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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis organs de govern 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL BENESTAR SOCIAL 
{Aprovades pel Consell Plenari, inicialment i defi
nitlvament, el 14 de juny i el 16 de setembre de 
1988, i vigent des del 18 d'octubre de 1988, 
segons anunci publicat en el BOP de tal data) 

Capítoll 

Disposicions generals 

Article 1r 
1. El Consell Municipal de Benestar _Social és un 

órgan de participació sectorial, creat de conformitat 
amb el que preveuen els articles 12 de les Normes 
Reguladores de Participació Ciutadana, i 59 i 60 de la 
Uei municipal de Régim Local de Catalunya. 

2. Aquest Consell es crea ambla voluntat de I'Ajun
tament de contribuir. en l'arnbit del Benestar Social, al 
compliment del mandat de l'art:icle 9.2 de la Constitució 
espanyola, que atribueix als poders públics l'obligació 
de promoure les condicions perqué la llíbertat í la 
igualtat de l'individu i deis grups en qué s'integra siguin 
reals i etectius, de remoure els obstacles que impedei
xin o dificultin la seva plenitud, i de facilitar la participa
ció de tots els ciutadans en la vida política, económica, 
cultural i social. 

Article 2n 
El Consell Municipal que es crea és l'órgan consultiu i 

de participació de l'ambit de Benestar Social en totes 
les qüestions referents a les seves competéncies, í en 
el qual s'integraran els Presidents deis altres Consells 
sectorials de les diferents arees de l'ambit. 

Article 3r 
El Consell Municipal del Benestar Social té per objec

te: 
a) Estudiar i emetre informes sobre els temes que 

consideri d'interés per a l'ambit de Benestar Social. 
b) Potenciar la coordinació entre les institucions que 

actuen en el camp del Benestar social. 
e) Concertar actuacions amb les entitats que treba

llen en el camp del Benestar Social a la Ciutat. 
d) Analitzar críticament la situació que en el marc del 

Benestar es generi a la Ciutat, com també les actua
cions que s'hi duen a terme. 

e) Promocionar iniciativas relacionadas amb les ana
lisis i els estudis derivats de les situacions estudiades. 

f) lnformació, debat i difusió de les qüestions relati
vas a la qualitat de vida de la Ciutat. 

Article 4r 
1. Atesa !'amplitud del Benestar Social, el Consell 

iniciara la seva actuació en aquells camps en els quals 

no existeixin, en l'actualitat, unes vies de participació 
establertes. T anmateix, el Consell procurara articular les 
actuacions ja iniciades. 

2. Des del Consell es fomentara l'enfortiment de la 
societat civil barcelonina i en particular el seu moviment 
associatiu en totes les seves manifestacions de pro
grés, consolidan! la nova relació entre I'Ajuntament i els 
moviments socials. 

Article Se 
Els camps on el Consell iniciara la seva actuació se

ran: 
a) La promoció del Benestar Social entre els ciuta

dans més grans de 65 anys. 
b) Desenvolupament de mesures per tal que les 

dones s'integrin a la població activa i a tots els ambits 
de vida social. 

e) Aprofitament de la introducció de noves tecnolo
gies en la societat, per tal que els ciutadans en siguin 
usuaris actius, formant-se així com a persones i adqui
rint un paper protagonista en la societat. 

d) Aprofondiment de l'acció sobre el medí ambient i 
la seva relació amb el conjunt del Benestar Social i en 
particular amb el desenvolupament económic. 

e) Orientació de les actuacions cap a una política de 
superació de la nova pobresa urbana. 

f) Orientació de la política cultural envers el reequilibri 
territorial del desenvolupament urba, per tal de revita
lítzar les zones culturalment deprimides, fomentar i 
donar suport a la cultura viva i facilitar el treball deis 
creadors i la seva difusió. 

g) Creació d'un espai comú a les entitats que treba
llen en el desenvolupament de les tasques d'ajut als 
refugiats i, en general, als estrangers que arriben a Bar
celona. 

h) Aprofondiment de la coordinacíó deis diversos 
ambits d'actuació implicats en la promoció de polítiques 
de prevenció de la delinqüéncia. 

i) Canalització í suport de les propostes sectorials 
elaborades pels Consells o Patronats munícipals, i'acti
vitat deis quals tingui per objecte la participació ciutada
na, l'atenció als disminuns físícs o psíquics, l'educació, 
la joventut i els esports, sense que aquesta enumeració 
tingui caracter limitatiu. 

j) Promoció i suport de les accions voluntarias deis 
ciutadans en el conjunt de la Ciutat. 

Capítol 11 

Organitzacíó i funcionament 

Article 68 
El Consell podra funcionar en plenario a través d'una 

Comissió permanent. 
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Articte le Articte Be 
1. Integren el plenari del Consell Municipal de Senes
Social: 

a) L'Aicalde i els Tinents d'Aicalde i Regidors que 
Alcalde designi fins a un nombre de deu, que repre

taran proporcionalment els grups polítics de la Cor
ació. 

