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CONSELL MUNICIPAL
Acords
Acords de la sessió celebrada el dia 26 d’abril de
2002

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
PART DECISÒRIA
a) Ratificacions:
5. Ratificar els acords dels Consells de Districte
d’aprovació dels seus Reglaments interns d’organització i funcionament tal com es preveu a la disposició
addicional primera de les Normes reguladores del
funcionament dels Districtes, aprovades pel Plenari
del Consell Municipal de 28 de setembre de 2001.
6. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de l’Institut de Cultura de Barcelona de 20 de març de 2002
relatiu a transferències de crèdit del pressupost de
l’exercici corrent entre els capítols IV i VII per import
de 440.533,84 euros.
b) Acords de Junta General:
7. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de Barcelona
Promoció d’Instal·lacions Olímpiques, SA, Societat
Privada Municipal, els acords següents:
1r) Designar membre del Consell d’Administració
de la Societat el Sr. Antoni Falcon i Vernis, en substitució del Sr. Ramon Seró i Esteve.
2n) Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà l’establert en els Estatuts socials, sense perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial.
3r) Facultar indistintament el president i el secretari
del Consell d’Administració per comparèixer davant
notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris
per a la seva inscripció en el Registre mercantil i també la correcció d’errors materials en cas necessari.
c) Propostes d’acord:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
8. 1r. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors i l’Ajuntament de Barcelona per a la creació de
l’Institut Europeu de la Mediterrània. 2n. Aprovar els
Estatuts de l’Institut Europeu de la Mediterrània. 3r.

Aprovar inicialment la modificació de crèdit per import
de 420.708,47 euros, segons document annex. 4t.
Facultar l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del present acord.
9. Aprovar, d’acord amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, reconeixements de crèdit, que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
2002, per un import de 418.306,00 euros. Aprovar
inicialment modificacions de crèdit del Pressupost de
2002, corresponents als reconeixements de crèdit del
present expedient, de conformitat amb la documentació que s’adjunta referència 02040490, considerantles definitivament aprovades en cas de no presentars’hi reclamacions en contra en el termini d’exposició
pública.
10. Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit per un import de 2.566.322,00 euros
(suplements de crèdit per import d’1.063.792,00
euros i crèdits extraordinaris per un import
d’1.502.530,00 euros), d’acord amb document annex,
a finançar amb el romanent líquid de tresoreria positiu
de l’any 2001 considerant-les definitivament aprovades cas de no presentar-s’hi reclamacions en contra
en el termini d’exposició pública.
11. Cedir gratuïtament a la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música Catalana la finca núm. 3 del carrer de Sant Pere més Alt, que fou la seu de l’antiga
parròquia de Sant Francesc de Pàola, amb la finalitat
de destinar-la a la remodelació i ampliació del Palau
de la Música, de conformitat amb allò que disposen
els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels
Ens locals, amb la reversió automàtica de la finca al
patrimoni municipal si no es destina o es deixa de
destinar a la dita finalitat en els termes que preveu
l’article 50 esmentat; constatar que la finca se cedeix
gravada amb el dret de superfície constituït en escriptura pública el 25 de març de 1999 a favor de la mateixa Fundació, la qual mantindrà les obligacions econòmiques assumides com a superficiària; sotmetre
l’expedient a informació pública durant un termini de
trenta dies i, si no s’hi formulen al·legacions o reclamacions que posin de manifest la necessitat d’introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament el present acord d’aprovació inicial a definitiva i formalitzar la
transmissió en escriptura pública a inscriure en el Registre de la Propietat, anant a càrrec de l’entitat adquirent les despeses i tributs que se’n derivin.
12. Aprovar inicialment les modificacions expressades al document que s’adjunta al plec de clàusules
administratives generals per a la seva adaptació al
nou Reglament de contractes de les Administracions
Públiques i exposar-lo al públic durant un termini de
trenta dies.
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13. 1r. Encarregar a la Societat Privada Municipal
Barcelona Activa, SA, com a òrgan de gestió directa
de l’Ajuntament, la gestió i administració de la finca
de propietat municipal que configura l’illa delimitada
pels carrers del Perú, de Sant Joan de Malta, de
Bolívia i la rambla del Poblenou, seu de l’antiga fàbrica coneguda com a Can Jaumandreu, per tal que hi
desenvolupi les activitats pròpies de la zona d’equipaments 7@, d’acord amb les determinacions de la Modificació del Pla General Metropolità en tràmit d’aprovació. 2n. Precisar que, per a l’execució d’aquest
encàrrec, l’esmentada Societat, en el marc del seu
objecte social i actuant en nom i representació de
l’Ajuntament, podrà: a) Constituir i contractar drets de
superfície, usdefruit, arrendament o qualsevol altra
forma de cessió de l’ús de béns patrimonials, de naturalesa real o personal, amb una durada no superior
a la prevista legalment, mantenint sempre l’Ajuntament la propietat del sòl. b) Practicar les operacions
registrals d’agrupació, segregació i altres que siguin
necessàries per a identificar les finques i, si escau,
cancel·lar càrregues i gravàmens. c) Adoptar les resolucions i els acords que procedeixin i dur a terme
les operacions jurídiques necessàries per a l’execució
del planejament en l’immoble al·ludit. 3r. La Societat
haurà de donar compte a l’Ajuntament de les actuacions realitzades i, en particular, de tots els actes que
comportin alteracions en l’inventari municipal, amb la
liquidació i, si s’escau, l’ingrés anual dels rendiments
patrimonials resultants, prèvia deducció dels costos
assumits per la Societat, i obtenir, en tot cas, l’autorització municipal prèvia i expressa, mitjançant acord
de l’òrgan competent, per a transmetre, totalment o
parcial, la propietat de la finca, hipotecar-la o, en general, gravar-la amb drets reals de garantia. 4t. Facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a clarificar, concretar i executar el
present acord.
14. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de les societats
privades municipals Societat Municipal d’Aparcaments
i Serveis, SA, Parc Zoològic de Barcelona, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona Promoció d’Instal·lacions Olímpiques, SA, Pro Nou Barris, SA, Infrastructures 2004,
SA, 22 Arroba Bcn, SA i Societat Municipal Barcelona
Gestió Urbanística, SA, els acords següents: aprovar
els comptes anuals de cada societat, tancats a 31 de
desembre del 2001, integrats pel Balanç de situació, el
Compte de pèrdues i guanys i la Memòria. Aprovar els
corresponents informes de gestió. Aprovar la gestió realitzada en l’exercici 2001 pels administradors respectius. Aprovar, per a cada societat, la distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre del 2001,
segons consta en document annex:
De conformitat amb el document annex la distribució de resultats per a les diferents Societats és la següent:
a) Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA:
el benefici obtingut, 562.625.636 pessetes, es destina
íntegrament a reserva voluntària.
b) Parc Zoològic de Barcelona, SA: del benefici obtingut, 7.060.786 pessetes, es destinen a reserva legal 706.079 pessetes i la resta, 6.354.707 pessetes,
a compensar resultats negatius d’exercicis anteriors.
c) Informació i Comunicació de Barcelona, SA: del
benefici obtingut, 4.009.647 pessetes, es destinen a
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reserva legal 400.965 pessetes, a reserva voluntària
3.573.238 pessetes i la resta, 35.444 pessetes, a
compensar resultats negatius d’exercicis anteriors.
d) Barcelona Activa, SA: el benefici obtingut,
33.876.158 pessetes, i 88.666.228 pessetes de reserva voluntària, s’apliquen per import de 3.387.616
pessetes a reserva legal i per 119.154.770 pessetes
a cobrir la totalitat dels resultats negatius d’exercicis
anteriors.
e) Barcelona Promoció d’Instal·lacions Olímpiques,
SA: el benefici obtingut, 29.774.514 pessetes, es destina íntegrament a reserva voluntària.
f) Pro Nou Barris, SA: el benefici obtingut,
1.043.431 pessetes, es destina íntegrament a reserva voluntària.
g) Infrastructures 2004, SA: del benefici obtingut,
866.612 pessetes, es destina a reserva legal 86.661
pessetes i la resta, 779.951 pessetes, a reserva voluntària.
h) 22 Arroba BCN, SA: el benefici obtingut,
172.550 pessetes, es destina íntegrament a reserva
legal.
i) Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA: del benefici obtingut, 11.437.231 pessetes,
es destinen 1.143.723 pessetes a reserva legal i
10.293.508 pessetes a reserva voluntària.
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, TURISME I COMERÇ
15. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal de Convergència i Unió, la
Comissió Punt vermell i Asbac i, en conseqüència,
modificar el redactat dels articles 1, 2, 6, 9, 10, 14,
19, 20, 22 i disposicions transitòries primera i segona
de l’Ordenança i el punts 1, 2, 8, 13, 14, 16, 20, 58,
81, 86 i 93 del seu annex; desestimar la resta d’al·legacions i la totalitat de les presentades per Aedpac; i
aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre la
venda d’animals.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de Ciutat Vella
16. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial d’ordenació urbanística
de l’equipament del Parc de Recerca Biomèdica, promoguda per la Fundació Privada Claror, i resoldre les
al·legacions presentades per l’Im. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello, en la seva qualitat de regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, de conformitat amb
l’informe emès pel Departament de Planejament de
Desenvolupament, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
17. Aprovar definitivament, de conformitat amb
l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
especial de creació d’equipament i ordenació de la
finca situada al carrer de Benedetti, núms. 60-62,
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Fer arribar al Consorci d’Educació ambdues propostes per a ésser estudiades, i debatudes; i, abans
de la seva aprovació, siguin presentades davant la
comunitat educativa de la ciutat, per al seu debat.

Districte de Gràcia
18. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial d’establiments de concurrència pública del Districte de Gràcia, d’iniciativa
municipal; i resoldre les al·legacions presentades per
la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, en la seva qualitat
de regidora del Grup Municipal de Convergència i
Unió, de conformitat amb l’informe, emès per la Direcció Tècnica d’Urbanisme, de valoració de les al·legacions esmentades, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Districte de Nou Barris
19. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació volumètrica de la zona d’equipaments de la unitat d’actuació núm. 3 del Pla especial
de reforma interior del barri de Porta, promogut per
Pro Nou Barris, SA, i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, amb les modificacions a què fa referència l’informe del Departament
de Planejament de Desenvolupament, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Districte de Sant Martí
20. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de l’illa delimitada pels carrers de
Llull i d’Alfons el Magnànim, el passeig de Taulat i la
rambla de Prim, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona; i resoldre les al·legacions presentades per l’Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, en la
seva qualitat de president del Grup Municipal de Convergència i Unió, de conformitat amb l’informe emès
per la Direcció Tècnica d’Urbanisme, de valoració de
les al·legacions esmentades, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
c) Proposicions
Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya:
Pp 1. Instar a l’equip de govern a:
Elaborar una proposta de revisió i actualització
dels mapes escolars existents de 0 a 3 anys, de la
nova formació professional i de la resta educació
post-obligatòria específica per tal d’adequar-los a
les necessitats educatives actuals, en especial pel
que fa als aspectes d’oferta de places escolars, especialitats formatives i racionalització de l’ús dels
equipaments.
Prendre en consideració les propostes presentades pel Consell Escolar Municipal i els Consells Escolars de Districte en el seu document “Informe sobre
els criteris per a l’adequació del Mapa escolar de Barcelona” per a la elaboració del Mapa escolar en l’etapa educativa obligatòria (de 3 a 16 anys).

d) Mocions
De tots els Grups Municipals:
M 1. Suprimir el sacrifici d’animals al Centre Municipal d’Acolliment d’Animals de Companyia a partir de
l’1 de gener del 2003, llevat d’aquells casos en què,
atenent a conductes marcadament agressives envers
les persones o altres animals o estats patològics que
impliquin sofriment per a l’animal, o que suposin un
risc de transmissió de malalties contagioses greus, es
dictamini el sacrifici de l’animal sota criteri veterinari.
Incrementar les actuacions adreçades a sensibilitzar els propietaris d’animals de companyia de les seves obligacions i responsabilitats tant pel que fa els
animals, com en relació a garantir les normes de convivència entre els ciutadans. En aquest sentit, es promourà la millora dels mecanismes legals i de gestió
existents per tal d’incrementar la capacitat de control
de l’Ajuntament.
Del govern municipal:
M 2. Rebutjar els efectes de la Llei 12/2001 en relació a l’aplicació del contracte d’inserció en el programa Plans d’ocupació, en la mesura que implica traslladar a l’Administració local un sobrecost important
per al seu cofinançament, cosa que en fa inviable la
gestió municipal.
Demanar al Departament de Treball una acció decidida davant el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales perquè reconsideri aquesta reducció dràstica de les aportacions de l’Estat per afavorir la contractació de desocupats en els Plans d’ocupació. Així
mateix, que el Departament de Treball, en aplicació
de les competències que té transferides, elabori propostes d’acord amb les entitats municipalistes i els
agents socials, que minorin l’impacte dels efectes
dels contractes d’inserció en les bases reguladores
dels Plans d’ocupació.
Expressar la necessitat d’avançar efectivament en
la descentralització de la gestió de les polítiques actives d’ocupació als Ajuntaments, en aplicació de les
recomanacions de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació. Aquesta reivindicació adquireix una nova vigència a la llum d’aquesta situació plantejada per
l’Estat i la Generalitat que redueixen de nou els recursos per als Ajuntaments per a gestionar polítiques
d’ocupació.
Traslladar aquest acord al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a la Conselleria de Treball de la
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a la Federación Española
de Municipios y Provincias.
E) Declaracions Institucionals
DI 1. Condemnem l’ocupació militar i la repressió
en els territoris sota l’administració de l’Autoritat Nacional Palestina i considerem absolutament intolerable la situació de setge a què s’han vist i encara es
veuen sotmeses moltes poblacions de Palestina, així
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com el vergonyós setge a què l’exèrcit d’Israel sotmet
la Basílica de Betlem.
Creiem que la privació de productes de primera necessitat i dels serveis bàsics d’aigua i electricitat, així
com la prohibició de l’accés als serveis d’emergència
sanitària que pateixen els ciutadans i ciutadanes palestins és injustificable des de qualsevol punt de vista
de respecte als drets humans.
Reclamem l’esclariment dels fets del camp de
Jenín, així com de les altres ciutats palestines, amb
plena llibertat de moviment de la comissió internacional investigadora, i que determini les responsabilitats
que se’n derivin.
Considerem igualment condemnables els atemptats suïcides comesos contra la població i exigim la
seva fi. Malgrat això, creiem que la lluita contra el
terrorisme no pot justificar mai les represàlies collectives indiscriminades i reclamem a la Comunitat Internacional que aturi l’enfrontament i les matances.
Creiem fermament que tan sols és possible una solució negociada del conflicte, i estem convençuts que
la via del terror, vingui d’on vingui, és inútil. Així, donem suport a la coexistència a la regió dels Estats
d’Israel i Palestina, a partir de la resolució de Beirut
de la Lliga Àrab, que constitueixi les bases per a l’estabilitat, prosperitat i seguretat de la regió.
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Exigim la retirada de l’exèrcit israelià dels territoris
autònoms de Palestina, tal com marca la resolució
1.402 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, així com l’acompliment de les altres resolucions
de l’ONU sobre el conflicte. Adoptar les garanties de
seguretat per a la vida del president Arafat, el restabliment de la seva llibertat de moviments, el reconeixement de l’ANP, com a únic i legítim representant
dels poble palestí i que pugui mantenir els contactes
polítics necessaris que condueixin a la fi del conflicte.
Ens solidaritzem amb els ajuntaments de les ciutats palestines i amb els homes i les dones que pateixin aquest terror oferint el nostre ajuts humanitari,
fent una crida als governs implicats per a la reconstrucció immediata del diàleg pacífic i instem els nostres governs autonòmic i estatal a fer tots els esforços
possibles per a trobar una solució pacífica, digna i
justa per als pobles d’Israel i Palestina.
Ens adrecem als regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses dels municipis de Palestina i ens comprometem a atendre les seves demandes més urgents i
per a organitzar les tasques de cooperació i de reconstrucció que els organismes internacionals emparin.
Demanem que se suspengui l’acord comercial preferent, inclosa la venda d’armes, que la Unió Europea
té amb Israel, com a mecanisme de pressió internacional.
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COMISSIÓ DE GOVERN
Acta de la sessió celebrada el dia 6 de març de
2002 i aprovada el dia 10 d’abril de 2002
A la sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia sis de
març de dos mil dos s’hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència de
l’Excm. Sr. Alcalde, Joan Clos i Matheu. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcalde,
Francesc Xavier Casas i Masjoan, José Ignacio
Cuervo i Argudín, Jordi Portabella i Calvete, Imma
Mayol i Beltran i Núria Carrera i Comes, i les Imes.
Sres. i els Ims. Srs. Regidors, Marina Subirats i
Martori, Maravillas Rojo i Torrecilla, Ernest Maragall
i Mira, Francisco Narváez i Pazos, Pere Alcober i
Solanas, M. Carmen San Miguel i Ruibal, Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, M. Inmaculada
Moraleda i Pérez, Carles Martí i Jufresa, Francisco
Antonio de Semir i Zivojnovic, Manuel Pérez i Benzal, Jordi Hereu i Boher, Ferran Julián i González,
Lourdes Muñoz i Santamaria, Jesús Maestro i
García, Roser Veciana i Olivé i Eugeni Forradellas
i Bombardó, assistits pel secretari general, Sr.
Francesc Lliset i Borrell, que certifica.
Excusen la seva assistència els Ims. Srs. Ferran
Mascarell i Canalda i Albert Batlle i Bastardas.
També hi és present el gerent municipal, Sr. Ramon Seró i Esteve.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores.
Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de gener de 2002, l’esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s’aprova.
I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d’ordre
del dia preparat per a la propera sessió del Plenari
del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a conseqüència de l’entrada en vigor del
Reglament orgànic municipal:
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
b) Mesures de Govern
c) Informes
C) Part Decisòria
a) Ratificacions

