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ments de Normativa Organitzativa i d'Auditoria Orga
nitzativa, com també els llocs de treball de cap del Pro
jecte de Descentralització Funcional, Suport Tècnic al 
Projecte de Centres Gestors i cap del Projecte de Des
centralització Territorial, que hi estaven adscrits. 

Barcelona, 25 de febrer de 1997. L'alcalde, Pas
qual Maragall i Mira. 

(Ref. 829) 

* * * 

Decret. Vist el memoràndum sobre el funcionament 
de les inversions a realitzar per les empreses i organis
mes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajunta
ment elaborat per la Gerència dels Serveis Generals. 

Vista la nota tècnica relativa a la comptabilització 
de transferències de capital en el subgrup 24 del 
PGC. 

Vist l'informe de la Intervenció de fons. 
Disposo: 
Aprovar el procediment aplicable a les inversions a 

dur a terme per les empreses i organismes autònoms 
municipals per encàrrec de l'Ajuntament, d'acord amb 
el que s'estableix en el document annex. 

Barcelona, 3 d'abril de 1997. L'alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 848) 

Annex 
A. Per a les empreses municipals 

Primer. Les inversions, incloses les expropiacions, 
a realitzar per les empreses per compte de l'Ajunta
ment seran sotmeses a informe preceptiu del Comitè 
de Govern i comunicades a les esmentades empre
ses per la Secretaria del Comitè. 

Segon. Les inversions seran aprovades per l'òrgan 
de govern competent, el qual les encarregarà a les 
empreses. Aquest encàrrec implicarà, per part de 
l'Ajuntament, la comptabilització, a través dels admi
nistradors dels Sectors i/o Districtes, del document 
AD al concepte pressupostari 749. 

Tercer. Les inversions seran li9tades per les ma
teixes empreses, i els seus administradors les aniran 
introduint al SIGEF-ACTIUS (empreses) dins les apli
cacions específiques per a les actuacions per compte 
de l'Ajuntament. 

Quart. Quan les empreses disposin de les certifica
cions o factures corresponents a les adjudicacions es
mentades al punt anterior, els administradors les in
troduiran al SIGEF-ACTIUS (empreses), i en faran una 
relació mensual, la qual, juntament amb el document 
formal de lliurament a l'Ajuntament, hauran de lliurar a 
la Direcció de Serveis Generals i Coordinació d'Inver
sions per al seu assentament en l'Inventari municipal. 

Cinquè. Conseqüentment, totes les inversions per 
compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de 
baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat 
lliurades a l'Ajuntament. 

Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest traspàs 
mensual de certificacions i factures donarà lloc a un 
document O, contra el document AD de transferèn
cies de capital a les esmentades empreses. 

Setè. La comptabilització per part de l'Ajuntament 
de les certificacions d'obres com a O, implicarà el pa
gament, en el termini de nou mesos, a les empreses 
municipals. Aquesta proposta d'ordre de pagament 
s'efectuarà des de la Gerència Delegada d'Economia 
i Empreses. 
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Vuitè. Pel que fa referència a les expropiacions, els 
administradors les introduiran en el SIGEF-ACTIUS 
(empreses) i elaboraran una relació mensual, la qual 
lliuraran a la Direcció de Serveis Generals i Coordina
ció d'Inversions, fet que donarà lloc a un document 
ADO per part de l'Ajuntament. 

Novè. La comptabilització per part de l'Ajuntament 
de les expropiacions com a ADO, implicarà el paga
ment, en el termini de tres mesos, a les empreses. 
Aquesta proposta d'ordre de pagament s'efectuarà 
des de la Gerència Delegada d'Economia i Empre
ses. Un cop pagades les esmentades expropiacions, 
les empreses lliuraran formalment a l'Ajuntament les 
actes d'expropiació amb l'oportuna justificació del pa
gament als efectes del seu assentament en l'Inventari 
municipal. 

Desè. Les inversions urbanístiques municipals rea
litzades per les empreses municipals fins que es 
realitzi la reversió a l'Ajuntament com a "infraestruc
tura i béns destinats a l'ús general", transitòriament 
es comptabilitzaran al subgrup 24 "relacions amb ens 
descentralitzats". 
B. Per als organismes autònoms municipals 

Primer. Les inversions, incloses les expropiacions 
a realitzar pels esmentats instituts per compte de 
l'Ajuntament, seran sotmeses a informe preceptiu del 
Comitè de Govern i seran comunicades als instituts 
per la Secretaria del Comitè. 

Segon. Les inversions seran aprovades per l'òrgan 
de govern competent, el qual les encarregarà als or
ganismes autònoms. Aquest encàrrec comportarà per 
a l'Ajuntament la comptabilització a través dels admi
nistradors dels Sectors i/o Districtes del document AD 
al concepte pressupostari 719. 

Tercer. Les inversions seran licitades pels matei
xos organismes autònoms i els seus administradors 
les aniran introduint al SIGEF-ACTIUS (00 AA) dins 
les aplicacions específiques per a les actuacions per 
compte de l'Ajuntament. 

