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de 77.631.718 pessetes, de les quals, 43.666.400 
s'apliquen al Pressupost de 1997, 14.511.213 al de 
1998 i 19.454.105 al de 1999. 

d) S'adjudica a COMSA, SA, el contracte núm. 
97001184, que té per objecte la nova urbanització del 
carrer del Torrent de I'OIIa, per un import de 
173.910.811 pessetes, de les quals 109.523.375 
s'apliquen al Pressupost de 1997, 20.823.024 al de 
1998, i 43.564.412 al de 1999. 

e) S'adjudica a Corviam, SA, Empresa Constructo
ra, el contracte 97001537, que té per objecte la pavi
mentació del carrer de I'Argenteria, per un import de 
59.674.726 pessetes, de les quals 26.688.160 s'apli
quen al Pressupost de 1997, i la resta al de 1998. 

f) S'adjudica a Centralsug Ibérica, SA, el contracte 
97001923, que té per objecte la instal·lació pneumati
ca de recollida de brossa al carrer de 1' Argenteria, per 
un import de 24.077.509 pessetes, de les quals 
9.348.851 s'apliquen al Pressupost de 1997, i la resta 
al de 1998. 

Quedar assabentat de sengles resolucions del regi
dor del Districte de I'Eixample, perles quals, respecti
vament: 

a) S'imposa al Sr. Amable Rodríguez i Pérez, titular 
de l'activitat de restauració mixta ubicada al carrer de 
la Diputació, núm. 155, la sanció d'1.000.000 de pes
setes i tancament provisional de l'establiment pel pe
ríode d'un mes com a responsable de la infracció ad
ministrativa, tipificada com a falta greu consistent en 
l'incompliment reiterat deis horaris d'obertura i tanca
ment de l'establiment, els dies que es concreten en 
tal resolució. 

b) S'imposa a Divina Decadencia, SA, titular de 
l'activitat de discoteca ubicada al carrer de Mallorca, 
núm. 467, les sancions de tancament provisional de 
l'establiment per un període de: dos mesos, com a 
responsable de la infracció administrativa tipificada a 
l'article 23 d) de la Llei 10/1990, de 15 de juny, con
sistent en l'incompliment de qualsevol norma sobre 
locals i instal·lacions que signifiqui un risc pera la se
guretat de les persones; d'altres dos mesos, com a 
responsable de la infracció administrativa tipificada a 
l'apartat e) del mateix article, consistent en l'excés 
d'entrada permesa si aixo comporta risc per a la se
guretat de les persones; i de dos mesos més com a 
responsable de la infracció tipificada a l'apartat g) de 
l'article esmentat, consistent en l'admissió de menors 
en establiments on aquests tinguin prohibida !'entra
da, infraccions totes tipificades com a faltes molt 
greus a la citada Llei 10/1990, de 15 de juny. 

Ratificar els decrets de I'Aicaldia, de 16 i 21 de ju
liol de 1997 (S1/D/1997 2622-2631 ), que atorguen el 
títol d'Amic de Barcelona als Excms. Srs. Jorge Sam
paio, president de la República de Portugal, Fran
cesco Rutelli, alcalde de Roma, Jaime Ravinet, alcal
de de Santiago de Xile, Norbert Burger, alcalde de 
Colonia i president de la Unió Internacional d'Autori
tats Locals (lULA), Enrique Iglesias, president del 
Banco Interamericano de Desarrollo, i Jacques De
lors, president del Groupement d'Études et de Re
cherches "Notre Europe", i els Srs. Riccardo Muti, 
director Musical de I'Scala de Mila, i Norman Foster, 
Richard Meier i Richard Rogers, arquitectes. 

Quedar assabentat de !'informe de la lntervenció 
General sobre la fiscalització "a posteriori" correspo
nent a l'exercici de 1996, i de les Precisions a l'es
mentat informe que efectua el gerent deis Serveis 
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Generals; i instar el gerent a continuar posant l'emfasi 
en la supervisió de la instrucció deis expedients muni
cipals. 

Adequar, a indicació del Registre Mercantil, el ter
mini de la designació deis membres del Consell d'Ad
ministració de la societat privada municipal Pro Nou 
Barris, SA, efectuada mitjan~ant acords de 7 de fe
brer i 21 de mar~ de 1997, als cinc anys establerts a 
l'article 18 deis Estatuts socials, sens perjudici de la 
renovació que fos procedent en el canvi de mandat 
consistorial. 

Ratificar el decret de I'Aicaldia, de 21 de juliol de 
1997 (S1/D/1997 2614), que: a) suspen, en execució 
de sengles interlocutories de 8 de juliol de 1997 de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su
perior de Justícia de Catalunya, l'efectivitat de l'acord 
del Consell Plenari, de 25 d'octubre de 1996, que mo
dificava la redacció de la clausula 24a del plec de 
clausules administratives generals aplicables a la 
contractació d'obres, instal·lacions, serveis i submi
nistraments, i, en conseqüencia, totes les prescrip
cions deis plecs de clausules administratives particu
lars que desenvolupen l'esmentada clausula 24a, tot 
aixo amb efectes a partir del dia 17 de juliol de 1997; i 
b) encomana al gerent deis Serveis Generals que die
ti les instruccions necessaries per a l'execució de tal 
resolució. 

Ordre del dia 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

Aprovar el Compte General de l'exercici 1996 cor
responent a I'Ajuntament de Barcelona, als Organis
mes Autonoms municipals i a les Societats Mercantils 
de capital íntegrament municipal. 

COMISSIÓ D'HISENDA 1 INFRAESTRUCTURES 

Aprovar modificacions de credit del Pressupost de 
1997, de conformitat amb la documentació que s'ad
junta, per un import de 206.455.042 pessetes. 

Aprovar, d'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, reconeixements de credit, 
que seran finan~ats amb carrec al Pressupost de 
1997, per un import de 792.481.789 pessetes. Apro
var modificacions de credit del Pressupost de 1997, 
corresponents als reconeixements de credit del pre
sent expedient, de conformitat amb la documentació 
que s'adjunta. 

Autoritzar l'lnstitut Municipal de Disminu'its a 
concertar una polissa de credit per import de 
50.000.000 de pessetes, en les condicions que 
s'adjunten. 

Aprovar les condicions que s'adjunten com a annex 
1, referents a un préstec per import maxim de 6.000 
milions de pessetes a contractar amb el Banco de 
Crédito Local de España; aprovar la modificació del 
Pressupost de 1997, d'acord amb l'annex 2 per un 
import de 1.403.565.918 pessetes; i autoritzar l'lm. 
Sr. Joan Clos i Matheu, primer tinent d'alcalde, a ator
gar tota la documentació necessaria per a dur a ter
me l'operació. 