1. Ratificació dels Reglaments interns de Districtes.
2. Ratificar el decret de l’Alcaldia (S1/D/2002
0473), de 19 de febrer de 2002, que aprova els informes del Departament de Comerç, de 20 de desembre
de 2001, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament, de 17 de gener de 2002, i de la Direcció
d’Actuació Urbanística de 7 de febrer de 2002, relatius a la llicència de gran establiment comercial
sol·licitada per Sfera Joven, SA i que s’acompanyen
(doc. 1-3), d’acord amb l’article 5 apartat 6è. de la
Llei d’equipaments comercials, de 29 de desembre
de 2000.
3. Ratificar el decret de l’Alcaldia, (S1/D/2002), que
autoritza la concurrència de l’Ajuntament de Barcelona a la convocatòria del Departament de Benestar
Social publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya el 28 de gener de 2002, per a l’acreditació d’entitats col·laboradores del Programa de suport a l’acolliment residencial per a gent gran dels
equipaments residencials Can Castelló, Parc del Guinardó, Francesc Layret i Josep Miracle i dels apartaments tutelats Josep Miracle i Pau Casals i els establiments que s’incorporin a la xarxa d’equipaments
residencials de titularitat municipal; i delegar en la
Ima. Sra. Núria Carrera i Comes la realització de totes les actuacions necessàries.
b) Propostes d’acord:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
4. Autoritzar la Societat Municipal d’Aparcaments i
Serveis, SA, a contractar un crèdit a llarg termini de
24.000.000,00 euros amb el Banco de Crédito Local
en les condicions que s’adjunten.
5. Aprovar la formalització del Conveni entre el Ministeri d’Educació i Cultura, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya, corresponent a la finalització de
les obres de rehabilitació de la seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, d’acord amb el document annex 1; aprovar les aportacions plurianuals que figuren
en el document annex 2, per fer front a les obligacions econòmiques derivades del citat conveni; i deixar sense efecte l’aportació al Museu Nacional d’Art
de Catalunya de l’any 2003 que figura en el Conveni
de 26 de novembre de 1999 entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat
del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
6. 1r. Aprovar inicialment la Memòria justificativa de
la participació d’aquest Ajuntament en el capital social de Générale Location Convenciones Barcelona,
SL. 2n. Aprovar inicialment la subscripció i desemborsament, per part d’aquest Ajuntament, d’un màxim
d’accions equivalent al 20% (700 euros) del capital
social actual de Générale Location Convenciones
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Barcelona, SL, així com la participació de l’Ajuntament, per la mateixa proporció, en les successives
ampliacions de capital de Générale Location Convenciones Barcelona, SL previstes en el Protocol subscrit
entre Infrastructures 2004, SA i Générale Location,
SA el 31 d’octubre de 2001 ratificat, en principi, pel
Plenari del Consell Municipal el 15 de febrer de 2002.
3r. Autoritzar inicialment la cessió, al Gremi d’Hotels
de Barcelona, d’un màxim del 50% de la participació
de l’Ajuntament en el capital social de Générale
Location Convenciones Barcelona, SL, d’acord amb
allò que també s’estableix en l’esmentat protocol. 4t.
Sotmetre a informació pública la Memòria justificativa
per un termini de trenta dies hàbils, d’acord amb l’article 148 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
7. 1r. Encarregar a la Societat Privada Municipal
22@bcn, SA, com a òrgan de gestió directa de l’Ajuntament de Barcelona, en els àmbits de la Modificació
del Pla General Metropolità per a la renovació de les
àrees industrials del Poblenou-Districte d’Activitats
22@BCN, la gestió i administració de tots els sòls i
aprofitaments urbanístics pertanyents al Municipi,
tant els existents com els generats de bell nou pel
planejament, amb independència de llur qualificació
urbanística i naturalesa jurídica, i també dels imports
resultants de convenis annexos al planejament, corresponents als equivalents econòmics de les cessions obligatòries no materialitzades en sòl. 2n. Precisar que, per a l’execució d’aquest encàrrec, la dita
Societat, en el marc del seu objecte social i actuant
en nom i representació de la Corporació municipal,
podrà: a) comprar, expropiar, adquirir per qualsevol
títol, vendre, permutar, transmetre per qualsevol títol,
constituir drets de superfície, usdefruit o altres drets
reals de gaudi, atorgar concessions, arrendaments o
altres cessions de l’ús per qualsevol modalitat jurídica, sempre amb una durada no superior a la que preveuen les normes de dret públic; b) incorporar els
béns a processos de gestió urbanística; c) practicar
les operacions registrals d’agrupació, segregació i altres que siguin necessàries per a identificar les finques i, si s’escau, cancel·lar càrregues i gravàmens;
d) adoptar les resolucions i els acords que procedeixin i dur a terme les operacions jurídiques necessàries per al desenvolupament urbanístic dels béns inclosos en els àmbits esmentats. 3r. La Societat haurà
de donar compte a l’Ajuntament de les actuacions
realitzades i, en particular, de tots els actes que comportin alteracions a l’inventari municipal, amb la liquidació i, si s’escau, l’ingrés anual dels resultats
obtinguts, i obtenir el consentiment municipal previ i
exprés, mitjançant acord de l’òrgan competent, per a
hipotecar o, en general, gravar immobles amb drets
reals de garantia. 4t. Facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a clarificar, concretar i executar el present acord.
8. Adjudicar, com a resultat de la subhasta promoguda, el contracte de compravenda de les finques de propietat municipal situades a la plaça de
Catalunya núm. 1 i carrer de Pelai núms. 13-39,
integrades en el centre comercial i d’oficines conegut com El Triangle de la plaça Catalunya, a la
societat Deka Delta Immo Spain, SL, pel preu de
19.750.363,61 euros, més l’impost del valor afegit;
i, com a conseqüència, adjudicar a l’esmentada societat la concessió de l’ús privatiu de la porció de
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subsòl de domini públic, situada sota el carrer de
Pelai (soterrani primer), d’extensió 1.411 m2, que
és part de l’antiga avinguda de la Llum i s’integra
dins de l’esmentat centre comercial i d’oficines, de
conformitat amb el plec de clàusules regulador
de la concessió aprovat per acord del Plenari del
Consell Municipal en sessió de 28 de setembre
de 2001; i formalitzar l’escriptura pública de compravenda i el contracte de concessió a favor d’aquesta societat.
9. Cedir a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya l’ús dels espais grafiats en el plànol annex,
situats a l’antiga avinguda de la Llum, que s’integraran dins del conjunt de béns cedits en virtut del
conveni formalitzat amb l’esmentat organisme el 2
de febrer de 1988, que configuren les estacions, túnels, infraestructures i instal·lacions fixes de les línies de ferrocarril de Barcelona plaça de CatalunyaSarrià-Reina Elisenda i Gràcia-Tibidabo destinats a
la prestació del servei ferroviari de competència de
la Generalitat de Catalunya, amb subjecció a les
condicions derivades de l’esmentat conveni; i formalitzar la cessió en document administratiu, com a addenda del conveni.
10. Aprovar inicialment el plec de clàusules reguladores de la concessió per a la construcció i gestió
d’un tanatori en la finca de propietat municipal situada
al carrer de Carles Riba, núms. 10-12, grafiada en el
plànol annex; sotmetre’l a informació pública durant el
termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de manifest la necessitat d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a
definitiva; subscriure quatre-centes accions de la
companyia Serveis Funeraris de Barcelona SA (SFB)
per un valor nominal conjunt de 2.404.400,00 euros,
de les que s’emetran i posaran en circulació en l’ampliació de capital en tràmit de formalització; desemborsar totalment aquest import mitjançant l’aportació
no dinerària consistent en l’adjudicació a aquesta societat, pel procediment negociat, de l’esmentada concessió, en els termes de l’article 155 del Text refós de
la Llei de societats anònimes aprovat pel Reial Decret
legislatiu de 22 de desembre de 1989; i formalitzar la
subscripció d’accions i el contracte de concessió en
escriptura pública.
11. Autoritzar a la societat Promoció de Ciutat Vella, SA (Procivesa) que cedeixi gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge, per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, la part edificable
de les finques següents, propietat de Procivesa:
carrer de Jaume Giralt núm. 43, carrer de l’Arc de
Sant Cristòfol núm. 21 i carrer del Carme núms. 102
i 104.

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de les Corts-Districte de Sarrià-Sant Gervasi
12. Aprovar provisionalment, de conformitat amb
els articles 11.1.j i 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per
a la reordenació viària del sector de Pedralbes i de
l’entorn del Parc de l’Oreneta, d’iniciativa municipal,
amb les modificacions a què fa referència l’informe
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emès pels serveis de la Direcció de Plans i Projectes
Urbans; resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de
conformitat amb l’informe de valoració de les al·legacions dels esmentats serveis; tots dos informes
consten a l’expedient i es donen per reproduïts; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del
municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Districte de Sants-Montjuïc
13. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial de concreció del tipus d’equipament i ordenació volumètrica al carrer de la Font Florida, núms.
36-38, promogut pel Sr. Josep Castillblanco i Creixell,
que s’ajusta a les precisions de l’aprovació inicial; i
resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública per l’Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas i l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president i
regidor, respectivament, del Grup Municipal de Convergència i Unió i pels Srs. Lluís Maté Solé i Jaume
Teixidor Badia, president i secretari de l’Associació
de veïns i veïnes Font de la Guatlla-Magòria, de conformitat amb l’informe del Departament de Planejament de Desenvolupament, de valoració de les al·legacions esmentades, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla
especial d’ordenació per a la ubicació d’un hotel a
l’àmbit Miramar, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe emès pels
serveis del Departament de Desenvolupament de
Planejament; i resoldre les al·legacions presentades
per l’Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó, en la
seva qualitat de portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, per l’Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, en la seva qualitat de president del
Grup Municipal de Convergència i Unió, per l’Im. Sr.
Emilio Álvarez Pérez-Bedia, en la seva qualitat de
portaveu del Grup Municipal Popular, i pel Sr. Roberto Quintero Ramos, de conformitat amb l’informe de
valoració de les al·legacions emès pels serveis esmentats; tots dos informes consten a l’expedient i es
donen per reproduïts.
Els portaveus dels Grups d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Els Verds i d’Iniciativa-Els Verds expressen les seves reserves sobre aquest punt.
Districte de les Corts
15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial d’ordenació a l’illa Diagonal, promoguda per Bahosa, SA, que s’ajusta a les
precisions de l’aprovació inicial; i resoldre les al·legacions presentades, en el tràmit d’informació pública
de l’aprovació inicial, per l’Im. Sr. Joan Puigdollers i
Fargas, en la seva qualitat de president del Grup Municipal de Convergència i Unió, i pels Srs. Juan José
Gracia Agis, Joaquim Lladó i Pedro Marqués, de conformitat amb l’informe del Departament de Planejament de Desenvolupament, de valoració de les al·le-
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gacions esmentades, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Districte de Gràcia
16. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial de compensació de volums a la finca situada al
carrer de Santa Àgata, núms. 4-6, promogut per
Correfoc, SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe del Departament de Planejament de
Desenvolupament, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.
Districte d’Horta-Guinardó
17. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, l’Estudi
de detall del subsector est de l’Hospital de Sant
Rafael (Centre Assistència Primària Vall d’Hebron),
situat al passeig de la Vall d’Hebron, núms. 107-117,
promogut per les Germanes Hospitalàries del Sagrat
Cor de Jesús, que s’ajusta a les precisions de l’aprovació inicial.
18. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial per a l’ordenació de volums de la finca situada
al carrer dels Agudells, núm. 27, promogut per Laberhorta, SL; i resoldre les al·legacions presentades
per l’Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, en la seva
qualitat de regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, de conformitat amb l’informe del Departament de Planejament de Desenvolupament, de valoració de les al·legacions esmentades, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Districte de Nou Barris
19. Aprovar provisionalment, de conformitat amb
els articles 11.1.j i 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en el sector de la Trinitat Nova, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència
l’informe del Departament de Planejament de Transformació, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
20. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial de reforma interior en el sector preestablert de
remodelació dels habitatges de la Trinitat Nova, d’iniciativa municipal; i resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació
inicial, de conformitat amb l’informe de valoració de
les al·legacions emès pel Departament de Planejament de Transformació, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Districte de Sant Martí
21. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla es-
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pecial per a l’ajust de les alçades reguladores de la
finca situada a l’avinguda de la Diagonal, núms. 160162, promogut per Zotma, SL.
22. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la zona Z2 de la unitat d’actuació núm. 1 del Pla especial de reforma interior de
Diagonal-Poblenou, d’iniciativa municipal.
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esmentades Normes en el Butlletí Oficial de la Província i comunicar a l’Agència de Protecció de Dades
l’adopció d’aquest acord.
c) Proposicions
d) Mocions
D) Part de Control

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
PONÈNCIA DE SALUT PÚBLICA

23. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Sanitari de Barcelona, en desenvolupament
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona prevista
en els articles 104 i 105 de la Carta municipal de Barcelona i d’acord amb les previsions dels pactes 2n i
7è del Conveni de 31 de maig de 2001; i facultar l’Alcaldia per realitzar totes les actuacions necessàries
que es derivin d’aquest acord.

COMISSIÓ DE JOVENTUT I DRETS CIVILS
PONÈNCIA DE JOVENTUT

24. Autoritzar l’adhesió, com a membre fundador,
de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació Internacional per a la Biennal de Joves Creadors d’Europa i
la Mediterrània, de conformitat amb allò que determinen els articles 6 i 26 dels Estatuts de l’esmentada
Associació. Facultar la ponent de Joventut per a la
formalització de qualsevol acte que generi aquesta
adhesió i per a la designació de la persona que representarà l’Ajuntament de Barcelona en l’esmentada
Associació. Delegar en el gerent del Sector de Serveis Personals la competència per a l’autorització,
disposició i obligació de les corresponents despeses
per al pagament de les quotes de finançament de
l’Associació o qualsevol altra despesa que se’n pugui
derivar.

