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DISPOSICIONS GENERALES 
 

 
 
 
 

Acords dels òrgans de Govern 
 
 
 

PREUS PÚBLICS D’EQUIPAMENTS DEL DISTRIC- 
TE DE LES CORTS PER A L’ANY 2000 
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern 
d’11 de febrer de 2000) 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 11 de fe- 

brer de 2000, acordà: 
Aprovar les tarifes dels preus públics per a l’any 

2000 per a la utilització dels diferents serveis en els 
equipaments del districte de les Corts, segons la rela- 
ció adjunta. 

PREUS  PÚBLICS  DELS  CENTRES  CÍVICS  DEL 
DISTRICTE DE NOU BARRIS PER A L’ANY 2000 
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern 
d’11 de febrer de 2000) 
 

La Comissió de Govern, en sessió del dia 11 de fe- 
brer de 2000, acordà: 

Aprovar la proposta de preus públics per a l’any 
2000 en els centres cívics del districte de Nou Barris, 
elaborada per la Divisió de Serveis Personals del dis- 
tricte i que consta en el document annex. 

 
 
 
 
 

Decrets de l’Alcaldia 
 
 
 

Decret. Atesa la declaració d’àrea de rehabilitació 
pel nucli antic del Districte de Gràcia mitjançant l’Or- 
dre, de 13 de maig de 1999, de la Conselleria de Polí- 
tica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya en resolució de la petició formulada per 
l’Ajuntament de Barcelona, segons acord del Consell 
Plenari de data 20 de desembre de 1996. 

Atesa la necessitat de dotar el Districte de Gràcia 
dels mitjans per impulsar, donar difusió i gestionar els 
ajuts que atorga l’Ajuntament de Barcelona i la Gene- 
ralitat de Catalunya per a la rehabilitació d’habitatges. 

Per  això,  i  en  ús  de  les  facultats  conferides  a 
aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 13 de la Carta 
municipal, disposo: 

Primer.  Constituir  una  Direcció  de  Projecte  de 
l’Àrea de Rehabilitació del Nucli Antic del Districte de 
Gràcia, dotar-la dels mitjans adients per promoure, 
impulsar i gestionar la rehabilitació d’habitatges i de 
les edificacions d’habitatges incloses en aquest àm- 
bit, com també totes les actuacions encaminades a la 
rehabilitació global del nucli antic, i adscriure la Direc- 
ció de Projecte sota la depèndencia directa de la Ge- 
rència del Districte de Gràcia, amb les funcions esta- 
blertes a l’annex I. 

Segon. Designar la Sra. María Pilar Marsan i Álva- 
rez directora del Projecte de l’Àrea de Rehabilitació 
del Nucli Antic del Districte de Gràcia, mantenint-li les 
retribucions actuals. 

Barcelona, 11 de febrer de 2000. L’alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 556) 

Annex I 
Denominació del lloc de treball: Direcció de Projec- 

te de l’Àrea de Rehabilitació del Districte de Gràcia. 
Òrgan superior immediat: Gerent del Districte de 

Gràcia. 
Nivell d’assimilació: Direcció de Serveis. 

 
Finalitat 

La seva finalitat és promoure, impulsar i gestionar 
la rehabilitació d’habitatges i les edificacions incloses 
dins l’àrea de rehabilitació del nucli antic del Districte 
de Gràcia. 
 
Funcions principals 
–   Informar i difondre la normativa per a la rehabilita- 

ció i millora del nucli antic del Districte de Gràcia. 
–  Gestionar i donar difusió als ajuts atorgats per 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Ca- 
talunya dins l’àrea de rehabilitació. 

–   Gestionar la tramitació, davant de les Administra- 
cions corresponents, dels expedients, per a l’ob- 
tenció de subvencions i préstecs qualificats, amb 
o sense subsidiació. 

–   Establir els mecanismes ordinaris de relació amb 
la Generalitat de Catalunya o amb altres Adminis- 
tracions o institucions que col·laborin en la rehabi- 
litació del nucli antic del Districte. 

–   Impulsar la reforma del teixit urbà estimulant la 
cooperació entre la iniciativa pública, la iniciativa 
privada, i totes dues. 

–   Promoure la rehabilitació  integral o parcial dels 
edificis i/o habitatges i locals. 


