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DISPOSICIONS GENERALS 
 

 
 
 
 

Acords dels òrgans de govern 
 

 
 
 

PREUS PÚBLICS DELS CASALS DE GENT GRAN 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS PER A L’ANY 
2000 
(Aprovats per acord de la Comissió de Govern de 
7 d’abril de 2000) 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 7 d’abril 

de 2000, acordà: 
Aprovar la proposta de preus públics per a l’any 

2000 dels bars dels casals de gent gran del Districte 
de Nou Barris elaborada  per la Divisió de Serveis 
Personals del Districte. 

 
–   Café ...........................................................  70 
–   Cafè descafeïnat .......................................  70 
–   Tallat normal ..............................................  75 
–   Tallat descafeïntat .....................................  75 
–   Cafè amb llet normal .................................  85 
–   Cafè amb llet descafeïnat .........................  85 
–   Got de llet ..................................................  70 
–   Infusions ....................................................  65 

–   Orxata ........................................................  120 
–   Refresc de cola, tònica ..............................  105 
–   Refresc de taronja, llimona .......................  105 
–   Sucs de fruites ..........................................  105 
–   Batuts de cacau ........................................  115 
–   Aigua mineral sense gas ...........................  75 
–   Aigua mineral amb gas .............................  95 
Pastes 
–   Donuts .......................................................  80 
–   Ensaïmades ..............................................  80 
–   Magdalenes ...............................................  80 
 
 

Nota: Els preus de: carajillo de conyac o anís; al- 
tres carajillos, cervesa mitjana, cervesa Voll Damm, 
cervesa sense alcohol, bitter sense alcohol, vermut, 
got de vi o most de raïm, moriles o moscatell, copa de 
conyac, copa de conyac extra o licor, cuba libre, 
whisky, bossa de patates, llaunes de begudes i tapes 
(olives, patates, cotnes, ametlles), seran lliures, se- 
gons preu de mercat. 

 
 
 
 
 

Decrets de l’Alcaldia 
 
 
 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de la 
Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en ús de 
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 
13è de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Donar el nom de Baluard als jardins situats al balu- 
ard de les Drassanes, entre l’avinguda del Paral·lel i 
el carrer del Portal de Santa Madrona, al Districte de 
Ciutat Vella. 

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

(Ref. 1518) 
 

*   *   * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de la 
Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en ús de 
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 
13è de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Donar el nom de la Campana de la Maquinista als 
jardins situats entre el carrer de Sao Paulo i el carrer 
de Ferran Junoi, en el Districte de Sant Andreu. 

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

(Ref. 1519) 
 

*   *   * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de la 
Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en ús de 
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 
13è de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Donar  el  nom  de  La  Barcelonesa  al  carrer  que 
uneix el carrer de Posoltega i el carrer de Sao Paulo, 
en el Districtre de Sant Andreu. 

Barcelona, 11 d’abril de 2000. L’alcade, Joan Clos i 
Matheu. 

(Ref. 1520) 
 

*   *   * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de la 
Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en ús de 