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT
25. Desestimar, per manca de fonament jurídic les
al·legacions presentades per l’lm. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello en nom i representació del Grup Municipal
de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Barcelona.
Aprovar definitivament la creació del Fitxer, de titularitat municipal, que contindrà les dades de caràcter
personal dels usuaris de la grua municipal amb recursos i al·legacions positives, juntament amb les seves
Normes reguladores, que s’annexen. Publicar les esmentades Normes en el Butlletí Oficial de la Província
i comunicar a l’Agència de Protecció de Dades
l’adopció d’aquest acord.
26. Aprovar definitivament la creació del Fitxer, de
titularitat municipal, per a una base de dades dels
usuaris de la grua municipal, juntament amb les seves Normes reguladores, que s’annexen. Publicar les

a) Precs
b) Preguntes
c) Declaracions de Grup
E) Declaracions Institucionals
Després d’haver examinat tots els punts anteriors,
la Comissió de Govern dóna la seva conformitat al
precedent projecte d’ordre del dia del Plenari del
Consell Municipal amb les modificacions següents:
a) S’incorporen els informes següents:
- Balanç turístic de l’any 2001.
- Actuacions d’inversió en el Districte de l’Eixample.
b) S’afegeix el dictamen següent:
Dins la Comissió de Benestar Social-Ponència
d’Esports:
Atorgar la Medalla al Mèrit Esportiu de la Ciutat en
la seva categoria d’Or al Sr. Javier Godó Muntañola,
Comte de Godó, com a fundador del Torneig de Tennis Comte de Godó, i en ocasió del seu 50è aniversari del Trofeu i com a reconeixement de la important
tasca de promoció del tennis a la nostra Ciutat i per la
projecció, tant nacional com internacional, que el torneig ha assolit al llarg d’aquests cinquanta anys.
c) En relació al punt núm. 1, la Comissió de Govern
acorda:
Donar-se per assabentada dels Reglaments Interns dels Districtes amb les observacions que resulten dels Serveis Jurídics que decideix trametre als
Districtes perquè incorporin les observacions que els
afecten al text definitiu dels respectius Reglaments,
els quals posteriorment seran ratificats pel Plenari de
conformitat amb la disposició transitòria segona del
Reglament orgànic municipal.
Igualment la Comissió de Govern acorda que el secretari general faci arribar un informe sobre les normes que regeixen el funcionament dels Districtes en
tant no s’aprovin els esmentats Reglaments.
El portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Els Verds anuncia el propòsit de promoure
unes declaracions institucionals sobre les víctimes de
la Guerra Civil i sobre la línia fèrria del Ripollès i la
Cerdanya i el del Grup d’Iniciativa-Verds anuncia la
intenció de promoure’n altres dues sobre la Cimera
europea que tindrà lloc a Barcelona i sobre el Fòrum
Social de Barcelona.
II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES
COMISSIONS PLENÀRIES
Es delibera, a continuació, sobre l’ordre del dia de
les diferents Comissions del Consell Municipal.
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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B) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
b) Mesures de Govern
c) Informes a les Comissions
C) Part Decisòria
a) Propostes d’acord:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
1. Acceptar, lliure de càrregues i gravàmens, la
cessió gratuïta d’una porció de terreny de 792 m2
destinats a zona verda a segregar del solar situat a
l’avinguda de Pedralbes, núms. 60-62, grafiada en el
plànol annex, oferta per la Fundació Esade, afectar-la
al domini públic municipal i, per tant, inventariar-la
com a bé demanial. Aprovar inicialment el plec de
clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu
del subsòl corresponent a la finca grafiada en el plànol annex, integrada per la porció de terreny esmentada i una part de la finca municipal situada al carrer
del Marqués de Mulhacén, núm. 51-LB, per a la construcció d’un aparcament subterrani de vehicles; sotmetre’l a informació pública durant un termini de
trenta dies i, si no s’hi formulen al·legacions o reclamacions que posin de manifest la necessitat d’introduir-hi
modificacions, tenir per elevat automàticament el present acord d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar el
contracte de concessió, mitjançant procediment negociat, a la Fundació Esade; formalitzar la cessió i la
concessió prèvia constitució de la fiança que el plec
assenyala, amb la pràctica de les agrupacions, segregacions i altres operacions registrals necessàries i inscriure en el Registre de la Propietat les actuacions realitzades que tinguin trascendència registral.
2. 1r. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la societat privada municipal Infrastructures
2004, SA. 2n. Sotmetre a informació pública aquest
acord i les modificacions dels Estatuts per un termini
de trenta dies, de conformitat amb els articles 212.5 i
201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, TURISME I COMERÇ
3. Aprovar inicialment el Projecte de remodelació
del Mercat municipal d’Hostafrancs; i sotmetre’l a informació pública per un termini de trenta dies perquè
puguin formular-s’hi al·legacions.

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de l’Eixample
4. Aprovar inicialment per segona vegada, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità
en l’illa compresa entre l’avinguda Vilanova, els carrers de Roger de Flor i d’Alibei i el passeig de Sant
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Joan, d’iniciativa municipal, ateses les modificacions
de caràcter substancial introduïdes en el text aprovat
inicialment, determinades a l’informe del Departament de Desenvolupament de Planejament; resoldre
les al·legacions presentades, en el tràmit d’informació
pública de l’aprovació inicial, pel Sr. Antonio Marín
Herrera, com a administrador d’Herfont, SL, pel Sr.
Eugenio Solé Peris i altres, per les Imes. Sres. Magda Oranich i Solagran i Joana Ortega i Alemany, en la
seva qualitat de regidores del Grup Municipal de Convergència i Unió, i pel Sr. Amancio López Seijas, en
representació d’Hoteles Turísticos Reunidos, SA; tot
això, de conformitat amb l’informe del Departament
de Planejament de Desenvolupament, de valoració
de les al·legacions, emès el 22 de febrer de 2002;
tots dos informes consten a l’expedient i es donen per
reproduïts; i exposar-la al públic pel termini d’un mes.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
PONÈNCIA D’ESPORTS

Districte de Sant Martí
5. 1r. Aprovar el plec de clàusules d’explotació que
ha de regir el contracte de gestió de serveis del
Camp de Futbol Municipal Júpiter situat al carrer de
l’Agricultura, núm. 238. 2n. sotmetre’l a informació
pública durant un termini de vint dies hàbils a partir de
l’endemà al de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, d’acord amb l’article 232.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 3r. Convocar, simultàniament concurs pel procediment obert,
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord
amb allò que disposen els articles 159 i següents del
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 4t. Ordenar la publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
6. Modificar els plecs de clàusules d’explotació per
a la gestió del Poliesportiu Bac de Roda afegint un
nou apartat a la clàusula 9a de drets de l’entitat concessionària amb el contingut següent: “El concessionari podrà hipotecar la concessió per a l’acompliment
dels fins concessionals, prèvia autorització expressa
de l’Ajuntament acordada per l’òrgan competent”. Autoritzar l’entitat Bac de Roda Sport AIE a hipotecar la
concessió per a la gestió del Poliesportiu Bac de
Roda per a finançar les obres i instal·lacions de l’esmentat equipament fins a un import màxim del principal de 4.207.000,00 euros i un termini, també màxim,
que finalitza el 22 de maig de 2033.
COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT
7. Encarregar a la Societat Municipal d’Aparcaments
i Serveis, SA, la gestió directa de la construcció i explotació de l’aparcament ubicat en el subsòl del Mercat
de Santa Caterina, d’acord amb el document annex; i
posar a disposició de la indicada Societat el subsòl de
l’espai referit, tenint en compte que també mantindrà,
en tot moment, el seu caràcter demanial.
8. Encarregar a la Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA, la gestió directa de la construcció i explotació de l’aparcament ubicat en el Parc de
l’Escorxador, d’acord amb el document annex; i posar
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a disposició de la indicada Societat el subsòl de l’espai referit, tenint en compte que també mantindrà, en
tot moment, el seu caràcter demanial.
9. Declarar desert el concurs convocat per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’obra pública
per a la construcció, conservació i explotació de
l’aparcament públic subterrani per a vehicles en el
subsòl del terreny de domini públic municipal, situat a
la plaça del Dr. Roig i Raventós, donat que les empreses licitadores Saba Aparcaments, SA i Cintra
Aparcamientos, SA van retirar les seves ofertes.
10. Declarar desert el concurs convocat per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de
un aparcament públic subterrani per a vehicles en el
subsòl del terreny de domini públic municipal, situat a
Can Bruixa, travessera de les Corts entre els carrers
de Joan Güell i de Lluçà, donat que l’empresa licitadora Saba Aparcaments, SA va retirar la seva oferta.
b) Proposicions
c) Mocions
D) Part de Control
a) Precs
b) Preguntes
c) Declaracions de Grup
Després d’haver examinat tot els punts la Comissió
els dóna la seva conformitat amb les següents modificacions:
a) S’hi incorporen els següents informes:
Dins la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç, sobre:
– La taxa d’ocupació de les dones.
– Barcelona Activa.
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
B) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
b) Informes
De la regidora presidenta de la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç:
1. Ocupació i dones a Barcelona 2001.
C) Part Decisòria
a) Propostes d’acord:
Donat compte de les propostes incloses a l’ordre
del dia, s’acorda:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
2. Adjudicar, com a resultat de la subhasta promoguda, el contracte de compravenda de la parcel·la E
resultant de la Modificació del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 2 del Pla especial de la Pa-
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perera del Poblenou (carrer de Ramon Turró, núm.
246, cantonada amb el carrer de Bilbao), a la societat
Mapfre Inmuebles, SA, pel preu de 3.052.418,16
euros, més l’impost del valor afegit, i formalitzar l’escriptura pública de compravenda a favor d’aquesta
societat.
3. Adjudicar, com a resultat de la subhasta promoguda, el contracte de compravenda de la finca
de propietat municipal situada al carrer de Ferran,
núm. 34, a la societat Neraco, SA, pel preu de
5.832.823,00 euros, més l’impost indirecte corresponent, i formalitzar l’escriptura pública de compravenda a favor d’aquesta societat.
4. Cedir l’ús de la finca situada al carrer de Grau i
Torras, núm. 25, al Taller Escola Barcelona, SCCL,
per un termini de trenta anys, amb la finalitat de destinar-la al funcionament dels serveis socials de promoció de persones joves i adultes amb discapacitat psíquica, de conformitat amb la normativa de la
Generalitat de Catalunya en matèria d’assistència i
serveis socials, d’acord amb les condicions annexes
que s’aproven.
5. Cedir l’ús de l’edifici principal i una porció de
terreny que l’envolta, grafiada en el plànol annex, de
la finca situada al carrer de Vilaseca, núms. 3-3bis
a la Fundació de la Gestió Sanitària de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, per un termini de trenta
anys, amb la finalitat d’instal·lar la Residència i el
Centre de dia Pi i Molist del Servei de Psiquiatria de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’acord amb
les condicions annexes que s’aproven.
6. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr.
Manuel Franco Mesas (Mat. 21461) entre la seva activitat municipal, com a funcionari amb la categoria de
Tècnic superior d’Arquitectura i Enginyeria en el lloc
de treball de Cap de Projecte del Departament de
Planejament de Transformació en el Sector d’Actuació d’Urbanisme, i la de professor associat a temps
parcial en la Universitat Politècnica de Catalunya, per
al curs acadèmic 2000-2001 des de l’1 de setembre
de 2001 fins a 31 d’agost de 2002 i pròrrogues que
es puguin produir, d’acord amb l’article 4.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat
i amb les limitacions previstes als articles 5 i 6 de la
mateixa Llei i 327 i 328 del Reglament del personal
al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol; en tot cas, la present autorització restarà sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, per modificació de la normativa del règim d’incompatibilitats o
per raons d’interès públic, i perdrà vigència en el cas
de canvi de lloc de treball. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Hisenda.
7. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra.
Matilde Grau i Armengol entre la seva activitat municipal, com a Professora tècnica de Formació professional en l’Institut Municipal d’Educació, i la de professora associada substitut tipus 3P en la Universitat
de Barcelona, per al curs acadèmic 2001-2002 i possibles pròrrogues que es puguin produir, d’acord amb
l’article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i 327 i 328 del Reglament del personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; en tot
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cas, la present autorització restarà sense efecte per
variació de les circumstàncies relatives als llocs de
treball, per modificació de la normativa del règim d’incompatibilitats o per raons d’interès públic, i perdrà vigència en el cas de canvi de lloc de treball. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència i Hisenda.
8. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra.
M. Àngels Viladés i Sanmartí (Mat. 15.888) entre la
seva activitat municipal, com a professora d’ensenyament secundari en l’Institut Municipal d’Educació, i la
de professora associada 1r tipus 3P en la Universitat
de Barcelona, per al curs acadèmic 2001-2002 i possibles pròrrogues que es puguin produir, d’acord amb
l’article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i amb les limitacions previstes
als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i 327 i 328 del Reglament del personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; en tot
cas, la present autorització restarà sense efecte per
variació de les circumstàncies relatives als llocs de
treball, per modificació de la normativa del règim d’incompatibilitats o per raons d’interès públic, i perdrà vigència en el cas de canvi de lloc de treball. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència i Hisenda.
9. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador Juanpere i Huguet (Mat. 23.855) entre la seva
activitat municipal, com a professor d’ensenyament secundari en l’Institut Municipal d’Educació, i la de professor associat substitut 1t 6P en la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2001-2002 des del 20 de
setembre de 2001 fins al 19 de setembre de 2002, i
possibles pròrrogues que es puguin produir, d’acord
amb l’article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i amb les limitacions previstes als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i 327 i 328 del
Reglament del personal al servei de les Entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; en tot cas,
la present autorització restarà sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball,
per modificació de la normativa del règim d’incompatibilitats o per raons d’interès públic, i perdrà vigència en
el cas de canvi de lloc de treball. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència i Hisenda.
10. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la
Sra. M. Lluïsa Parés i Soliva (Mat. 18.845) entre la
seva activitat municipal, com a funcionària de categoria tècnic mitjà en Ciències Socials en el lloc de treball de tècnic en gestió i planificació en la Divisió de
Serveis Personals del Districte de Sants-Montjuïc, i
l’activitat privada d’Administradora de la societat
Abalis Centre, SL, atès que aquesta activitat privada
no figura compresa entre les causes d’incompatibilitat
previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat, i pels
329 i 330 del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol, i no resulta afectat l’interès públic, si bé la present autorització està condicionada a l’estricte compliment dels deures públics i al manteniment de la dedicació a l’activitat privada dintre dels límits establerts
pels articles 11 i 12 de l’esmentada Llei i 330 del també citat Reglament; en tot cas, la present autorització
restarà sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, per modificació de la
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normativa del règim d’incompatibilitats o per raons
d’interès públic, i perdrà vigència en el cas de canvi
de lloc de treball. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència i Hisenda.
11. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la
Sra. Elena Vega i Navarro (Mat. 14.984) entre la seva
activitat municipal, com a funcionària de categoria
tècnica superior de Medicina en l’Equip de Salut del
Districte de Sant Andreu, i l’activitat privada de
consulta mèdica de pediatria en l’empresa Mútua
Penedès, atès que aquesta activitat privada no figura
compresa en les causes d’incompatibilitat previstes
pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, i pels articles 329
i 330 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i no resulta afectat l’interès públic, si bé la present
autorització està condicionada a l’estricte compliment
dels deures públics i al manteniment de la dedicació
a l’activitat privada dintre dels límits establerts pels
articles 11 i 12 de l’esmentada Llei i 330 del també citat Reglament; en tot cas, la present autorització restarà sense efecte per variació de les circumstàncies
relatives als llocs de treball, per modificació de la normativa del règim d’incompatibilitats o per raons d’interès públic, i perdrà vigència en el cas de canvi de lloc
de treball. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Hisenda.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de Sant Andreu
12. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització
de l’àmbit de la unitat d’actuació del carrer de Felip II
– Palència, per import de 439.153,75 euros, el 16%
impost de valor afegit inclòs, formulat per l’Institut Municipal d’Urbanisme, d’acord amb les condicions establertes en l’informe de la Direcció de Plans i Projectes
Urbans de 19 de febrer de 2002, el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït; sotmetre l’expedient
a informació pública durant el termini de vint dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de més circulació de Catalunya; i notificar-ho als interessats en aquest procediment.
13. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització
de la unitat d’actuació dels carrers de la Indústria i de
la Ciutat d’Elx, per import de 366.932,21 euros, el
16% impost de valor afegit inclòs, formulat per l’Institut Municipal d’Urbanisme, d’acord amb les condicions establertes en els informes dels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb l’ofici de la Direcció
de Plans i Projectes Urbans de 19 de febrer de 2002,
els quals figuren en l’expedient i es donen per reproduïts; sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de vint dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més
circulació de Catalunya; i notificar-ho als interessats
en aquest procediment.
Districte de Sant Martí
14. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització
de l’espai interior de l’illa delimitada pel passeig de
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García Faria, el carrer de Fluvià, el passeig del Taulat
i el carrer de Provençals (Front Marítim Residencial.
Illa núm. 4), per import de 1.041.103,84 euros, el 16%
impost de valor afegit inclòs, formulat per Realia
Bussines, SA, d’acord amb les condicions establertes
en l’informe de la Direcció de Plans i Projectes Urbans de 19 de febrer de 2002, el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït; sotmetre l’expedient a
informació pública durant el termini de vint dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de més circulació de Catalunya; requerir l’indicat interessat perquè, en el termini de deu
dies a comptar des de la data en què rebi la notificació de l’aprovació definitiva, ingressi la quantitat de
124.932,46 euros en concepte de garantia per a respondre de la bona execució de les obres; i notificarho als interessats en aquest procediment.
COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE
Districte de Sants-Montjuïc
15. Aprovar l’informe de resolució de les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública a
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats
per l’expropiació de les finques incloses a l’actuació
aïllada per expropiació prevista a la Modificació del
Pla General Metropolità per a l’ampliació del recinte
firal Montjuïc 2, formulat per la beneficiària de l’expropiació, Fira 2000, SA, i en conseqüència aprovar definitivament la relació de béns i drets que s’adjunta, relativa a l’expropiació de les finques incloses a l’àmbit
de l’actuació aïllada per expropiació prevista a la modificació del Pla General Metropolità per a l’ampliació
del recinte firal Montjuïc 2; iniciar, a petició de la beneficiària de l’expropiació Fira 2000, SA, l’expedient
d’expropiació, pel procediment de taxació conjunta,
de les finques de referència, de conformitat amb els
articles 189 de la Refosa de textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística i 202 del Reglament
de gestió urbanística; sotmetre a informació pública
pel termini d’un mes, el Projecte d’expropiació per taxació conjunta i notificar individualment als afectats
l’inici de l’expedient d’expropiació pel procediment de
taxació conjunta, mitjançant trasllat del corresponent
full de just preu individualitzat, i de la proposta de fixació dels criteris de valoració, a l’efecte que en el
termini d’un mes, puguin formular les al·legacions que
convinguin a la defensa dels seus drets; i publicar-ho
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més circulació de la província i al taulell d’edictes de la Corporació. Sol·licitar del Registre de la Propietat número
14 de Barcelona que, de conformitat amb l’article 22
del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual
s’aproven les Normes complementàries al Reglament
hipotecari, practiqui la nota marginal de l’inici de l’expedient d’expropiació, pel procediment de taxació
conjunta, de les finques incloses a la relació de béns i
drets que s’adjunta.
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Antoni Monleón i Navarra, Carmen Arnau i García,
David Arnau i Font, Jordi Arnau i Font, Carlos Arnau i
Font, Montserrat Arnau i Font, Rosa Font i Castillo,
contra l’acord de la Comissió de Govern, de 4 de juliol
de 2001, d’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d’actuació per a la reordenació del carrer de la Indústria, tram comprès entre el
carrer de Felip II i l’avinguda Meridiana, en el sentit
que, justificadament i raonada, figura en l’informe de
data 22 de febrer de 2002, que consta en l’expedient i
que és dóna per reproduït.
Districte de Sant Martí
17. 1r. Donar compliment a la Sentència núm. 642
emesa el 13 de juliol de 2001 per la Secció 3a de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es resol
el recurs contenciós administratiu núm. 1809/1997
presentat per la Sra. Isabel Maqueda i Zambrano,
substituta processal del Sr. Antonio Torrent i Agras,
contra l’acord de la Comissió de Govern de 10 d’octubre de 1996, pel qual s’aprova definitivament el
Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 2
del Pla especial de reforma interior del Front marítim
del Poblenou. 2n. Iniciar i tramitar expedient complementari amb la finalitat de valorar els drets de la Sra.
Isabel Maqueda i Zambrano i determinar, si s’escau,
la indemnització corresponent. 3r. Requerir a la Sra.
Isabel Maqueda i Zambrano, de conformitat amb
l’article 103 del Reglament de gestió urbanística, còpia compulsada de la documentació relacionada en
document annex, referida a les finques núms. 32 i
34 del carrer d’Espronceda, a l’objecte d’acreditar
els seus drets i determinar, si procedeix, la indemnització corresponent, mitjançant operació jurídica
complementària al Projecte de reparcel·lació de la
unitat d’actuació 2 del Pla especial de reforma interior del Front marítim del Poblenou. 4t. Notificar
aquest acord als interessats en l’expedient. 5è. Donar-ne compte a la Comissió de Política de Sòl i Habitatge.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
18. Aprovar les tarifes de preus, per a l’any 2002,
per la utilització dels diferents serveis als equipaments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que consten en la relació de preus adjunta.
Districte de Sant Martí
19. Aprovar els preus públics dels bars dels casals
municipals de gent gran del Districte de Sant Martí
per a l’any 2002.
b) Mocions

