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tats i instal·lacions a vies públiques i recintes d'espe
cial caracter ciutada, segons relació adjunta (annex 
1). 

b) Per l'autorització d'activitats als espais que es 
regulen a l'annex 11, caldra !'informe perceptiu i vincu
lant de rArea de Relacions Ciutadanes. 

e) Les tires tradicionals (Santa Llúcia, Reís, Rams, 
Sant Pone;), es celebraran en els seus emplac;aments 
actuals i es regularan en la forma en que tradicional· 
ment s'ha fet i d'acord amb les especificacions del 
que estableix la transferencia que s'aprova. 

d) Les tires i mostres de caracter promociona! i 
manifestacions similars, seran autoritzades pel Ti
nent d' Alcalde de Relacions Ciutadanes preví informe 
del Districte o Districtes afectats i de I'Area de Rela
cions Ciutadanes, a la qual hauran d'adrec;ar-se les 
pertinents sol·licituds. En cas de discrepancia deis 
esmentats informes, l'expedient sera resolt per la 
Comissió de Govern. 

e) Les manifestacions i activitats ciutadanes que 
afectin a més d'un Districte, seran autoritzades perla 
Comissió de Govern preví informe deis Districtes i de 
les Arees afecta des i de 1' Area de Relacions Ciutada
nes. 

f) Els actes, activitats i instaHacions que impliquin 
l'ocupació de la calc;ada d'alguna vía basica seran 
autoritzades pel Districte amb l'acord preví de les 
arees de Transports i Circulació i de Protecció Ciuta
dana. 

g) l'autorització p~r rodatge de pel·lícules a la vía 
pública es fara per 1' Are a de Relacions Ciutadanes. 

h) la utilització de la vía pública per a la publicitat 
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de qualsevol tipus, es fara d'acord amb el que esta
bleix I'Ordenanc;a sobre Publicitat. 

i) la Coordinació amb la Junta electoral per la uti
lització d'espais de 1~ vía pública pera activitats elec
torals, es fara per 1' Area de Relacions Ciutadanes. 

ANNEX 1 
Relació de vies públiques i recintes d'especial carac
ter ciutada: 

Plac;a Sant Jaume 
Plac;a del Reí 
Avinguda de I'Estadi 
Avinguda Marqués de Comillas 
Carretera de Miramar 
Avinguda Rius i Taulet 
Avinguda de Maria Cristina 
Rambles 
Rambla de Catalunya 
Pla9a de Catalunya 
Gran Vía de les Corts Catalanes 
Passeig de Gracia 
Aragó 
Passeig de Colom 
Moll de Bosch i Alsina 
Avinguda Diagonal 
Avinguda Meridiana 
Recint Pare de la Ciutadella 
Muntanya de Montjui·c 

ANNEX 2 
Pare de 1' Escorxador 
Pare Güell 
Avinguda de la Catedral 

Decrets de 1' Alcaldia 

Decret. Ates que les característiques deis llocs de 
treball determinen fenómens de morbijmortalitat en 
íntima relació amb les tasques que s'hi realitzen, te
nint en compte que la situació cientifica i técnica per
met donar una perspectiva de solució a la majaría 
d'aquests problemas mitjan9ant la investigació epi
demiológica i la prevenció, eines que, estretament lli
gades, han de permetre la defensa activa de les con
dicions d'higiene laboral, superant l'assisténcia 
individualitzada o l'enfocament pera la indemnització 
en el qual avui ens trobem immergits; i en ús de les 
facultats atorgades a I'Aicaldia pels articles 7é de la 
Llei Especial de Barcelona i 22, 1 m) de la Llei Regu
ladora de les bases de Regim local, disposo: 

Primer: Crear el Consell Assessor de Salut Laboral, 
la funció específica del qual sigui la de promoure ta
tes les activitats que permetin respondre més efecti
vament a les necessitats deis treballadors, en el seu 
ambit laboral. 

Segon: Encomanar a l'esmentat Consell la consti-

tució d'un Centre de Salut laboral coma órgan ope· 
ratiu del mateix, els recursos humans i materials deis 
qual procediran de I'Area de Sanitat. 

D'aquest Decret se'n donara compte al Consell 
Plenari en la primera sessió, per a la seva ratifica· 
ció. 

Barcelona, 6 de desembre de 1985. L'Aicalde, Pas· 
qual Maragall i Mira. 

(Ratificat per acord del Consell Plenari de 4 de fe· 
brer de 1986). 

