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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis organs de govern 

MODIFICACIÓ DEL$ ARTICLES 71 i 72 DEL 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT 
DE FRUITES 1 VERDURES 
(Aprovada pel Consell Plenari, inicialment, el 7 de 
desembre de 1988 i definitivament, el10 de marc; 
de 1989, i vigent des del día 25 de maig de 1989, 
segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Provincia del dia anterior) 

Modificacions del Reglament de Funcionament del 
Mercat Central de Fruites i Verdures 

1. S'afegeix a f'article 71.1 el paragraf següent: 
«C) Suspensió de fa venda en el lloc, d'un a tres 

dies». . 
2. L'article 71.2 d) queda redactat de la manera se· 

güent: 
«b) Suspensió de la venda en el lloc, de quatre a 

trenta dies)). 
3. L'article 72 queda redactat de la manera següent: 
«1. La imposició de sancions per falta greu o moft 

greu correspon a f'Afcafde de Barcelona. La imposició 
de sancions per falta fleu correspon a la Direcció de 
Mercabarna. 

2. Quan els expedients tinguin per finalitat la sanció 
de faltes greus o molt greus, seran iniciats per la 
Direcció de Mercabarna i s'ínstruiran per l'órgan auxiliar 
que correspongui de I'Ajuntament, el qual elevara a 
!'Alcaldía la proposta de resolució i les al·legacions que 
l'interessat hagi formulat. 

3. Ouan els expedients tinguin com a tinalitat la 
sanció de faltes lleus seran iniciats. tramitats i resolts 
per la Direcció de Mercabarna. 

La imposició de sancions per faltes fleus, quan sigui 
comprovada fa infracció de la denúncia o deis antece-

dents, no requerira cap expedient previ, flevat del pre
ceptiu tramit d'audiéncia de l'interessat. 

4. Les sancions que de conformitat amb efs para
grafs 1 i 3 d'aquest article imposi la Direcció de Merca· 
barna són susceptibles de recurs per vía administrativa 
davant !'Alcalde, amb els efectes que preveuen els 
paragrafs 3 i 4 de l'articfe 142 del Reglament d 'Orga
nització i Adminislració de Barcelona. 

MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES 
DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR 
SOCIAL 
(Aprovada per acord del Consell Plenari, inicial· 
ment, el 7 de desembre de 1988 i definitivament, 
el 1 O de maig de 1989, i vigent des del dia 12 de 
maig de 1989, segons anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Provincia del dia anterior) 

Modificació de les Normes reguladores del Canse// 
Municipal de Benestar Social 

El paragraf primer de f'article 10 queda redactat així: 
«La Comissió Permanent estara integrada pef Presi

dent i divuit membres més, designals per efl mateix, 
entre els que integren el Conself, d'acord amb les 
proporcions següents: 

a) Quatre membres de 1' Ajuntament. 
b) Tres de les entitats socials. 
e) Tres representats de l'ambit universitari i profes

sionaf. 
d) Quatre representants de fes centrafs sindicals i 

d' associacions empresarials. 
e) Un representan! de les caixes d 'estafvi. 
f) Tres membres del grup d'experts.» 

Bans 

CELEBRACIÓ DE REVETLLES 1 
FESTE$ POPULAR$ 

Primer. 1. Resta prohibit encendre fogueres a tot el 
terme municipal, llevat que hi hagi autorització concedi
da, per escrit i amb caracter restrictiu, pel Regidor 
President del Consefl Municipal del Districte cor· 
responent, el qual, per excepció podra autoritzar·fes als 
carrers empedrats o asfaltats, sempre, en aquest cas. 

que sobre el paviment es coHoqui una capa protectora 
de sorra, amb un mínim de 1 O centímetres i amb una 
extensió suficient S'adoptaran, a més, totes les mesu
res de seguretat que es considerin oportunas. 

2. En cap cas no s 'autoritzara que s'encenguin 
fogueres a fes forests o llocs que en distin menys 
de 500 metres, o a menys de 12 metres de fa<;;anes, 
vehicles aparcats, instal ·lacions eléctriques o mobiliari 
urba. 