Districte de Sant Andreu
16. Desestimar els recursos potestatius de reposició
formulats pels Srs. i Sres. Francisca Navarra i Viou,

1a. Aprovar el model de gestió de les escoles bressol municipals de nova creació que s’explicita en la
documentació annexa.
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2a. Aprovar els preus públics i els ajuts corresponents
per a les escoles bressol municipals per al curs 20022003, segons es relaciona a la documentació annexa.
Respecte de les dues mocions anteriors la Sra.
Mayol observa que el suport del seu Grup al model
d’escoles bressol està condicionat al fet que es tracti
d’una proposta de transició per tal que en el termini
més breu possible s’unifiquin en una sola xarxa totes
les escoles bressol públiques existents a la Ciutat;
que l’horari finançat sense aportacions extraordinàries sigui el mateix en les escoles noves que en les
existents; i que la política de preus públics permeti
que no hi hagi cap família que per raons econòmiques no hi tingui accés.
S’aproven, per unanimitat, les dues mocions anteriors després de declarar-se’n, també per unanimitat,
la urgència.
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les catorze hores.

Acta de la sessió celebrada el dia 10 d’abril de
2002 i aprovada el dia 8 de maig de 2002
A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia deu
d’abril de dos mil dos s’hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excm.
Sr. Alcalde, Joan Clos i Matheu. Hi concorren els Ims.
Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcalde, Francesc Xavier Casas i Masjoan, José Ignacio Cuervo i Argudín,
Jordi Portabella i Calvete, Imma Mayol i Beltran i Núria
Carrera i Comes, i les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regidors, Marina Subirats i Martori, Maravillas Rojo i
Torrecilla, Ernest Maragall i Mira, Ferran Mascarell
i Canalda, Francisco Narváez i Pazos, Pere Alcober i
Solanas, M. Carmen San Miguel i Ruibal, Catalina
Carreras-Moysi i Carles-Tolrà, M. Inmaculada Moraleda i Pérez, Carles Martí i Jufresa, Francisco Antonio
de Semir i Zivojnovic, Manuel Pérez i Benzal, Albert
Batlle i Bastardas, Jordi Hereu i Boher, Lourdes Muñoz i Santamaria, Jesús Maestro i García, Roser
Veciana i Olivé i Eugeni Forradellas i Bombardó, assistits pel secretari general, Sr. Francesc Lliset i Borrell,
que certifica.
Excusa la seva assistència l’Im. Sr. Ferran Julián i
González.
També hi és present el gerent municipal, Sr. Ramon Seró i Esteve.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores.
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el 6 de març de 2002, l’esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s’aprova.
I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d’ordre
del dia preparat per a la propera sessió del Plenari
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del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a conseqüència de l’entrada en vigor del
Reglament orgànic municipal:
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
b) Mesures de Govern
c) Informes
C) Part Decisòria
a) Ratificacions
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de l’Institut de Cultura de Barcelona de 20 de març de 2002
relatiu a transferències de crèdit del pressupost de
l’exercici corrent entre els capítols IV i VII per import
de 440.533,84 euros.
b) Propostes d’acord:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
2. 1r. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors i l’Ajuntament de Barcelona per a la creació de
l’Institut Europeu de la Mediterrània. 2n. Aprovar els
Estatuts de l’Institut Europeu de la Mediterrània. 3r.
Facultar l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del present acord.
3. Aprovar, d’acord amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, reconeixements de crèdit, que seran finançats amb càrrec al Pressupost de
2002, per un import de 418.306,00 euros. Aprovar
inicialment modificacions de crèdit del Pressupost de
2002, corresponents als reconeixements de crèdit del
present expedient, de conformitat amb la documentació que s’adjunta referència 02040490, considerantles definitivament aprovades en cas de no presentars’hi reclamacions en contra en el termini d’exposició
pública.
4. Aprovar inicialment l’expedient de modificacions
de crèdit per un import de 2.566.322,00 euros (suplements de crèdit per import d’1.063.792,00 euros i crèdits extraordinaris per un import d’1.502.530,00
euros), d’acord amb document annex, a finançar amb
el romanent líquid de tresoreria positiu de l’any 2001
considerant-les definitivament aprovades cas de no
presentar-s’hi reclamacions en contra en el termini
d’exposició pública.
5. Cedir gratuïtament a la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música Catalana la finca núm. 3 del carrer de Sant Pere més Alt, que fou la seu de l’antiga
parròquia de Sant Francesc de Pàola, amb la finalitat
de destinar-la a la remodelació i ampliació del Palau
de la Música, de conformitat amb allò que disposen
els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels
Ens locals; constatar que la finca se cedeix gravada
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amb el dret de superfície constituït en escriptura pública el 25 de març de 1999 a favor de la mateixa
Fundació, la qual mantindrà les obligacions econòmiques assumides com a superficiària; sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s’hi formulen al·legacions o reclamacions
que posin de manifest la necessitat d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament el present
acord d’aprovació inicial a definitiva i formalitzar la
transmissió en escriptura pública a inscriure en el Registre de la Propietat, anant a càrrec de l’entitat adquirent les despeses i tributs que se’n derivin.
6. 1r. Encarregar a la Societat Privada Municipal
Barcelona Activa, SA, com a òrgan de gestió directa
de l’Ajuntament, la gestió i administració de la finca
de propietat municipal que configura l’illa delimitada
pels carrers del Perú, de Sant Joan de Malta, de
Bolívia i la rambla del Poblenou, seu de l’antiga fàbrica coneguda com a Can Jaumandreu, per tal que hi
desenvolupi les activitats pròpies de la zona d’equipaments 7@, d’acord amb les determinacions de la Modificació del Pla General Metropolità en tràmit d’aprovació. 2n. Precisar que, per a l’execució d’aquest
encàrrec, l’esmentada Societat, en el marc del seu
objecte social i actuant en nom i representació de
l’Ajuntament, podrà: a) Constituir i contractar drets de
superfície, usdefruit, arrendament o qualsevol altra
forma de cessió de l’ús de béns patrimonials, de naturalesa real o personal, amb una durada no superior
a la prevista legalment, mantenint sempre l’Ajuntament la propietat del sòl. b) Practicar les operacions
registrals d’agrupació, segregació i altres que siguin
necessàries per a identificar les finques i, si escau,
cancel·lar càrregues i gravàmens. c) Adoptar les resolucions i els acords que procedeixin i dur a terme
les operacions jurídiques necessàries per a l’execució
del planejament en l’immoble al·ludit. 3r. La Societat
haurà de donar compte a l’Ajuntament de les actuacions realitzades i, en particular, de tots els actes que
comportin alteracions en l’inventari municipal, amb la
liquidació i, si s’escau, l’ingrés anual dels rendiments
patrimonials resultants, prèvia deducció dels costos
assumits per la Societat, i obtenir, en tot cas, l’autorització municipal prèvia i expressa, mitjançant acord
de l’òrgan competent, per a transmetre, totalment o
parcial, la propietat de la finca, hipotecar-la o, en general, gravar-la amb drets reals de garantia. 4t. Facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a clarificar, concretar i executar el
present acord.
7. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de les societats
privades municipals Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA, Parc Zoològic de Barcelona, SA,
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona Promoció d’Instal·lacions
Olímpiques, SA, Pro Nou Barris, SA, Infrastructures
2004, SA, 22 Arroba Bcn, SA i Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords següents: aprovar els comptes anuals de cada societat,
tancats a 31 de desembre del 2001, integrats pel Balanç de situació, el Compte de pèrdues i guanys i la
Memòria. Aprovar els corresponents informes de gestió. Aprovar la gestió realitzada en l’exercici 2001 pels
administradors respectius. Aprovar, per a cada societat, la distribució de resultats de l’exercici tancat a 31
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de desembre del 2001, segons consta en document
annex.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
8. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial de creació d’equipament i ordenació de la finca
situada al carrer de Benedetti, núms. 60-62, promogut per Fundació Privada Llars de l’Amistat Cheshire.
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial de concreció d’usos i ordenació volumètrica en
la finca situada al passeig de Santa Eulàlia, núm. 23,
promogut per Lenox, SA i Barnasan, SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe del Departament de Planejament de Desenvolupament de 15 de
març de 2002, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Districte de Gràcia
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial d’establiments de concurrència pública del Districte de Gràcia, d’iniciativa
municipal; i resoldre les al·legacions presentades per
la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, en la seva qualitat
de regidora del Grup Municipal de Convergència i
Unió, de conformitat amb l’informe, emès per la Direcció Tècnica d’Urbanisme, de valoració de les al·legacions esmentades, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Districte de Nou Barris
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació volumètrica de la zona d’equipaments de la unitat d’actuació núm. 3 del Pla especial
de reforma interior del barri de Porta, promogut per
Pro Nou Barris, SA, i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, amb les modificacions a què fa referència l’informe del Departament
de Planejament de Desenvolupament, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Districte de Sant Martí
12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de l’illa delimitada pels carrers de
Llull i d’Alfons el Magnànim, el passeig de Taulat i la
rambla de Prim, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona; i resoldre les al·legacions presentades per l’Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, en la
seva qualitat de president del Grup Municipal de Convergència i Unió, de conformitat amb l’informe emès
per la Direcció Tècnica d’Urbanisme, de valoració de
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les al·legacions esmentades, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
PONÈNCIA D’ESPORTS