CONSElL ASSESSOR DE SALUT LABORAL DE 
BARCELONA 

Funcions 
- Elaborar el seu reglament lntern 
- Elaboració i aprovació de la memoria anual. 
- Programació i planificació de les actuacions dtt 
Centre de Salut Laboral. 
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Composició 
- President: Regidor de Sanitat. 
- Vocal: 1 Representant de la UGT; 1 Representant 
de CC.OO.; 1 Representant de Foment; 2 persones 
designadas per 1' Alcalde; Director de Serveís de Sa
lut pública. 
- Secretari: El director del Centre de Salut Labo
ral. 

La presencia com a membre del Consell s'entén 
com a designació honorífica i no remunerada. 

CENTRE DE SALUT LABORAL DE BARCELONA 

És l'organisme operatiu del Consell Assessor de la 
Salut Laboral de Barcelona. 

La vinculació amb 1' Area de Sanitat es fa per mitja 
de la Subarea de Salut Pública, representada en el 
Director de Serveis, per tot el que es correspongui 
amb les gestions administrativas del Centre. 

Com a Director del Centre de Salut Laboral de Bar
celona actuara una persona nomenada pel Regidor 
de Sanitat, a proposta del Consell Assessor de Salut 
Laboral de Barcelona. 

El Director del Centre respondra davant del Direc
tor de Serveis de Salut Pública i del Consell Asses
sor. 

El carrec de Director del Centre de Salut Laboral 
de Barcelona no sera remunerat. 

El pressupost del Centre de Salut Laboral es nodri
ra de les aportacions de subvencions de I'Ajuntament 
de Barcelona i d'altres centres i institucions. 

Les activitats que desenvolupara el Centre seran: 
- Formació i educació sanitaria. 
- lnvestigació. 
- lnformació i assessorament. 

El Centre de Salut Laboral no podra emetre dicta
mens de part davant d'organismes jurídics o simi
lars. 
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Decret. Per a aprofitar les possibilitats deis siste
mas informatics vigents en el Registre General, hom 
estima oportú modificar els paragrafs 4 . i 5. de la Dis
posició addicional quarta de "les Normes sobre I'Or
denació de les Despeses i la seva comptabilitat", 
aprovades per Decret de I'Aicaldia el18 de desembre 
de 1985, (Gaseta Municipal del 10 de gener de 
1986). 

Per tant, en l'exercici de les atribucions que confe
reix a I'Aicaldia l'article 7.3 de la Llei especial d'a
quest Municipi, i segons la Disposició addicional 6a. 
2 de la Llei reguladora de les Bases de ~egim local, 
disposo: 

Modificar els apartats 4 i 5 de la Disposició addí
cional quarta de les eNormes sobre I'Ordenació de 
les Despases i la seva Comptabilitat», aprovades per 
Decret de !'Alcaldía el 18 de desembre de 1985, els 
quals quedaran redactats en els següents termes: 

4. El Registre General remetra tates les factures 
directament als Órgans municipals que hagin con
tractat el subministrament o l'adquisició. Així mateix, 
cada día, s'enviara a la lntervenció una relació de ta
tes les factures entradas en aquella data, amb la indi
cació de I'Órgan on han estat remeses. 

5. Els dos exemplars de factura amb els respec
tius documents normalitzats rebuts per I'Órgan muni
cipal corresponent, seran degudament complimen
tats, i el Cap hi fara constar, que segons les dades 
obrants en l'expedient, els articles o prestacions als 
quals fa referencia la factura han estat rebuts de con
formitat amb els respectius plecs de condícions. 

Les dues factures revisadas i complimentades se
ran enviadas a la lntervenció; una m· original, per tal de 
seguir el seu tramit; l'altra, la copia, al moment d 'és
ser segeflada, retornara a I'Órgan gestor per ésser 
adjuntada a l'expedient. 

Barcelona, 18 de febrer de 1986. L'Aicalde. Pas
qual Maragall í Mira. 

Cartipas 

Decret. De conformitat amb el Decret d 'aquesta Al
caldía de 27 de setembre de 1985, el qual creava un 
Consell Económic Assessor de 1' Alcaldía i de la Co
missió de Govern i, en ús de les facultats atorgades 
pels articles 7e, de la Llei Especial de Barcelona i 21, 
1 m) de la Llei Reguladora de Bases de Regim Local, 
disposo: 

Nomenar I'JJ·Im. Segon Tinent d'Aicalde, senyor 

Joaquím de Nadal i Capara. Vice-president del Con
sell Económic Assessor. 

D'aquest Decret se'n donara compte al Consell 
Plenari en la primera sessió, per a la seva ratifica
ció. 

Barcelona, 9 de gener de 1986. L'Aicalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ratifícat per acord del Consell Plenari del 4 de fe
brer de 1986). 