832 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Segon. A les autoritzacions a que es refereix l'apar
tat anterior, hauran de constar necessariament: 

a) Lloc d'ubicació de les fogueres i dia.metre aproxi
mat d'aquestes. 

b) Distancia mínima respecte als arbres i edificis, 
zones d'aparcaments de vehicles i instaJ.Iacions electri
ques. 

e) Temps durant el qual podran estar enceses. 
d) Persona major d'edat a qui es concedeix l'auto

rització i que sera responsable del compliment de les 
condicions sota les quals s'atorgui. 

Correspondra al sollicitant la creació d'un servei 
d'ordre. el nombre de components del qual, sera pro
porcional a l'extensió de la toguera i que tindra cura del 
compliment d'aquestes normes. 

Tercer. En l'atorgament i ús de les !licencies per a 
encendre fogueres es tindra cura especiafment de 
respectar les distancies mínimes abans assenyalades 
per tal de no danyar l'arbrat o altres béns públics o pri
vats. 

Quart. T otes les autorítzacions per encendre fogue
res s'entendran supeditades al fet que. perla quantitat 
de materies acumulades o altres circumstancies.. no 
puguin representar perills per a la seguretat de les 
persones o danys peral paviment, l'arbrat o altres béns 
públics o privats i sense perjudici de les responsabilitats 
en que es pugui incórrer, si s'escau, perles infraccions 
comeses; en tot cas, ha de quedar asegurada la 
circulació deis vehicles d'emergencies (ambulancies, 
bombers). 

Cinque. Els agents de la meva autoritat impediran 
que s'encenguin i, si escau, disposaran la immediata 
extinció de les fogueres. en els casos següents: 

a) Si no han estat autoritzades en la forma consigna
da en els anteriors apartats d'aquest Ban. 

b) Si s'incompleix alguna de les condicions sota les 
quals s'ha atorgat l'autorització. 

e) Si per les circumstancies concurrents s'aprecia 
!'existencia de perill pera les persones, edificis, arbres 
o altres elements urbanístics i béns públics o privats. 

Sise. Pels serveis técnics municipals s'adoptaran les 
mesures pertinents perqué siguin retirats o traslladats 
els materials combustibles que poguessin implicar dany 
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o perill, pera la qual cosa es comptara ambla coopera
ció de la Guardia Urbana, Serveis de Neteja i Pares i 
Jardins de Barcelona i deis restants servels municipals 
que es considerin necessaris. 

Sete. A partir de les 2 hores de l'endema de les 
revetlles, els serveis d'lncendis, de Neteja i de Pares i 
Jardins de Barcelona, procediran a apagar els focs o 
calius de totes les fogueres i a retirar les restes de 
materiales acumulats. 

Vuite. 1. Resta prohibit: 
a) Elevar els globus amb esponges o metxes ence

ses. 
b) Elevar o encendre coets o altres artificis que 

continguin toe, a les muntanyes o terrenys forestafs del 
terme municipal i en una franja de 400 metres d'ampla
da al seu entorn. 

2. No es podran cremar castells de toe artificials i 
altres composicions pirotecniques sense l'autorització 
escrita del Presiden! del Consell Municipal del Oistricte 
corresponent, el qual no l'atorgara en cap cas si s'ha· 
guessin situat als !loes a que fa referencia l'apartat b) 
del paragraf anterior. 

Nove. Les autoritzacions s'ajustaran al horari se
güent: 

a) No es permetra l'acumulació de llenya a les zones 
autoritzades fins a les 20 hores deis dies 23 i 28 de 
juny, respectivament. 

b) Les fogueres s'encendran a partir de les 22 hores 
deis dies esmentats i podran estar enceses fins a les 2 
hores del dia següent. · 

Dese. Les sol·licituds pera l'autorització de fogueres 
es podran presentar als Consells Municipals de Districte 
fins al dia 15 i 20 de juny, respectivament. 

Onze. Tot afió disposat en aquest ban sera sense 
perjudici del que es disposa en les corresponents 
Ordenances Municipals. 

L'Aicaldia crida el veinat a l'estricte compliment de 
les disposicions contingudes en aquets Ban a fi que les 
testes populars puguin transcórrer en un ambient de 
sana i pacífica convivencia ciutadana. 

Barcelona, 30 de maig de 1989. L'Aicalde, Pasquaf 
Maragafl i Mira. 

(Ref. NC-88) 