13. Atorgar la Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu
en la seva categoria d’Or al Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, en ocasió del seu 25è aniversari,
com a reconeixement de la important i continuada
tasca de promoció, organització i coordinació de la
pràctica esportiva dels infants i joves de Barcelona
que ha realitzat al llarg de la seva existència.
COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT I ECOLOGIA
URBANA
14. Estimar parcialment, d’acord amb la Memòria
que s’acompanya, les al·legacions i esmenes al text
de la modificació de l’Ordenança municipal general
del medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona,
aprovada inicialment en sessió de 19 d’abril de 2001,
per la Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana,
al·legacions i esmenes que han estat presentades pel
grup municipal de Convergència i Unió, la Federació
d’Entitats Pro Drets dels Animals i la Natura (Fedan),
el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals i l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins de Barcelona. Desestimar l’al·legació presentada per la Asociación Nacional de Empresas de
Control de Plagas (Anecpla) i aprovar definitivament
la modificació de l’Ordenança municipal general del
medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona.
c) Proposicions
d) Mocions
D) Part de Control
a) Precs
b) Preguntes
c) Declaracions de Grup
E) Declaracions Institucionals
Després d’haver examinat tots els punts anteriors,
la Comissió de Govern dóna la seva conformitat al
precedent projecte d’ordre del dia del Plenari del
Consell Municipal amb les modificacions següents:
a) S’hi incorporen dos informes: un sobre les actuacions d’inversió en el Districte de les Corts, i l’altre
sobre les inversions per a habitatge protegit a la ciutat de Barcelona.
b) Es retira la proposta núm. 9.
c) Es deixa sobre la taula la proposta núm. 13.
d) S’hi incorpora la proposta assenyalada amb el
núm. 2 en l’apartat corresponent a l’ordre del dia de
les Comissions Plenàries.
e) S’hi afegeixen:
En l’apartat de ratificacions:
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Ratificar els acords dels Consells de Districte d’aprovació dels seus Reglaments interns d’organització
i funcionament tal com es preveu a la disposició addicional primera de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, aprovades pel Plenari del
Consell Municipal de 28 de setembre de 2001.
En l’apartat de propostes:
Dins la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç
Estimar parcialment les al·legacions presentades pel
Grup Municipal de Convergència i Unió, la Comissió
Punt vermell i Asbac i, en conseqüència, modificar el
redactat dels articles 1, 2, 6, 9, 10, 14, 19, 20, 22 i disposicions transitòries primera i segona de l’Ordenança
i el punts 1, 2, 8, 13, 14, 16, 20, 58, 81, 86 i 93 del seu
annex. Desestimar la resta d’al·legacions i la totalitat
de les presentades per Aedpac, i aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre la venda d’animals.
Dins la Comissió d’Infraestructures i Urbanisme
Districte de Ciutat Vella
Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article
68 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació
puntual del Pla especial d’ordenació urbanística de
l’equipament del Parc de Recerca Biomèdica, promoguda per la Fundació Privada Claror, i resoldre les
al·legacions presentades per l’Im. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello, en la seva qualitat de regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, de conformitat amb
l’informe emès pel Departament de planejament de
desenvolupament, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.
II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES
COMISSIONS PLENÀRIES
Es delibera, seguidament, sobre l’ordre del dia de
les diferents Comissions del Consell Municipal.
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
B) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
b) Mesures de Govern
c) Informes a les Comissions
C) Part Decisòria
a) Propostes d’acord:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
1. Aprovar inicialment el plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu de domini públic
de la finca de propietat municipal coneguda com a
Casa de la Marina, situada al carrer de la Mare de
Déu del Port, núms. 344-346, grafiada en el plànol
annex, per a l’adequació i gestió d’un equipament sanitari-assistencial destinat a centre de dia per a adolescents; sotmetre’l a informació pública durant el termini de trenta dies; i, si no s’hi formulen reclamacions
o al·legacions que posin de manifest la necessitat
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d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva;
adjudicar la concessió, pel procediment negociat sense publicitat a la Fundació Hospital Sant Pere Claver;
i formalitzar el contracte corresponent prèvia constitució de la fiança que el plec preveu.
2. Aprovar inicialment les modificacions expressades al document que s’adjunta al plec de clàusules
administratives generals per a la seva adaptació al
nou Reglament de contractes de les Administracions
públiques i exposar-lo al públic durant un termini de
trenta dies.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
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blica durant un termini de trenta dies hàbils, a partir de
la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entendre’ls aprovats definitivament, sempre i
quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini
d’informació pública que facin palesa la necessitat d’introduir-hi rectificacions. Convocar simultàniament concurs obert per a l’adjudicació del contracte, d’acord
amb els articles 85 i 159.1 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Facultar
l’Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a la deguda concreció i execució d’aquest acord,
de conformitat amb allò que determina l’article 11.4 de
la Carta municipal de Barcelona. Ordenar la publicació
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
3. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article
66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de
les vores de la Via Augusta, d’iniciativa municipal;
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, de reforma o rehabilitació,
d’enderrocament, d’instal·lació o ampliació d’activitats
o d’usos, pel termini de dos anys, en l’àmbit delimitat
al plànol de suspensió de llicències que figura a l’expedient, elaborat d’acord amb l’article 68.5 de la Carta municipal de Barcelona; i exposar-la al públic pel
termini d’un mes.
Districte de Sant Martí
4. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article
66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’illa delimitada per
la rambla del Poblenou i els carrers de Sant Joan de
Malta, del Perú i de Bolívia; i exposar-la al públic pel
termini d’un mes.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
PONÈNCIA D’ESPORTS

5. Aprovar inicialment la modificació de la forma de
gestió de la instal·lació esportiva municipal Piscines
de Montjuïc, que fins ara era la de gestió directa per
l’Ajuntament, per la de gestió indirecta a fi d’integrar-la
amb la piscina municipal Bernat Picornell per a la gestió conjunta d’ambdós equipaments mitjançant la
forma de concessió. Aprovar inicialment el plec de
clàusules d’explotació que ha de regir el concurs, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del contracte que té per objecte la concessió de la gestió de
l’equipament esportiu integrat per les piscines municipals Bernat Picornell i Montjuïc, durant el període que
es determini en funció de la inversió proposada per
l’adjudicatari i que no podrà superar els trenta-cinc
anys, i d’acord amb el règim econòmic previst al plec
de clàusules d’explotació, de conformitat amb allò que
es preveu als articles 156, a) del Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques i 243 i següents del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals. Sotmetre’ls a informació pú-

b) Proposicions
c) Mocions
D) Part de Control
a) Precs
b) Preguntes
c) Declaracions de Grup
Després d’haver examinat tots els punts, la Comissió de Govern els dóna la seva conformitat amb les
modificacions següents:
a) Es retira la proposta núm. 2, que queda incorporada a l’ordre del dia del Plenari dins de la mateixa
Comissió.
b) S’hi incorpora:
Dins la Comissió de Benestar Social-Ponència
d’Esports
Districte de Sant Martí
1r. Declarar vàlid el procediment de licitació del
concurs per a la concessió del contracte de gestió de
serveis del Complex Esportiu Municipal Maresme, situat als carrers Pujades / Maresme. 2n. Adjudicar
l’esmentada concessió a Rivemar Gestió Esportiva,
SL (NIF B62780945) per un període de quaranta
anys a partir de la formalització del contracte en base
a l’indicat en el plec de clàusules d’explotació i l’oferta
presentada per l’esmentada empresa, dins la qual figura una aportació econòmica i una inversió per la
posada en funcionament i millores per import de
2.893.695,99 euros, i pel cànon establert en la clàusula setena de l’esmentat plec; 3r. Requerir a l’esmentada empresa perquè en el termini de quinze dies
a partir de la notificació d’aquesta adjudicació presenti document acreditatiu d’haver constituït la garantia
definitiva de 18.030,36 euros, i comparegui el seu legal representant a la formalització del contracte el dia
i hora que a tal efecte s’assenyali. 4t. Facultar a l’lm.
Sr. Francesc Narváez i Pazos, regidor del Districte de
Sant Martí per a la signatura del contracte.
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
B) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
b) Informes
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C) Part Decisòria
a) Propostes d’acord:
Donat compte de les propostes incloses a l’ordre
del dia, s’acorda:
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
1. Vendre, mitjançant subhasta pública, la finca de
propietat municipal situada al carrer d’Esteve Terrades núms. 32-50 i la plaça d’Alfons Comín núms.
7-8, amb una superfície de 3.826 metres quadrats,
grafiada en el plànol annex, al tipus mínim de
9.786.845,00 euros, més l’impost del valor afegit;
aprovar inicialment el plec de clàusules regulador de
la subhasta; sometre’l a informació pública durant un
termini de vint dies; i, si no s’hi formulen reclamacions
o al·legacions que posin de manifest la necessitat
d’introduir-hi modificacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva i
convocar la licitació per adjudicar el contracte de
compravenda de la referida finca, a l’alça sobre el tipus mínim indicat.
Es retira el punt precedent.
2. Aprovar les retribucions úniques en concepte de
dietes, dels consellers i conselleres de Districte,
d’acord amb les funcions i quanties expressades en
el document adjunt.
3. Autoritzar al Sr. Manuel Vázquez i Asencio (mat.
23.315) la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal com a funcionari amb la categoria de
Tècnic superior de Gestió en la Direcció de Serveis
d’Inversions i Administració del Patrimoni del Sector
de Serveis Generals, i la de professor en el Centre
Docent d’Ensenyament Superior Abat Oliba adscrit a
la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic
2001-2002, i pròrrogues que es puguin produir, d’acord amb allò que preveu l’article 4.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat
i amb les limitacions previstes als articles 5 i 6 de la
mateixa Llei i els articles concordants 327 i 328 del
Reglament del personal al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; en
tot cas, la present autorització perdrà vigència per
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix així com per modificació de la normativa sobre el règim d’incompatibilitats o per raons sobrevingudes d’interès públic.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Hisenda del Consell Municipal.
4. Autoritzar al Sr. Rafael López i Rueda (mat.
21.603) la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal en aquesta Corporació, com a funcionari amb la categoria de Tècnic auxiliar de Serveis
Socials en el lloc de treball al Museu Frederic Marès
de l’Institut de Cultura de Barcelona, i l’exercici lliure
de la professió d’advocat, si bé no podrà ostentar, per
sí mateix o mitjançant substitut, la defensa d’interessos contraris als de la Corporació Municipal i tampoc
no podrà assessorar procediments en què l’Ajuntament o els seus organismes tinguin relació, i d’acord
amb allò que preveuen l’article 12 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat i l’article
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329 del Reglament del personal al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral vigent a l’Administració Pública. En qualsevol cas, la present autorització es condiciona a l’efectiu i estricte compliment
dels seus deures públics i a la modificació del règim
d’incompatibilitats i perdrà vigència en el cas de canvi
de lloc de treball. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència i Hisenda del Consell Municipal.
5. Autoritzar al Sr. Sebastià Riera i Viader (mat.
20.998) la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal com a Responsable de la Secció de
Fons Documentals de l’Arxiu Històric de la Ciutat i la
de professor associat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, per al curs acadèmic 2001-2002, d’acord
amb allò que preveu l’article 4.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat i amb les
limitacions previstes als articles 5 i 6 de la mateixa
Llei i els articles 327 i 328 del Reglament del personal al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència i Hisenda del Consell Municipal.
6. Autoritzar al Sr. Jordi Fandos i Cases (mat.
22.670) la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat municipal en aquesta Corporació, com a funcionari amb la categoria de Tècnic superior en Dret en el
lloc de treball al Jardí Botànic de l’Institut de Cultura
de Barcelona, i l’exercici lliure de la professió d’advocat, si bé no podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la defensa d’interessos contraris als de
la Corporació Municipal i tampoc no podrà assessorar
procediments en què l’Ajuntament o els seus organismes tinguin relació, i d’acord amb allò que preveuen
l’article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i l’article 329 del Reglament
del personal al servei de les Entitats locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de
la jornada laboral vigent a l’Administració Pública. En
qualsevol cas, la present autorització es condiciona a
l’efectiu i estricte compliment dels seus deures públics i a la modificació del règim d’incompatibilitats i
perdrà vigència en el cas de canvi de lloc de treball.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Hisenda del Consell Municipal.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, TURISME I COMERÇ
7. 1r. Manifestar la impossibilitat de presentar sol·licitud d’ajut a la convocatòria per a la contractació de
treballadors desocupats per a la realització d’obres i
serveis d’interès general i social, en les condicions
establertes a la resolució de 25 de febrer de 2002, i
2n. Proposar que el Departament de Treball, de comú
acord amb els agents socials i les entitats municipalistes, modifiqui la normativa de les bases reguladores dels plans d’ocupació establerta a l’ordre de 28
de gener de 2002, considerant la possibilitat que el
temps de treball pugui incloure temps de formació, de
manera que els municipis puguin presentar projectes
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de plans d’ocupació sense imputar noves càrregues
en els seus pressupostos.
S’aprova el punt precedent amb la nova redacció:
Manifestar el rebuig a les condicions establertes
per l’Estat per a la contractació d’aturats en el marc
dels plans d’ocupació i també de les condicions que
es recullen en la resolució de 25 de febrer de 2002
del Departament de Treball i, en conseqüència, no
presentar sol·licitud de plans d’ocupació. Proposar
que el Departament de Treball, de comú acord amb
els agents socials i les entitats municipalistes, modifiqui la normativa de les bases reguladores dels plans
d’ocupació establerta a l’ordre de 28 de gener de
2002, considerant la possibilitat que el temps de treball pugui incloure temps de formació, de manera que
els municipis puguin presentar projectes de plans
d’ocupació sense imputar noves càrregues en els
seus pressupostos.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
8. Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr.
Rafael Blanc i Achaorbea, en representació de l’entitat Timforlease, SL, (grupo Kanda), contra l’acord
adoptat per la Comissió de Govern de 30 de gener de
2002, d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització dels carrers d’Anglí, de Martorell i Peña, de Plantada, de la travessera de Collserola i del carrer del
Pomaret, pels motius que figuren en l’informe emès
per la Direcció de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme el 25 de febrer de 2002, el qual
figura a l’expedient i es dóna per reproduït, i dispensar de la constitució de la garantia de 82.175,16
euros, i mantenir la resta de conceptes de l’acord de
la Comissió de Govern de 30 de gener de 2002; i notificar-ho als interessats.
COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE
Districte de Ciutat Vella
9. 1r. Aprovar el Projecte de compensació de la
unitat d’actuació discontinua delimitada a la modificació puntual del Pla especial de reforma interior del
sector nord de la Barceloneta, formulat per Gas Natural SDG, SA, propietària única dels terrenys inclosos
a l’àmbit, de conformitat amb l’article 174.2 del Reglament de gestió urbanística. 2n. Atribuir a aquest
acord, de conformitat amb l’article 125 en relació amb
l’article 174.4, ambdós del Reglament de gestió urbanística, el mateix efecte que l’acta d’ocupació a efectes expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que
hagin d’extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que hagin de destruirse, conforme al Projecte de compensació aprovat. 3r.
Determinar, de conformitat amb els articles 179 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol i 174.4, en relació amb el 124, ambdós del Reglament de gestió
urbanística, que la fermesa de l’acte administratiu
d’aprovació definitiva del Projecte de compensació,
comporta, “de iure” la cessió, en ple domini i lliure de
càrregues, a l’Administració actuant dels terrenys de
cessió obligatòria per a llur afectació als usos previs-
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tos en el planejament. 4t. Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de
més circulació de la província i notificar-lo a la propietat. 5è. Donar-ne compte a la Comissió de Política de
Sòl i Habitatge del Consell Municipal.
Districte de l’Eixample
10. Declarar, de conformitat amb l’article 72 de la
Carta municipal de Barcelona i l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa, l’urgent ocupació dels drets sobre el subsòl corresponents a la finca núms. 121-125
del carrer de París i que figuren a la relació aprovada
per decret d’Alcaldia que s’adjunta i es té per reproduïda, atesa la situació de precarietat en què es troba
l’escola Mallorca i l’urgent necessitat d’alliberar sòl
per tal de reubicar-la, així com la necessitat de desenvolupar el Pla especial d’ordenació de la dotació
d’habitatges per a joves i equipament docent-esportiu, aprovat definitivament el 15 de febrer de 2002.
Donar-ne compte a la Comissió de Política de Sòl i
Habitatge del Consell Municipal.
Districte d’Horta-Guinardó
11. 1r. Estimar en part les al·legacions presentades
per les Sres. Carmen Blanch i Solé i Consuelo Gual i
Agustina, en el termini d’informació pública del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 1
de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit
del primer Cinturó, entre el carrer de Sant Quintí i
l’avinguda de la Meridiana, pels motius exposats a
l’informe de la Direcció de Gestió Urbanística de 20
de març de 2002, en els seus propis termes que es
donen per reproduïts. 2n. Aprovar definitivament el
Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm.
1 de la Modificació del Pla General Metropolità a
l’àmbit del primer Cinturó, entre el carrer de Sant
Quintí i l’avinguda de la Meridiana, amb les modificacions introduïdes com a conseqüència de l’estimació
parcial de les al·legacions presentades. 3r. Declarar
incompatibles amb el planejament els drets d’arrendament que es relacionen en document annex 1,
d’acord amb l’article 123 del Reglament de gestió urbanística. 4t. Atribuir a aquest acord, de conformitat
amb l’article 125 del Reglament de gestió urbanística,
el mateix efecte que l’acta d’ocupació a efectes
expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin d’extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que hagin de destruirse, conforme al Projecte de reparcel·lació aprovat.
5è. Determinar, de conformitat amb els articles 150 a)
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 124 del
Reglament de gestió urbanística, que la fermesa de
l’acte administratiu d’aprovació definitiva del Projecte
de reparcel·lació comporta, “de iure”, la cessió, en ple
domini i lliure de càrregues, a l’Administració actuant
dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació
als usos previstos en el planejament. 6è. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de més circulació de la província i notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres interessats en l’expedient. 7è. Donar-ne compte a la Comissió de Política de Sòl i Habitatge del Consell
Municipal.
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Districte de Nou Barris
12. Desestimar, en base als arguments continguts
a l’informe jurídic adjunt que es donen per reproduïts,
el recurs potestatiu de reposició interposat en data 20
de desembre de 2001 pels Srs. José Deu i Bosch i
Ricardo Soler i Torrent, aquest últim en representació
de la seva mare la Sra. Josefa Torrent, contra l’acord
de la Comissió de Govern de 7 de novembre de
2001, notificat els següents dies 22 i 26 de novembre,
pel qual es va desestimar la sol·licitud de reversió de
la porció de 340 metres quadrats de la finca que fou
de la seva propietat i que estava emplaçada al carrer
de Piferrer, núms. 26-30, porció actualment inclosa a
l’àmbit B de l’àrea central del Pla parcial del sector
Renfe-Meridiana; i confirmar la resolució recorreguda
en tots els seus termes.
Districte de Sant Andreu
13. 1r. Aprovar definitivament, de conformitat amb
l’article 162.3 del Reglament de gestió urbanística,
els Projectes d’Estatuts i Bases d’actuació per a la
constitució de la Junta de Compensació de la unitat
d’actuació 6 del Pla especial d’ordenació de l’entorn
del carrer de Campeny. 2n. Designar representant
d’aquesta Administració en l’òrgan rector de la Junta
de Compensació, la directora de Gestió Urbanística,
Sra. Marta Perelló i Riera. 3r. Requerir, de conformitat amb l’article 178.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, els propietaris afectats que no hagin
sol·licitat la seva incorporació a la Junta perquè la
sol·licitin, si ho volen fer, en el termini d’un mes des
de la notificació d’aquest acord, amb l’advertiment
d’expropiació previst en el citat article a favor de la
Junta de Compensació, que tindrà la condició jurídica
de beneficiària. 4t. Publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província, i notificar-lo individualment a cadascun dels interessats en l’expedient. 5è. Requerir
els interessats perquè, transcorregut el termini referit
en el punt tercer, constitueixin la Junta de Compensació mitjançant escriptura pública, en la qual, a més de
fer constar allò que disposa l’article 163.4 del Reglament de gestió urbanística, hauran de designar les
persones físiques que han d’ocupar els càrrecs de
l’òrgan rector. 6è. Donar-ne compte a la Comissió
de Política de Sòl i Habitatge del Consell Municipal.
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conforme al Projecte de compensació aprovat. 3r. Determinar, de conformitat amb el que assenyalen els articles 179 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol i
174.4, en relació amb el 124, ambdós del Reglament
de gestió urbanística, que la fermesa de l’acte administratiu d’aprovació definitiva del Projecte de compensació, comporta, “de iure” la cessió, en ple domini i lliure
de càrregues, a l’Administració actuant dels terrenys
de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. 4t. Publicar aquest acord en
el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de
més circulació de la província i notificar-ho a la propietat. 5è. Donar-ne compte a la Comissió de Política de
Sòl i Habitatge del Consell Municipal.
15. 1r. Aprovar definitivament els Estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació de la unitat d’actuació núm. 8 del Pla especial de reforma interior Diagonal-Poblenou, degudament modificats conforme a
les prescripcions establertes en l’informe de la Direcció
de Gestió Urbanística de 21 d’octubre de 2001. 2n.
Designar representant d’aquesta Administració en l’òrgan rector de l’Associació Administrativa de Cooperació, la directora de Gestió Urbanística, Sra. Marta Perelló i Riera. 3r. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial
de la Província i en un diari dels de més circulació de
la província, amb notificació individual a tots els propietaris afectats perquè puguin incorporar-se a l’Associació, si ho desitgen, en el termini d’un mes, en el benentès que, si bé la seva pertinença és voluntària, no
podran constituir-ne una altra de la mateixa naturalesa
en la unitat d’actuació, conforme a l’article 192.1 del
Reglament de gestió urbanística. 4t. Requerir els interessats perquè, transcorregut el termini referit en el
punt tercer, constitueixin l’Associació Administrativa de
Cooperació mitjançant escriptura pública, en la qual
hauran de fer constar allò que disposa l’article 23 de la
Instrucció que regula aspectes orgànics i funcionals
del Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores,
aprovada per Ordre de 6 d’agost de 1982.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
Districte de Sants-Montjuïc
16. Aprovar les tarifes dels preus públics per a
l’any 2002, per a la utilització dels equipaments municipals del Districte de Sants-Montjuïc que consten en
la relació de preus obrants a l’expedient.
Districte de les Corts

