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de juliol, i l'oferta pública d'aquesta Corpora
ció per a l'any 2000, els qui, un cop superats 
tots els requisits del procés selectiu, quedin 
dins del 10% addicional, restaran en expec
tativa de nomenament i seran nomenats fun
cionaris quan hi hagi vacant. 

El Tribunal qualificador estarà constituït de 
la següent forma: 

- L'Alcaldessa: Sra. Maite Arqué Ferrer. 
' Suplent: Regidor responsable adjunt a l'A rea 

d'Alcaldia : Sr. Eduard Tortajada Molina. 
Vocals: 
-La Regidora delegada de Protecció ciuta

dana : Sra. Ana M~ Morata Flores. Suplent: Sr. 
José Manuel Sanchez Rodríguez, Regidor de 

' l'A rea d'Hisenda. 
- Un representant de l'Escola de Policia de 

Catalunya. 
- Un representant de la Direcció General 

de Seguretat Ciutadana. 
- El Cap de la Guàrdia Urbana de Badalo

na: Gabriel Cardona Escanero. Suplent: l'in
tendent de la Guàrdia Urbana Sr. Antonio 
Piña Sanchez. 

- El Sr. J uan Car los Jerez Antequera. 
Suplent: El Sr. Blas Ortuño Puertas. 

' - El director de l' Area d'Alcaldia : Sr. Josep 
Duran, Vazquez. Suplent: la Cap de Serveis 
de RRHH: Sra. Roser Leva La ra. 

-Un membre de la Junta de personal, amb 
veu, però sense vot. 

- Secretària: Sra. Manoi i Marco Navarro, 
amb veu però sense vot. 

L'abstenció i recusació del s membres del 
Tribunal s'ajustarà al que preveuen els arti
cles 28 I 29 de la Llei 30/92, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques (LRJPAC). 

Tercer. - Publicar el presents acords en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA." 

La qual cosa es fa pública per a coneixe
ment general. 

Badalona, 6 d'octubre de 2000. 
El Secretari1 joan Vila Canut. 

Barcelona 

022000033174 
--.Jo 

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA 

Exp. número OOPC71 O. 
El Plenari del Consell Municipal, en sessió 

celebrada el 21 de setembre de 2000, adoptà 
el següent acord: 

Aprovar definitiva ment, d'acord amb l' arti
de 68 de la Carta de Barcelona, la Modifica
ció puntual de l'Ordenança de rehabilitació i 
millora de l'Eixample de Barcelona, pel que 
fa a l'article 20.2.f, "Usos", en l'àmbit del 
Districte de l'Eixample, amb les modifica
cions no substancials introduïdes en relació 
al document aprovat inicialment, que es rela
cionen a l'informe del Sector d'Urbanisme de 
30 d'agost de 2000; i estimar parcialment les 
al-legacions presentades per 1'11·1 m. Sr. E mi li o 
' Alvarez Pérez-Bedia i l'll-Ima. Sra. Emma Bai-

Administració Local 

seiro Carreiras, regidors del Grup Municipal 
Popular, i l'al-legació formulada per l'll-Ima. 
Sra. Joana Ortega Alemany, en nom i repre
sentació del Grup Municipal de Convergèn
cia i Unió, de conformitat amb l'informe del 
Sector d'Urbanisme esmentat. 

Contra aquest acord que és definitiu en via 
administrativa, es pot interposar recurs con
tenciós administratiu davant la Sala del Con
tenciós Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a aques
ta publicació. No obstant, se'n pot interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri conve
nient. 

NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
L'ORDENANÇA DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE 
L'EIXAMPLE DE BARCELONA 

Article 20.2 

Apartat f) Usos: 
S'estableix en les següents I imitacions: 
1. Els establiments d'hosteleria de les clas

ses C1 (restauració begudes) i C2 (restauració 
mixta menor) definits a l'Ordenança d'esta
bliments de concurrència pública s'admeten 
amb una densitat màxima de 5 unitats per 
hectàrea. 

Estaran inclosos en aquesta limitació les 
pasti s se ri es, xarcuteries, cellers, gel a teri es, 
granges, forns i establi ments similars amb 
activitats complementàries de degustació 
d'horari nocturn. 