Quart. Els administradors dels organismes autò
noms procediran a introduir el document A en el 
SIGEF-ACTIUS (00 AA) dins les aplicacions especí
fiques per a les actuacions per compte de l'Ajunta
ment per tal d'iniciar la licitació de les obres i el docu
ment D en el moment de l'adjudicació. En el cas de 
contractes menors introduiran el document AD i el do
cument ADO en el cas d'expropiacions. 

Cinquè. Quan els organismes autònoms disposin de 
les certificacions, factures o justificació de l'obra feta 
amb els propis mitjans corresponents a les adjudica
cions esmentades al punt anterior, els administradors 
les introduiran al SIGEF-ACTIUS (00 AA), i en faran 
una relació mensual que, juntament amb el document 
formal de lliurament a l'Ajuntament, lliuraran a la Direc
ció de Serveis Generals i Coordinació d'Inversions a fi i 
efecte de la seva activació en l'Inventari municipal. 

Sisè. En conseqüència, totes les inversions per 
compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de 
baixa dels actius dels organismes autònoms un cop 
hagin estat lliurades a l'Ajuntament. 

Setè. Per part de l'Ajuntament, aquest traspàs 
mensual de certificacions i factures donarà lloc a un 
document O, contra el document AD de transferèn
cia de capital als organismes autònoms. 

Vuitè. La comptabilització per part de l'Ajunta
ment de les certificacions d'obres com a O implica
rà el pagament, en el termini de nou mesos, als 
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Instituts. Aquesta proposta d'ordre de pagament 
s'efectuarà des de la Gerència Delegada d'Econo
mia i Empreses. 

Novè. Pel que fa referència a les expropiacions, els 
organismes autònoms elaboraran una relació mensual 
dels documents ADO corresponents que ja hauran en
trat al SIGEF-ACTIUS (instituts) i la lliuraran a la Direc
ció de SeNeis Generals i Coordinació d'Inversions i 
donarà lloc a un document O per part de l'Ajuntament. 

Desè. La comptabilització per part de l'Ajuntament 
de les expropiacions implicarà el pagament, en el ter
mini de tres mesos, als organismes autònoms. Aques
ta proposta d'ordre de pagament s'efectuarà des de la 
Gerència Delegada d'Economia i Empreses. Un cop 
pagades les esmentades expropiacions, les empreses 
lliuraran formalment a l'Ajuntament les actes d'expro
piació amb l'oportuna justificació del pagament als 
efectes del seu assentament en l'Inventari municipal. 

Onzè. Les inversions municipals realitzades pels 
instituts IMU, Mercats, i Parcs i Jardins fins que es re
alitzi la reversió a l'Ajuntament com a "infraestructura 
i béns destinats a l'ús general", i per l'IM! com a 
"equips per a procés d'informació", transitòriament es 
comptabilitzaran al subgrup 24 "relacions amb ens 
descentralitzats". 
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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 pels arti
cles 7è 1 r de la Llei de règim especial d'aquest muni
cipi, disposo: 

Donar el nom de Belianes a la plaça situada entre 
la Ronda del General Mitre i el carrer de Ricardo 
Villa, en el districte de Sarrià-Sant GeNasi. 

Barcelona, 4 d'abril de 1997. L'alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 854) ,. 

* * * 

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 pels arti
cles 7è 1 r de la Llei de règim especial d'aquest muni
cipi, disposo: 

Donar el nom d'Anna Frank a la plaça situada en la 
cruïlla del carrer de Jaén amb la travessera de Sant 
Antoni, en el districte de Gràcia. 

Barcelona, 4 d'abril de 1997. L'alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 856) 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST DE 1997 
(Transferències) 

Partida 
65201 0604 43230 

73006 0604 43240 

65201 0603 43230 

73006 0603 43240 

65201 0609 43230 

73006 0609 43240 

Partida 
22719020131251 
13100 0201 31251 
16000 0201 31251 
22700 0607 42211 
22602 0101 46321 
22602 0201 45222 
22602 0201 45223 
22602 0101 46321 
22109 0601 12110 

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 19 de març de 1997) 

Tipus Descripció Altes 
MC7 Transferència de capital a Parcs i Jardins, 

districte 4 
MC8 Transferència de capital a Parcs i Jardins, 

districte 4 20.000.000 
MC7 Transferència de capital a Parcs i Jardins, 

districte 3 
MC8 Transferència de capital a Parcs i Jardins, 

districte 3 42.000.000 
MC7 Transferència de capital a Parcs i Jardins, , districte 9 
MC8 Transferència de capital a Parcs i Jardins, 

districte 9 10.000.000 
72.000.000 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST DE 1997 
(Transferències) 

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 21 de març de 1997) 

Tipus Descripció Altes 
MC7 Despeses de personal del Sector 2 
MC8 Despeses de personal del Sector 2 1.795.892 
MC8 Despeses de personal del Sector 2 610.602 
MC7 Despeses de publicitat del Districte 7 
MC8 Despeses de publicitat del Districte 7 73.681 
MC7 Despeses de publicitat del Sector 2 
MC7 Despeses de publicitat del Sector 2 
MC8 Despeses de publicitat del Sector 2 5.000.000 
MC7 Treballs d'impremta del Districte 1 

Baixes 

20.000.000 

42.000.000 

10.000.000 

72.000.000 

Baixes 
2.406.494 

73.681 

3.000.000 
2.000.000 

2.500.000 