Districte de Sant Martí
14. 1r. Aprovar el Projecte de compensació de la
unitat d’actuació 2 de la modificació del Pla especial de
l’illa 5780 de l’Eixample de Barcelona, delimitada pels
carrers de la Marina, de Joan d’Àustria, de Llull, de
Ramon Turró i l’avinguda del Bogatell, formulat per Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL, propietària única dels terrenys inclosos a l’àmbit, de conformitat amb l’article 174.2 del Reglament de gestió
urbanística. 2n. Atribuir a aquest acord, de conformitat
amb el que estableix l’article 125 en relació amb l’article 174.4, ambdós del Reglament de gestió urbanística, el mateix efecte que l’acta d’ocupació a efectes
expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin d’extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que hagin de destruir-se,

17. Aprovar les tarifes dels preus públics per a
l’any 2002, per als diferents serveis de teatre en els
equipaments del Districte de les Corts, segons el detall següent: preu general 4,80 euros i preu reduït
3,00 euros.
b) Mocions
M. Única. Quedar assabentada del document de
Criteris per al disseny, execució, lloguer i adjudicació
dels habitatges per a joves.
S’aprova, per unanimitat, la moció anterior després
de declarar-se’n, també per unanimitat, la urgència.
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les catorze hores.
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Acords
Acords de la sessió celebrada el dia 8 de maig
de 2002

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
ACORDS DECISORIS
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA
1. Denegar la compatibilitat sol·licitada per la Sra.
Esther Martín i Alba (Mat. 23.423) entre la seva activitat municipal com a funcionària en el lloc de treball de
tècnic mitjà d’Assistència Primària en el Centre de
Serveis Socials de Sants-Cotxeres i la de professora
associada en l’Escola Universitària de Treball Social
de Barcelona per al curs acadèmic 2001-2002; atès
que s’observa, d’acord amb l’article 21.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat
–aplicable al personal municipal segons estableix l’article 1.2.d)– i l’article 343.2 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al
servei de les Entitats locals, que l’horari de prestació
de serveis en la funció docent universitària coincideix
parcialment amb l’establert com a règim horari comú
de prestació de serveis pel personal municipal en els
articles 11 i 12 del vigent Acord de condicions de treball per al personal funcionari, resultant, en conseqüència, compromès l’estricte compliment del seu horari de dedicació municipal. Ordenar-li el cessament
en l’exercici de l’activitat privada declarada, amb caràcter immediat a la notificació de la present, havent
d’aportar a la Direcció de Recursos Humans, documentació pertinent que justifiqui l’efectiu cessament
en aquella activitat secundària. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència i Hisenda.
2. Informar favorablement la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gascon i Castillo per a exercir una
segona activitat pública com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona sense dedicació parcial o exclusiva i l’activitat principal d’assessor especial del titular
de la Conselleria de Justícia en matèria de relacions
amb les Administracions locals amb caràcter eventual, d’acord amb allò que preveuen els articles 75 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i 5 i 9 de la
Llei 53/1984, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions públiques. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència
i Hisenda per a la seva ratificació.
3. Deixar sense efecte, segons allò que s’estableix
en els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i en execució de la sentència núm. 1157/2001
dictada el 31 d’octubre de 2001 per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs núm.