2. Hauran de situar-se a una distància 
mínima de 400 metres entre sí els següents 
establiments: 

a) Els establiments de màquines recreatives 
i bingos. 

b) Els locals de planta baixa o d'accés 
directe per la via pública, destinats a activi
tats d'espectacles, venda de productes i pres
tació de serveis, de tipus eròtic o pornogràfic, 
com saunes-relax, massatges relax, sex
shops, peep-show, espectacles de show 
gi ri s/boys, el u bs, i altres de característiques 
anàlogues. 

3. Els següents establiments només podran 
instal·lar-se en carrers de més de 25 metres 
d'amplada i a una distància mínima de 400 
metres en relació a qualsevol altre de la clas
se F dels compresos en aquest apartat: 

a) Bars musicals. 
b) Discoteques. 
e) Sales de ball. 
d) Sales de festa. 
e) Cafès-Teatre i Cafè-cantant, llevat dels 

e xel usivament relacionats amb l'activitat tea
tral o musical. 

Aquestes definicions corresponen al decret 
239/1999, de 31 d'agost. 

4. Els establiments relacionats en els apar
tats 2 i 3 anteriors, tampoc poden situar-se a 
una distància inferior a 100 metres de recin
tes sanitaris, assistencials i docents i centres 
de culte. 

5. Pel càlcul de la densitat en cada cas es 
considerarà el punt mig del front del local de 
nova activitat com el centre geomètric d'una 
hectàrea disposada segons la directriu de l'Ei-

xample (gràfic explicatiu) i es comptabilitza
ran tots els locals amb aquesta activitat que 
tinguin accés totalment o parcial dins aquest 
perímetre. 

Per a l'amidament de distàncies s'estarà al 
que determina l'article 28 de l'Ordenança 
d'Establiments de Concurrència Pública. 

6. Aquestes determinacions s'aplicaran 
e xel usivament di ns l'àmbit territorial corres
ponent al Districte de l'Eixample, si bé a 
efectes de còmput de distàncies es tindran en 
consideració i computaran els establiments 
definits en els apartats 2 i 3, i els establiments 
i els usos protegits (recintes sanitaris, assisten
cials, docents i centres de culte), situats als 
altres districtes contigus a l'Eixample. 

Barcelona, 21 de setembre de 2000. 
El Secretari general1 Francesc Lliset i 

Borrell. 

Barcelona 

022000032601 
--.Jo 

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA 

Exp. número OOPC702. 
El Plenari del Consell Municipal, en sessió 

celebrada el 21 de setembre de 2000, adoptà 
el següent acord: 

Aprovar definitiva ment, d'acord amb l' arti
de 68 de la Carta de Barcelona, la Modifica
ció puntual del Pla especial del cim del Tibi
dabo, en l'àmbit de l'Hotel Florida, promogut 
per The Stein Group, S.L; i estimar parcial
ment les al-legacions presentades en el tràmit 
d'informació pública de l'aprovació inicial, 
per l'll-Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, en la 
seva qualitat de regidor del Grup Municipal 
de Convergència i Unió, en el sentit que figu
ra a l'informe del Sector d'Urbanisme de 29 
d'agost de 2000. 

Contra aquest acord que és definitiu en via 
administrativa, es pot interposar recurs con
tenciós administratiu davant la Sala del Con
tenciós Administratiu del Tribu na I Superi or 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a aques
ta publicació. No obstant, se'n pot interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri conve
nient. 

NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DEL CIM DEL TIBIDABO EN L'ÀMBIT DE 
L'HOTEL FLORIDA 

Article 1 

Objecte de la Modificació Puntual del Pla 
Especial del cim del Tibidabo 

L'objecte del present document de modifi
cació puntual és la determinació de les con
dicions d'ús i d'edificació de la finca de l'an
tic hotel Florida per a ser destinada de nou a 
i nstal·l ació hotelera. 

Per tot allò no regulat expressament en 
aquesta normativa seran d'aplicació les nor
mes urbanístiques del Pla Especial del cim 