La presidencia del Consell correspon a I'Aicalde de 
Barcelona, i la vice-presidencia al Tinent d 'Aicalde o 
Regidor que designi el Presidént. El Secretar! del Con
sen ho sera tant del Plenari com de la Comissió perma
nent. 

Articte 9e 
b) Representació deis Consells sectorials municipals 

o de participació. 
El ConseJI aprovara, per al seu funcionament un 

Reglament intern. 
Article 108 e) Representació d'entitats socials, fins a un nombre 

de cinc. 
d) Representació de les associacions empresarials i 

gremials, i de les centrals sindicals, fins a un nombre de 
vuit. 

1 . La Comissió permanent estara integrada pel Presi
dent i per quinze membres més designats per aquest 
entre els que integren el Consell, d'acord amb les 
proporcions segOents: 

e) Representació de l'ambit universitari i professio
nal, fins a un nombre de deu. 

a) Tres membres de I'Ajuntament. 
b) Tres membres de les entitats socials. 

f) Representació de I'Obra social de les Caixes, fins 
a un nombre de tres. 

e) Tres representants de l'ambit universitari i profes· 
sional. 

g) Representació de la Judicatura i Fiscalía, fins a un d) Dos representants de les centrals sindicals i asso· 
nombre de tres. ciacions empresarials. 

h) L'INEM, amb un representant. e) Un representant de les caixes d'estalvis. 
i) L 'Arquebisbat de Barcelona, amb un representant. f) Tres membres del grup d'experts. 
j) Experts i persones de reconegut prestigi en l'ambit 

d 'activitat del Consell, fins a un nombre de deu. 
2. El Vice·president del Consell podré. presidir la 

Comissió permanent per delegació del President. 
Articte 11e 2. Per resolució del seu President el nombre de 

membres del Consell es podra ampliar amb la represen
tació d'altres entitats i persones de prestigi reconegut. 

El Consell disposara d'una secretaria técnica, amb 
les tuncions própies d'un órgan auxiliar de suport técnic 
i administratiu. 

Decrets de 1' Alcaldia 

APROVACIÓ D'HABILITACIONS 1 SUPLEMENTS DE CREDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1988 

MODIFICACIONS DE CREDIT DINS EL CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST GENERAL DE 1988 

Annex núm. 1 
Despeses 

Partida 
679-1153-05.07-01 
639-7173-02.03-01 

642-7171-03.06-04 
661-1153-01 .04-01 
679-1153-05.08-01 
679-1153-05.10-01 
679-1153-05.09-01 
642-7171-03.06.03 
679-1153-05.01-01 
679-1153-05.04-01 
611-6410-03.04-02 
652-7171-03.06-04 
652-6530-03.03-01 
643-1153-05.10-04 
643-1153-05.1 0-01 
651-3320-02.06-02 
679-1153-05.04-01 
679-1153-05.09-01 
612-3320-02.06-01 

(PER TRANSFERENCIES) 

Descripció 
Fons d'lnversions Districte d'Horta-Guinardó ......... .. ......... .. 
Addicionals, reformats i revisions de preus exercicis ante-
riors ...... .... ...... ... ....... .. ................ ... ..... ..... ..... .. ...... .... ...... . 
Enjardinament trlangle accés Polígon Canyellas .......... .. .... . 
Projecte mecanització descentralització .. .. .. ........... ..... ... ... . 
Fons d'lnversions Districte de Nou Barris ... .................. .. .. .. 
Fons d'lnversions Districte de Sant Martí ......... .. ............. . .. 
Fons d'lnversions Districte de Sant Andreu .. .... ....... .... ... .. . . 
Restauració plac;:a de Ramon Berenguer ....................... ... . . 
Fons d 'lnversions Districte de Ciutat V ella ...... ........ ...... .... .. 
Fons d'lnversions Districte de Les Corts ........ ........... .. ...... . 
Nova compra de sól .... .. ..... .... ..... .. ..................... ...... .. ..... . 
Arranjament passeig Marítim ... ............... ... ...... ... .. ... ..... .... . 
lnstaHacions platges ....................................................... .. 
Entorn plac;:a de Can Robacols (2a fase) ... ........... ........... .. 
Carrer Pallars ( 1 a fase) .............. ...... ............ .. .... ........ ..... .. 
Noves instal·lacions ijo reparació d'edificis .... ........ .. ........ .. 
Fons lliure disposició Districte de Les Corts ... .......... ....... . .. 
Fons lliure disposició Districte de Sant Andreu .. .. ............. .. 
Aplica ció llei del Cepec .......... ........... ...... .. ....... .. .............. . 

Altes 
5.000.000 

18.157.472 
11 .000.000 

108.640 

1.000.000 

15.000.000 

617.800 

28.000.000 
3.000.000 

15.000.000 

96.883.912 

Baixes 

5. ()()() .000 

17.255.872 
1.901 .600 

10.000.000 

108.640 

1.000.000 

15.000.000 

617.800 

46.000.000 
96.883.912 