556/97, l’acord del Consell Plenari d’aquesta Corporació adoptat en sessió de 25 de setembre de 1996,
pel qual es declarava la nul·litat de ple dret de l’anterior acord del mateix Consell Plenari, de 22 d’abril de
1986, en el qual s’autoritzava al funcionari caporal
de la Guàrdia Urbana Sr. Andrés Hernánez i Plumed
(Mat. 12.275), la compatibilitat entre la seva funció
pública municipal i l’activitat externa de docència en
el col·legi “Daliana”, en considerar-se judicialment
com no ajustada a Dret la resolució municipal que per
la present s’anul·la.
4. Aplicar la bonificació del 25% sobre l’import de la
liquidació de les taxes que es fixin en les Ordenances
fiscals vigents, a l’ús comú i especial de la via pública, acordada prèviament mitjançant document subscrit el 8 de març de 2002, per al lloc de venda en fira
tradicional, al passeig central cantó muntanya de
l’avinguda Diagonal, enfront del núm. 602, per la superfície, durada i horaris que es concretin en les corresponents renovacions de la llicència d’ocupació,
que s’hauran de sol·licitar per part de l’Associació
Professional de Brocanters de Catalunya, d’acord
amb allò que s’estableix en l’apartat 3 de l’article 2 de
l’Ordenança fiscal 3.11.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Districte de Gràcia
5. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de
quatre trams dels carrers del Maduixer, de Vallpar,
de Josep M. Jujol i d’Adrià Gual. Fase 1, per import de
798.268,51 euros, el 16% de l’impost sobre el valor
afegit inclòs, formulat per Icosa, Promociones Inmobiliarias, SA, d’acord amb les condicions establertes en
l’informe de la Direcció de Plans i Projectes Urbans
de data 25 d’abril de 2002, el qual figura a l’expedient
i es dóna per reproduït; sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de vint dies hàbils
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i
en un diari dels de més circulació de Catalunya; requerir l’indicat interessat perquè, en el termini de deu
dies a comptar des de la data en què rebi la notificació de l’aprovació definitiva, ingressi la quantitat de
95.792,22 euros en concepte de garantia per a respondre de la bona execució de les obres; i notificar
aquest acord als interessats en aquest procediment.
Districte de Sant Andreu
6. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització
de la unitat d’actuació dels carrers de la Indústria-Ciutat d’Elx, per import de 366.932,21 euros, el 16% de
l’impost del valor afegit inclòs, formulat per l’Institut
Municipal d’Urbanisme; publicar aquesta resolució en
el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de
més circulació de Catalunya; notificar-la als interessats en aquest procediment; i donar-ne compte a la
Comissió d’Infraestructures i Urbanisme.
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7. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització
de l’àmbit de la unitat d’actuació dels carrers de Felip II-Palència, per import de 351.687,71 euros, el 16%
de l’impost del valor afegit inclòs, quantitat que resulta de les esmenes fetes com a conseqüència de l’informe dels serveis municipals al projecte original i
que representa un decrement del pressupost del projecte original, i de conformitat amb l’informe de la Direcció de Plans i Projectes Urbans de 24 d’abril de
2002, formulat per l’Institut Municipal d’Urbanisme;
publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de més circulació de
Catalunya; notificar-la als interessats en aquest procediment; i donar-ne compte a la Comissió d’Infrastructures i Urbanisme.
COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE
Districte de Nou Barris
8. 1r. Estimar en part les al·legacions presentades
pels Srs. Antonio Martínez i Rubio, Jaime Terrés i
Vericat i Juan García i Maestro, en nom propi, i per la
Sra. Patricia-Gemma Saldaña i Figa, en nom dels
Srs. Rafael Nievas i Zurita i José Oliver i Ruíz, en el
termini d’informació pública del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació a l’illa delimitada per
la plaça de Llucmajor, el passeig de Valldaura i els
carrers d’Alcúdia i d’Eduard Tubau, pels motius exposats a l’informe de 23 d’abril de 2002 que figura en
l’expedient, en els seus mateixos termes, que es donen per reproduïts. 2n. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació a l’illa
delimitada per la plaça de Llucmajor, el passeig de
Valldaura i els carrers d’Alcúdia i d’Eduard Tubau,
amb les modificacions introduïdes com a conseqüència de l’estimació parcial de les al·legacions. 3r. Declarar incompatibles amb el planejament els drets i
càrregues que es relacionen en document annex 1,
d’acord amb l’article 123 del Reglament de gestió urbanística. 4t. Atribuir a aquest acord, de conformitat
amb l’article 125 del Reglament de gestió urbanística,
el mateix efecte que l’acta d’ocupació a efectes
expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin d’extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que hagin de destruirse, conforme el Projecte de reparcel·lació aprovat.
5è. Determinar, de conformitat amb els articles 150 a)
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 124 del
Reglament de gestió urbanística, que la fermesa de
l’acte administratiu d’aprovació definitiva del Projecte
de reparcel·lació comporta, “de iure”, la cessió, en ple
domini i lliure de càrregues, a l’Administració actuant
dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació
als usos previstos en el planejament. 6è. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i en
un diari dels de més circulació de la província, i notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres interessats en l’expedient. 7è. Donar-ne compte a la Comissió de Política de Sòl i Habitatge.
Districte de Sant Andreu
9. 1r. Declarar la Junta de Compensació de la unitat d’actuació 4 del Pla especial d’ordenació de l’en-
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torn del carrer de Campeny, beneficiària de l’expropiació de les finques pertanyents als propietaris inclosos dins del seu àmbit no incorporats a la Junta de
Compensació, amb totes les atribucions que li atribueix l’article 5 del Reglament d’expropiació forçosa,
perquè pugui portar a terme tota la tramitació necessària fins a la finalització del procediment expropiatori. 2n. Donar-ne compte a la Comissió de Política
de Sòl i Habitatge.
Districte de Sant Martí
10. 1r. Aprovar definitivament, de conformitat amb
l’article 162.3, del Reglament de gestió urbanística,
els Projectes d’Estatuts i Bases d’actuació per a la
constitució de la Junta de Compensació de la unitat
d’actuació única del Pla especial de reforma interior
de l’illa delimitada pels carrers de Cristóbal de Moura,
de l’Agricultura, de Veneçuela i de Josep Pla, formulats per Necso Entrecanales Cubiertas, SA, Valgrand
6, SA, Montaña Residencial, SA, Barcelona 2 Residencial, SA. 2n. Designar representant d’aquesta Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, el director de Gestió Urbanística de la Societat
Municipal 22 Arroba BCN, SA, Sr. Andreu Romaní i
Blancafort. 3r. Publicar aquests acords en el Butlletí
Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província, amb notificació individual a tots
els titulars de drets i béns afectats. 4t. Requerir els interessats perquè constitueixin la Junta de Compensació mitjançant escriptura pública.
11. 1r. Estimar les al·legacions presentades pel
Srs./Sres.: Ignasi Balletbò i Calvet; Alberto Pedro
Pons i Güell, en nom de Porpi, SL; Jaime Feixas i Mir,
en nom de Societat Anònima Inso; Juan Luis Framis i
Bay, Andrés Framis i Serra, Victoria Framis i Serra,
Antonio Framis i Oranich, Andrea Framis i Bay, Jorge
Framis i Maimí, Luis Framis i Maimí, Guillem Mas i
Framis, Lluis Auquer i Framis, en nom dels Srs./Sres.
Aurelia Framis i Serra, Joaquim Framis i Oranich,
Mercedes Mas i Framis; Ostasia Palomares i Barberán en nom dels Srs./Sres. Jorge Framis i Serra, Javier Framis i Serra, M. Dolores Oranich i Paituví, Andrea Bay Dircks; Jorge Alberto Rodríguez i
Aparicio; i Andrés Banegas i Romero, en nom de SCL
Pulidos Cromados Estévez Ruiz; durant el termini
d’informació pública dels Estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació de la unitat d’actuació
núm. 1 del Pla especial de reforma interior del sector
del Campus Audiovisual de la Modificació del Pla General Metropolità per la renovació de les àrees industrials del Poblenou - districte d’activitats 22@bcn, formulats per les societats mercantils Transports de
Barcelona, SA, Laietana Desarrollos Inmobiliarios i
Clau d’Or. L’estimació es fonamenta en l’informe de
resolució d’al·legacions, que es dóna per reproduït.
2n. Aprovar definitivament els Estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació de la unitat d’actuació núm. 1 del Pla especial de reforma interior del
sector del Campus Audiovisual de la Modificació
del Pla General Metropolità per a la renovació de
les àrees industrials del Poblenou-districte d’activitats
22@bcn, formulats per la societats mercantils Transports de Barcelona, SA, Laietana Desarrollos Inmobiliarios i Clau d’Or. 3r. Designar com a representant
d’aquesta Administració en l’òrgan rector de l’Asso-
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ciació Administrativa de Cooperació, el director de
Gestió Urbanística, de la Societat Municipal 22 arroba
BCN, SA, Sr. Andreu Romaní i Blancafort. 4t. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província,
amb notificació individual a tots els titulars de drets i
béns afectats perquè puguin incorporar-se a l’Associació, si ho desitgen, en el benentès que, si bé la
seva pertinença a aquesta Associació és voluntària,
no podran constituir-ne cap altra de la mateixa naturalesa en la unitat d’actuació, conforme a l’article
192.1 del Reglament de gestió urbanística. 5è. Requerir els interessats perquè constitueixin l’Associació Administrativa de Cooperació mitjançant escriptura pública.
12. Declarar la inadmissibilitat, per improcedents,
de les al·legacions formulades en data 15 d’abril de
2002 per Renfe contra la notificació del dipòsit de la
indemnització substitutòria d’edificabilitat a favor del
titular de les finques aportades 1, 2 i 3 del projecte de
reparcel·lació de l’àmbit C-1 de la Modificació del Pla
General Metropolità al sector del front litoral i marge
dret del riu Besòs, pels motius que figuren a l’informe
emès per la Direcció de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme el 23 d’abril de 2002 i que
es donen per reproduïts.
13. 1r. Aprovar l’informe de resolució de les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública a
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats
per l’expropiació de les finques incloses en l’àmbit de
la unitat d’actuació 13 del Pla especial de reforma interior Diagonal - Poblenou formulat per la beneficiària
de l’expropiació, Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL, i en conseqüència, aprovar definitivament la relació de béns i drets que s’adjunta, afectats
per l’expropiació de les finques incloses a l’àmbit de
la unitat d’actuació 13 del Pla especial de reforma interior Diagonal - Poblenou, aprovat definitivament el
28 d’abril de 1993 (illes delimitades pels carrers de
Pujades, de la Selva de Mar, del Fluvià, del Pallars i
l’avinguda Diagonal), amb les rectificacions introduïdes d’ofici i com a resultat de la informació pública.
2n. Iniciar l’expedient d’expropiació, a petició de la
beneficiària de l’expropiació, Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL, pel procediment de taxació
conjunta. 3r. Sotmetre a informació pública pel termini
d’un mes, el Projecte d’expropiació per taxació conjunta i notificar individualment als afectats l’inici de
l’expedient d’expropiació pel procediment de taxació
conjunta, mitjançant trasllat del corresponent full de
just preu individualitzat i de la proposta de fixació dels
criteris de valoració, als efectes que, en el termini
d’un mes, formulin les al·legacions que convinguin a
la defensa dels seus drets; i publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
de la Província, a un diari de gran circulació de la província i al taulell d’edictes de la Corporació. 4t. Sol·licitar del Registre de la Propietat número 21 de Barcelona que, de conformitat amb l’article 22 del Reial
Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven
les Normes complementàries al Reglament hipotecari, practiqui la nota marginal de l’inici de l’expedient
d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de
les finques incloses a la relació de béns i drets que
s’adjunta.
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14. 1r. Desestimar les al·legacions formulades per
Renfe en el termini d’informació pública del Projecte
de reparcel·lació de l’àmbit C-2 de la Modificació del
Pla General Metropolità al sector del Front litoral i
marge dret del riu Besòs, pels motius exposats a l’informe de data 19 d’abril de 2002 que obra en l’expedient, en els seus propis termes i que es donen per
reproduïts. 2n. Aprovar definitivament el Projecte de
reparcel·lació de l’àmbit C-2 de la Modificació del Pla
General Metropolità al sector del Front litoral i marge
dret del riu Besòs, formulat per Transports de Barcelona, SA. 3r. Atribuir a aquest acord, de conformitat
amb l’article 125 del Reglament de gestió urbanística,
el mateix efecte que l’acta d’ocupació a efectes
expropiatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin d’extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que hagin de destruirse, conforme el Projecte de reparcel·lació aprovat. 4t.
Determinar, de conformitat amb els articles 150 a) del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 124 del Reglament de gestió urbanística, que la fermesa de l’acte administratiu d’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació comporta, “de iure”, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l’Administració actuant dels
terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als
usos previstos en el planejament. 5è. Publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari
dels de més circulació de la província, i notificar-lo individualment a tots els propietaris i d’altres interessats
en l’expedient. 6è. Supeditar l’executivitat d’aquest
acord a la del Pla especial d’ordenació de l’illa delimitada pels carrers de Llull i d’Alfons el Magnànim, el passeig del Taulat i la rambla de Prim, promogut per
Transports Metropolitans de Barcelona, SA. 7è. Donarne compte a la Comissió de Política de Sòl i Habitatge.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
Districte de Sant Martí
15. Aprovar els preus públics de l’any 2002 dels
equipaments d’infància del Districte de Sant Martí.
16. Aprovar els preus públics de l’any 2002 dels
centres cívics i culturals del Districte de Sant Martí.
COMISSIÓ DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT
17. Disposar la despesa del contracte núm.
01003864 que té per objecte les obres de millora de
la recollida de residus sòlids urbans a Ciutat Vella i
la seva explotació i manteniment durant el període
de sis mesos, per un import de 7.336.815,91 euros
amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicades
en el document comptable. Adjudicar el contracte a
UTE: Centralsug Ibérica SA-FCC, SA Ciutat Vella,
(NIF G62751730); i, requerir l’adjudicatari perquè, en
el termini màxim de quinze dies naturals a partir de la
data de recepció de la notificació d’aquesta resolució,
constitueixi la garantia definitiva, per un import de
293.472,63 euros, i comparegui per formalitzar el
contracte, en un termini màxim de trenta dies naturals
a partir de la mateixa data. Donar-ne compte a la Comissió de Serveis Urbans i Manteniment.
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DISPOSICIONS GENERALS
Acords dels òrgans de govern
PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2002 DELS EQUIPAMENTS D’INFÀNCIA DEL DISTRICTE DE SANT
MARTÍ
(Aprovats per la Comissió de Govern en data 8 de
maig de 2002)
La Comissió de Govern, en sessió del dia 8 de
maig de 2002, ha acordat:
Aprovar els preus públics de l’any 2002 dels equipaments d’infància del Districte de Sant Martí.
CASAL INFANTIL EL VAIXELL

Quota trimestral
– 1 infant .................................................
– 2n germà .............................................
– 3r germà ..............................................

18
15
12

Adolescents (de 12 a 16 anys)
– 1 jove ...................................................

18

CASAL INFANTIL EL DRAC
Aquest casal infantil és gratuït.
LUDOTECA MARIA GRÀCIA PONT

Quota trimestral
Petita infància (de 3 a 5 anys)
– 1 infant .................................................
Infantil (de 6 a 12 anys)
– 1 infant .................................................
– 2n germà .............................................
– 3r germà ..............................................

6
18
15
12

LUDOTECA EL XALET DEL CLOT

Quota trimestral
Petita infància (de 3 a 5 anys)
– 1 infant .................................................
Infantil (de 6 a 12 anys)
– 1 infant .................................................
– 2n germà .............................................
– 3r germà ..............................................

6
18
15
12

PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2002 DELS CENTRES CÍVICS I CULTURALS DEL DISTRICTE DE
SANT MARTÍ
(Aprovats per la Comissió de Govern en data 8 de
maig de 2002)
La Comissió de Govern, en sessió del dia 8 de
maig de 2002, ha acordat:
Aprovar els preus públics de l’any 2002 dels centres cívics i culturals del Districte de Sant Martí.

CASAL INFANTIL SANT MARTÍ

Quota trimestral
Petita infància (de 3 a 5 anys)
– 1 infant .................................................
Infantil (de 6 a 12 anys)
– 1 infant .................................................
– 2n germà .............................................
– 3r germà ..............................................
Adolescents (de 12 a 16 anys)
– 1 jove ...................................................

CENTRE CÍVIC POBLENOU - BAR CAN FELIPA
6
18
15
12
18

LUDOTECA CA L’ARNÓ

Quota trimestral
Petita infància (de 3 a 5 anys)
– 1 infant .................................................
Infantil (de 6 a 11 anys)
– 1 infant .................................................
– 2n germà .............................................
– 3r germà ..............................................

6
18
15
12

Cafè
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Tallat
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cafè descafeïnat
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Tallat descafeïnat
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cafè amb gel
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cafè amb llet
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................

0,66
0,75
0,69
0,81
0,72
0,81
0,75
0,84
0,75
0,90
0,81
0,90
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Cafè amb llet descafeïnat
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Infusió
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Infusió amb llet
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Got de llet
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
“Carajillo”
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Copa de conyac
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Copa d’anís
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Copa de whisky
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Aigua
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Aigua litre i mig
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Aigua amb gas
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Refresc
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Refresc llauna
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cervesa Estrella “quinto”
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cervesa Estrella “mitjana”
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cervesa Estrella llauna
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Voll Damm
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Bossa de patates
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Suc
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Suc de taronja natural
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Orxata
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Cacaolat
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................

0,81
0,90
0,66
0,75
0,81
0,90
0,81
0,90
1,20
1,44
1,20
1,44
1,20
1,44
1,65
1,80
0,60
0,75
0,75
0,75
0,81
0,90
0,96
1,05
1,05
1,20
0,84
0,90
1,05
1,20
1,05
1,20
1,11
1,35
0,75
0,75
0,96
1,05
1,35
1,35
1,20
1,35
1,05
1,20
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Combinats
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Combinats de whisky
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Whisky
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................
Entrepans
– Preu dia ...............................................
– Preu nit ................................................

2,40
3,01
2,70
3,31
2,40
3,01
1,50
1,80

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ – BAR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cafè .....................................................
Tallat ....................................................
Cafè descafeïnat .................................
Cafè amb gel .......................................
Cafè amb llet .......................................
Infusió ..................................................
Infusió amb llet ....................................
Aigua ...................................................
Aigua amb gas ....................................
Refresc ampolla ..................................
Cacaolat ..............................................
Refresc llauna .....................................
Cervesa “quinto” ..................................
Cervesa “mitjana” ................................
Cervesa (sense alcohol) ......................
Voll Damm ...........................................
Clara, tub .............................................
Clara, gerra 1/2 l .................................
Suc ......................................................
Orxata ..................................................

0,54
0,66
0,66
0,66
0,75
0,60
0,75
0,60
0,69
0,81
0,99
0,90
0,66
0,84
0,72
0,93
0,90
1,65
0,81
0,99

CENTRE CÍVIC BESÒS - BAR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cafè .....................................................
Tallat ....................................................
Cafè amb gel .......................................
Cafè amb llet .......................................
Infusió ..................................................
Infusió amb llet ....................................
Infusió – alcohol ..................................
Iogurt ...................................................
Got de llet ............................................
Aigua botellí .........................................
Aigua litre i mig ....................................
Aigua amb gas / Vichy ........................
Gasosa ................................................
Ampolla vi 3/4 l ....................................
Coca-cola ............................................
Refresc (Trinaranjus) ...........................
Refresc llauna .....................................
Bitter Kas .............................................
Cervesa “quinto” ..................................
Cervesa “mitjana” ................................
Canya ..................................................
Gerra petita .........................................
Gerra gran ...........................................
Tub ......................................................
Clara ....................................................
Voll Damm ...........................................
Sucs fruita ...........................................

0,55
0,65
0,65
0,70
0,45
0,50
0,80
0,35
0,45
0,45
0,60
0,50
0,60
1,55
0,70
0,75
0,80
0,80
0,75
0,85
0,65
0,80
1,25
0,95
0,95
0,95
0,70
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Suc de taronja natural .........................
Xocolata desfeta ..................................
Orxata ..................................................
Cacaolat ..............................................
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1,10
1,10
0,80
0,80

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cafè descafeïnat .................................
Cafè amb gel .......................................
Cafè amb llet .......................................
Caputxino ............................................
Cafè amb llet descafeïnat ...................
Infusió ..................................................
Infusió amb llet ....................................
Iogurt ...................................................
Got de llet ............................................
“Carajillo” .............................................
“Carajillo” de rom .................................
“Carajillo” d’anís ..................................
“Carajillo” de whisky ............................
“Carajillo” de Baileys ...........................
Trifàsic .................................................
“Carajillo” de marca .............................
Aigua botellí .........................................
Aigua litre i mig ....................................
Aigua litre i mig en taula ......................
Aigua amb gas/ Vichy .........................
Schweppes ..........................................
Gasosa ................................................
Coca-cola ............................................
Refresc (Trinaranjus) ...........................
Refresc llauna .....................................
Bitter Cinzano ......................................
Bitter Kas .............................................
Red Bull ...............................................
Cervesa Estrella ..................................
Canya ..................................................
Gerra gran ...........................................
Tub ......................................................
Clara/ tub .............................................
Clara/ copa ..........................................
Cervesa sense alcohol ........................
Voll Damm ...........................................
Sucs fruita ...........................................
Suc de taronja natural .........................
Suís .....................................................
Bombò .................................................
Xocolata desfeta ..................................
PMI ......................................................
Cacaolat ..............................................
Combinats ...........................................
Combinats de whisky ..........................
Whisky .................................................

Cigalons/ copes
– Xupito
– Préssec ..........................................
– Poma .............................................
– Licor ...............................................
– Whisky ...........................................
– Fino......................................................
– Cigaló
– Marie Brizard .................................
– Anís ................................................
– Brandy ...........................................
– Baileys ...........................................
– Whisky ...........................................
– Copa gran whisky ................................
– Cuba libre ............................................
– Cuba libre whisky ................................

1,10
0,95
0,95
1,10
1,10
1,40
2,15
2,30

Caves
– Bach Extr. Brut ....................................
– Santacana ...........................................

