puguin constituir 
arnb el mateix objectiu. 

- La signatura de les actes de pagament i d'ocupa- 
ció de totes les expropiacions no centralitzades. 

- Ordenar el Ilanpament dels ocupants de les fin- 
ques procedents d'expropiacions no centralit- 
zades. 

- La contractació, aprovació de certificacions i la re- 
solució de tota mena de qüestions incidentals, de 
les obres d'enderroc i complementaries en relació 
a les finques municipals obtingudes per expropia- 
cions incloses en I'epígraf 1 de la indicada Trans- 
ferencia, sense més limitació que I'assenyalada 
en el seu epígraf 2.1.3; tot aixo sense perjudici de 
les facultats atribuides a I'empresa Promoció de 
Ciutat Vella, SA, i de les facultats que s'atribueixin 
a altres empreses que es puguin constituir arnb el 
mateix objectiu. 

Segon. Conferir el caracter d'actes de gestió atri- 
buib le~ als organs auxiliars, segons allo previst en 
I'article 141 del Reglament d'organització i Adminis- 
tració d'aquest Municipi i en desenvolupament d'allo 
que disposa I'apartat 3 de I'acord de la Comissió Mu- 
nicipal Permanent de 23 de julio1 de 1962, a les notifi- 
cacions, trasllats i comunicacions de les resolucions 
del Regidors de Districtes per delegació d'aquesta Al- 
caldia, arnb I'obligació de trametre els originals de les 
resolucions a la Secretaria General per a la seva in- 
corporació al Llibre de Decrets de I'Alcaldia, i deixar 
copia diligenciada a I'expedient. 

Tercer. Delegar en el Regidor President de la Co- 
missió de Política del Sol i Habitatge, les facultats se- 
güents: 
- L'adopció de totes les resolucions derivades dels 

acords d'inici d'expropiació que es refereixin a les 
materies incloses en I'epígraf 2 de la indicada 
Transferencia; tot aixo sense perjudici de les fa- 
cultats atribuides a I'empresa Promoció de Ciutat 

Vella, SA, i de les facultats que s'atribueixin a al- 
tres empreses que es puguin constituir arnb el 
mateix objectiu. 

- La signatura de les actes de pagament i d'ocupa- 
ció de totes les expropiacions centralitzades. 

- Ordenar el Ilancament dels ocupants de les fin- 
ques procedents d'expropiacions centralitzades. 

- La contractació, I'aprovació de certificacions i la 
resolució de tota mena de qüestions incidentals 
de les obres d'enderroc i complementaries en re- 
lació a les finques municipals obtingudes per ex- 
propiacions incloses en I'epígraf 2.1.3; tot aixo 
sense perjudici de les facultats atribuides a I'em- 
presa Promoció de Ciutat Vella, SA, i de les facul- 
tats que s'atribueixin a altres empreses que es pu- 
guin constituir arnb el mateix objectiu. 

Barcelona, 23 d'abril de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref, 1358) 

Decret. D'acord arnb el canvi de la Junta del 
Col.legi d'Assistents Socials, originat pel procés elec- 
toral, cal procedir a canviar la representació de I'es- 
mentat Col-legi en el Consell Municipal de Benestar 
Social de I'Ajuntament de Barcelona; arnb efectes de 
la presa de possessió del carrec, de conformitat arnb 
la comunicació de I'esmentat Col4egi. 

Per aixo, i en ús de les facultats atorgades a 
aquesta Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Regula- 
dora de les Bases de Regim Local, 51 de la Llei Muni- 
cipal i de Regim Local de Catalunya, 7e de la Llei Es- 
pecial de Barcelona i d'acord arnb el que estableixen 
els articles 7e de les Normes Reguladores del Con- 
sell Municipal de Benestar Social i 7e del Reglament 
intern aprovat pel Consell Municipal de Benestar So- 
cial el dia 19 d'octubre de 1988, disposo: 

Designar membre que integra el Plenari del Con- 
sell Municipal de Benestar Social, en representació 
de 1'Ambit Universitari i Professional, la Sra. Sílvia 
Navarro i Pedrefio, Presidenta del Col-legi d'Assis- 

\ 

tents Socials, en substitució de la Sra. Esperanea Es- 
teve i Ortega, arnb efectes de 28 de marq de 1996. 

Barcelona, 26 d'abril de 1996. !-'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 1344) 

Decret. Ates que el Consell General del Consorci 
de Comunicació Local reunit en data 27 de marc de 
1996 va aprovar, per unanimitat, I'admissió de I'Ajun- 
tament de Barcelona a I'esmentat Consorci, i que 
com a conseqüencia d'aquesta admissió va acordar, 
també per unanimitat, la modificació dels seus esta- 
tuts, en el sentit que el Consell General estara inte- 
grat per quatre representants de I'Ajuntament de 
Barcelona, cal procedir a la seva designació. Per 
aquests motius, i en ús de les facultats atribuides a 
I'Alcaldia per I'article 7e de la Llei de Regim Especial 
de Barcelona, i I'article 21 de la Llei 7/85 Reguladora 
de les Bases de Regim Local, disposo: 

Designar representants de I'Ajuntament de Barce- 
lona al Consell General del Consorci de Comunicació 

v -- 
Local, les persones següents: Il4m. Sr. Joan Clos i 
Matheu, IHm. Sr. Ernest Maragall i Mira, Il.lm. Sr. 


