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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis organs de govern 

MODIFICACIÓ DEL$ ARTICLES 71 i 72 DEL 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT 
DE FRUITES 1 VERDURES 
(Aprovada pel Consell Plenari, inicialment, el 7 de 
desembre de 1988 i definitivament, el10 de marc; 
de 1989, i vigent des del día 25 de maig de 1989, 
segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Provincia del dia anterior) 

Modificacions del Reglament de Funcionament del 
Mercat Central de Fruites i Verdures 

1. S'afegeix a f'article 71.1 el paragraf següent: 
«C) Suspensió de fa venda en el lloc, d'un a tres 

dies». . 
2. L'article 71.2 d) queda redactat de la manera se· 

güent: 
«b) Suspensió de la venda en el lloc, de quatre a 

trenta dies)). 
3. L'article 72 queda redactat de la manera següent: 
«1. La imposició de sancions per falta greu o moft 

greu correspon a f'Afcafde de Barcelona. La imposició 
de sancions per falta fleu correspon a la Direcció de 
Mercabarna. 

2. Quan els expedients tinguin per finalitat la sanció 
de faltes greus o molt greus, seran iniciats per la 
Direcció de Mercabarna i s'ínstruiran per l'órgan auxiliar 
que correspongui de I'Ajuntament, el qual elevara a 
!'Alcaldía la proposta de resolució i les al·legacions que 
l'interessat hagi formulat. 

3. Ouan els expedients tinguin com a tinalitat la 
sanció de faltes lleus seran iniciats. tramitats i resolts 
per la Direcció de Mercabarna. 

La imposició de sancions per faltes fleus, quan sigui 
comprovada fa infracció de la denúncia o deis antece-

dents, no requerira cap expedient previ, flevat del pre
ceptiu tramit d'audiéncia de l'interessat. 

4. Les sancions que de conformitat amb efs para
grafs 1 i 3 d'aquest article imposi la Direcció de Merca· 
barna són susceptibles de recurs per vía administrativa 
davant !'Alcalde, amb els efectes que preveuen els 
paragrafs 3 i 4 de l'articfe 142 del Reglament d 'Orga
nització i Adminislració de Barcelona. 

MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES 
DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR 
SOCIAL 
(Aprovada per acord del Consell Plenari, inicial· 
ment, el 7 de desembre de 1988 i definitivament, 
el 1 O de maig de 1989, i vigent des del dia 12 de 
maig de 1989, segons anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Provincia del dia anterior) 

Modificació de les Normes reguladores del Canse// 
Municipal de Benestar Social 

El paragraf primer de f'article 10 queda redactat així: 
«La Comissió Permanent estara integrada pef Presi

dent i divuit membres més, designals per efl mateix, 
entre els que integren el Conself, d'acord amb les 
proporcions següents: 

a) Quatre membres de 1' Ajuntament. 
b) Tres de les entitats socials. 
e) Tres representats de l'ambit universitari i profes

sionaf. 
d) Quatre representants de fes centrafs sindicals i 

d' associacions empresarials. 
e) Un representan! de les caixes d 'estafvi. 
f) Tres membres del grup d'experts.» 

Bans 

CELEBRACIÓ DE REVETLLES 1 
FESTE$ POPULAR$ 

Primer. 1. Resta prohibit encendre fogueres a tot el 
terme municipal, llevat que hi hagi autorització concedi
da, per escrit i amb caracter restrictiu, pel Regidor 
President del Consefl Municipal del Districte cor· 
responent, el qual, per excepció podra autoritzar·fes als 
carrers empedrats o asfaltats, sempre, en aquest cas. 

que sobre el paviment es coHoqui una capa protectora 
de sorra, amb un mínim de 1 O centímetres i amb una 
extensió suficient S'adoptaran, a més, totes les mesu
res de seguretat que es considerin oportunas. 

2. En cap cas no s 'autoritzara que s'encenguin 
fogueres a fes forests o llocs que en distin menys 
de 500 metres, o a menys de 12 metres de fa<;;anes, 
vehicles aparcats, instal ·lacions eléctriques o mobiliari 
urba. 
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