4,95
4,95

Pastes
– Croissant .............................................
– Croissant xocolata ...............................
– Croissant xocolata farcit ......................
– Bombons .............................................
– Pastís poma ........................................
– Valenciana ...........................................
– Canya crema .......................................
– Canya crema gran ...............................
– Palmeres .............................................
– Torrada mantega-melmelada ..............

0,45
0,80
0,65
0,65
0,65
0,35
0,65
0,80
0,80
0,90

Entrepans freds
– Flauta petita .........................................
– Flauta gran ..........................................
– Xapata petita .......................................
– Xapata gran .........................................
– Normal gran .........................................
– Vegetal ................................................

0,80
0,85
0,65
0,85
1,40
0,65

Entrepans calents
– Truita patates ......................................
– Truita francesa ....................................
– Bikini ....................................................
– Hamburguesa formatge .......................
– Hamburguesa completa ......................
– Frankfurt ..............................................
– Llom .....................................................
– Llom formatge .....................................
– Mallorquí ..............................................
– Sobrassada .........................................
– Bacon formatge ...................................

1,10
0,95
1,00
1,85
2,40
1,70
1,25
1,40
1,10
2,00
1,25

Menú .........................................................
1/2 menú ...................................................

5,00
2,60

Cigalons/ copes
– Xupito ..................................................
– Préssec ..........................................
– Poma .............................................
– Whisky ...........................................
– Fino
– Cigaló
– Marie Brizard .................................
– Anís ................................................
– Brandy ...........................................
– Baileys ...........................................
– Whisky ...........................................
– Caves
– Bach Extr. Brut ..............................

0,65
0,70

Pastes i altres
– Croissant .............................................
– Croissant xocolata farcit ......................
– Croissant Chipita .................................
– Ensaïmada ..........................................

0,80
0,80
0,95
0,95
0,80

CENTRE LA FARINERA DEL CLOT – BAR
–
–

Cafè .....................................................
Tallat ....................................................
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0,65
0,75
0,80
0,90
0,85
0,65
0,80
0,75
0,75
0,90
1,00
1,00
1,05
1,05
1,05
0,95
0,65
0,75
1,20
0,75
0,90
0,90
0,90
0,90
1,00
0,90
0,90
1,50
1,00
0,75
1,20
1,00
1,00
1,00
1,10
1,10
1,20
1,70
1,35
0,75
1,20
1,05
1,00
2,10
2,70
2,10
1,50
1,50
1,50
1,65
1,00
1,00
0,90
1,05
1,05
6,00
0,75
0,90
0,90
0,75
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Brioix....................................................
Brioix farcit ...........................................
Donut ...................................................
Xuixo ....................................................
Bombons/ xocolatines .........................
Canya crema .......................................
Canya xoco .........................................
Donut xoco ..........................................
Donut crema ........................................
Palmeres .............................................
Chipitas ................................................
Xiclets ..................................................
Snaks ..................................................
Morros .................................................

Entrepans freds
– Pa amb tomàquet ................................
– York
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Xoriço
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Llonganissa
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Catalana
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Botifarra blanca
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Botifarra negra
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Bacon
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Sobrassada
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Formatge barra
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Fuet
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
– Pernil del país
– Normal ...........................................

0,75
1,50
0,70
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,75
1,35
0,51
0,80
0,80
1,00
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05
2,25
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Mini ................................................
Llom embutxat
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Manxec
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Llom - burguer
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Tonyina
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
York i formatge
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Vegetal
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Truita farcida
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Truita patates
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Truita francesa
– Normal ...........................................
– Mini ................................................
Frankfurt
– Normal ...........................................
– Mini ................................................

1,35
2,25
1,35
2,25
1,35
2,25
1,35
2,10
1,05
2,10
1,05
2,25
1,35
2,25
1,35
1,80
1,05
1,80
1,05
1,80
1,05

Entrepans calents
– Torrades 1r ..........................................
– Torrades 2n .........................................
– Suplement de formatge .......................
– Suplement de manxec ........................
– Bikini ....................................................
– Bikini – pa ............................................
– Mallorquí ..............................................
– Mallorquí – pa .....................................
– Hamburguesa formatge .......................
– Llom .....................................................
– Llom formatge .....................................
– Mallorquí ..............................................
– Bacon formatge ...................................

0,75
1,20
0,30
0,60
1,50
1,80
1,50
1,80
2,35
2,25
2,55
1,50
2,10

Menú .........................................................
1/2 menú ...................................................

6,00
5,00

Decrets de l’Alcaldia
Decret. El 25 de juliol de 2002 farà deu anys que
van començar a la ciutat de Barcelona la 25a edició
dels Jocs Olímpics de l’era moderna.
Durant setze dies, els Jocs Olímpics posaren de
manifest l’orgull cívic i identitari, la capacitat d’organització i l’esperit festiu de la nostra ciutat. Els Jocs impulsaren, com cap altre esdeveniment, la difusió a tot

el planeta de les millors virtuts de la nostra ciutat. Milers i milers de persones d’arreu identificaren els valors de la convivència esportiva i cívica en els que
s’han qualificat com els millors Jocs de la història.
El món sencer va saludar la capacitat transformadora, la participació col·lectiva, la qualitat de vida i la
cultura –en la seva accepció més àmplia– de Barce-
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lona. Així va ser reconegut per les persones que ens
van visitar el 1992 i pels mitjans de comunicació que
van seguir l’esdeveniment.
És amb aquella energia renovada que Barcelona
es disposa a celebrar el desè aniversari dels Jocs
Olímpics, amb la voluntat de retre homenatge a totes
les persones i organitzacions que van fer possible
aquell any màgic i amb la convicció que la nostra empenta ciutadana, producte de la mediterraneïtat i l’europeisme, és inesgotable. És una energia que es projecta cap a una nova cita, l’any 2004: el Fòrum
Universal de les Cultures, un esdeveniment que tornarà a fer palesa la convivència, la participació, la
identitat, l’urbanisme i l’entusiasme de Barcelona.
Per tal de commemorar l’aniversari d’aquella celebració com a expressió d’una fita de gran rellevància
per a la ciutat de Barcelona, i en ús de les facultats
atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona, disposo:
Primer. Constituir un Comitè d’Honor Ciutadà per a
presidir els actes commemoratius del desè aniversari
dels Jocs Olímpics a Barcelona, el qual estarà integrat per:
President:
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Vocals:
Excm. Sr. Josep Miquel Abad i Silvestre
Excm. Sr. José M. Echevarría i Arteche
Excm. Sr. Javier Gómez-Navarro i Navarrete
Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira
Excm. Sr. Francesc Martí i Jusmet
Excm. Sr. Leopold Rodés i Castañé
Excm. Sr. Josep Lluís Vilaseca i Guasch
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Im. Sr. Enric Truñó i Lagarés
Im. Sr. Mariano Zabia i Lasala
Sr. Carles Duarte i Montserrat
Sr. Manuel Fonseca de la Llave
Sr. Pedro Fontana Garcia
Sr. Josep Maldonado i Gili
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Sr. Feliciano Mayoral Barba
Sr. Josep M. Vilà i Solanes
Segon. Encarregar a l’Im. Sr. Ferran Mascarell i
Canalda la creació d’una comissió per preparar, organitzar i coordinar les activitats que s’han de realitzar
en commemoració i celebració d’aquest aniversari.
Barcelona, 7 de maig de 2002. L’alcalde, Joan Clos
i Matheu.
(Ref. 1521)
*

* *

Decret. D’acord amb el decret d’Alcaldia de data
29 d’abril de 1998, del que se’n va donar compte en
el Consell Plenari de 22 de maig del mateix any, relatiu als estats i comptes que configuren el Compte General de l’Ajuntament de Barcelona.
Atès que la documentació ha estat formada per la
Intervenció General.
De conformitat amb l’article 193 i concordants de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, i en ús de les facultats
conferides pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 13 de la Carta municipal de
Barcelona, disposo:
Primer. Sotmetre a la Comissió Especial de Comptes: el Compte General de l’exercici de 2001, corresponent a l’Ajuntament de Barcelona, als Organismes
Autònoms Municipals, a les Societats Mercantils de
capital íntegrament municipal i els estats integrats i
consolidats definits pel decret d’Alcaldia de 29 d’abril
de 1998.
Segon. Iniciar el període d’exposició a la Comissió
Especial de Comptes en data 21 de maig de 2002.
Tercer. Donar-ne compte als Grups Municipals
com a integrants de l’esmentada Comissió, restant
tota la documentació a la seva disposició a la Secretaria General (plaça de Sant Miquel, edifici novíssim,
planta 4a).
Barcelona, 15 de maig de 2002. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.
(Ref. 1673)

* * *
MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Incorporació de romanents de crèdits)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 21 de març de 2002)

Expedient núm. 3-11/2002
INGRESSOS
Partida
49013-61114-0101
49110-61114-0101
46227-61114-0609
78004-61114-0301
79034-61114-9901
79034-61114-9901
79034-61114-9901

Descripció
Aportació Unió Europea. Programa URBAL. Obs.
Democràcia Participativa
Aportació del BIRD per al projecte de rehabilitació del
barri Koraat Sbaa Tetuan
Aportació de l’EMSHTR per al projecte de reducció de
residus
Aportació dels propietaris de la finca del carrer del
Torrent de l’Olla, núm. 218-220 per al projecte de
rehabilitació de façana
Aportació Unió Europea. Dipòsit de sanejament Dr. Dolsa
Aportació Unió Europea. Dipòsit de sanejament parc
de l’Escorxador
Aportació Unió Europea. Aprofitament aigües freàtiques

Altes (ptes)

Altes (€)

3.324.000

19.977,64

5.023.000

30.188,84

3.000.000

18.030,36

21.106.490
59.840.000

126.852,56
359.645,64

1.096.674
317.794

6.591,14
1.909,98
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79034-61114-9901
79035-61114-9901

DESPESES
Partida
22610-46380-0101
22706-11150-0101
22610-46310-0609
63193-43230-0301
60139-44120-0301
60140-44120-0301
60207-44120-0301
60251-44120-0301
76302-44220-0301

Aportació Unió Europea. Dipòsit Vilalba dels Arcs
Aportació de la Unió Europea per al projecte de recollida selectiva de residus (Optibag)

Descripció
Altres despeses compra de serveis. Prog. URBAL.
Obs. Democràcia Participativa
Estudis i treballs tècnics. Rehabilitació barri Koraat
Sbaa Tetuan
Altres despeses compra serveis. Projecte reducció
de residus
Arranjament carrer del Torrent de l’Olla, núm. 218-220
Dipòsit sanejament Dr. Dolsa
Dipòsit de sanejament parc de l’Escorxador
Aprofitament aigües freàtiques
Dipòsit Vilalba dels Arcs
Transferència capital a EMSHTR – parc logístic reciclatge (Optibag)
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612.201

3.679,40

142.867
94.463.026

858,65
567.734,21

Altes (ptes)

Altes (€)

3.324.000

19.977,64

5.023.000

30.188,84

3.000.000
21.106.490
59.840.000
1.096.674
317.794
612.201

18.030,36
126.852,56
359.645,64
6.591,14
1.909,98
3.679,40

142.867
94.463.026

858,65
567.734,21

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Incorporació de romanents de crèdits)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 21 de març de 2002)

Expedient núm. 3–12/2002
INGRESSOS
Partida
870.02

DESPESES
Partida
22610-46380-0101
22706-11150-0101
22610-44270-0301
20400-12110-0401
20500-12110-0401
48903-12110-0608
62501-31120-0201
63195-31120-0201
63210-43230-0201
60190-43230-0605
60427-43230-0605
62139-43230-9901
62140-43230-9901
62209-43130-9901
71919-15110-9901

Descripció
Aplicació romanent de tresoreria per al finançament
d’incorporacions de crèdits (sense contracció en l’estat d’ingressos, article 104 del Reial Decret 500/90).
Descripció
Altres despeses compra de serveis. Prog. URBAL.
Obs. Democràcia Participativa
Estudis i treballs tècnics. Rehabilitació barri Koraat
Sbaa Tetuan
Despeses serveis. Fund. AGBAR Agenda 21 Escolar
Arrendament material transport. Conveni col·laboració
Autoritat Portuària
Arrendament mobiliari. Conveni col·laboració Autoritat
Portuària
A famílies i institucions sense afany de lucre. Condicionament immobles
Mobiliari Serveis Personals
Obres equipament atenció social
Obres instal., edificis i equipaments
Reparcel·lació Les Planes (quotes d’urbanització)
Redacció avantprojectes i projectes executius
Rescat concessió aparcament Collblanc
Rescat concessió aparcament Tabor
Adequació local carrer d’Andrade, núm. 9, Clot de la Mel
Transferència al Patronat Municipal de l’Habitatge.
Venda solar del carrer de Ricart, núm. 56-58

Altes (ptes)

Altes (€)

222.421.817

1.336.782,02

Altes (ptes)

Altes (€)

7.768.401

46.689,03

7.177.152
2.500.000

43.135,55
15.025,30

13.000.000

78.131,57

36.371.717

218.598,42

4.000.000
5.250.309
11.607.247
1.351.471
20.000.000
2.000.000
21.259.259
22.232.761
7.207.500

24.040,48
31.554,99
69.760,96
8.122,50
120.202,42
12.020,24
127.770,72
133.621,58
43.317,95

60.696.000
222.421.817

364.790,31
1.336.782,02
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Romanents de crèdit)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 21 de març de 2002)

Expedient núm. 3-13/2002
INGRESSOS
Partida
870.02

Descripció
Aplicació romanent de tresoreria per al finançament
d’incorporacions de crèdits (d’acord amb l’article 104.2
del Reial Decret 500/90).

DESPESES
Partida
63154-43230-0101
63501-12110-0101
63162-43230-0101
60139-44120-0301
60140-44120-0301
60207-44120-0301
60251-44120-0301
76302-44220-0301
62515-43230-0401
63201-43230-0401
63217-43230-0602
60155-43230-0606
62104-43230-0606
60427-43230-0607
60181-43230-0610
60291-43230-0610
60427-43230-0610
71901-43230-9901
78005-11150-9901
87001-12110-9901

Descripció
Desconstrucció edifici Novíssim
Béns mobles de reposició
Reformes i adaptació Arxiu Administratiu
Dipòsit Dr. Dolsa – Enamorats – Aragó
Dipòsit sanejament parc Escorxador
Preservació aigua potable (aigües freàtiques)
Dipòsit Vilalba dels Arcs
Parc logístic reciclatge (Optibag)
Mobiliari i material informàtic
Obres d’instal·lació centralitzada
Inversió de reposició equipament municipal
Arranjament plaça de Gibraltar
Rehabilitació edifici del carrer de Cardener, núm. 45.
Casal Gent Gran
Avantprojectes i projectes PAM 2000-2003
Ampliació parc del Clot
Connexió carrer Aragó i Guipúscoa
Avantprojectes i projectes PAM 2000-2003
Transferència de capital a l’IMU
Transferència a BCN Peace Park-Gaza
Aportació capital fundacional Fundació Barcelona digital

Altes (ptes)

Altes (€)

349.447.779

2.100.223,45

Altes (ptes)
35.991.298
11.692.800
41.742.071
14.960.000
274.169
79.449
153.050
35.717
1.936.836
34.790.671
20.384.943
1.999.999

Altes (€)
216.312,06
70.275,14
250.874,90
89.911,41
1.647,79
477,50
919,85
214,66
11.640,62
209.096,14
122.515,98
12.020,24

8.648.572
209.384
10.071.313
4.884.529
6.107.143
104.985.835
50.000.000
500.000
349.447.779

51.978,96
1.258,42
60.529,81
29.356,61
36.704,67
630.977,58
300.506,05
3.005,06
2.100.223,45

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2002)

Expedient núm. 3–28/2002
INGRESSOS
Partida
60006-61114-9901

DESPESES
Partida
60023-15110-9901

Descripció
Ingressos procedents de l’adquisició d’una porció de
terreny situada al carrer de Teodor Roviralta, núm. 5-11,
pertanyent al municipi, per part del Sr. Miguel Muntané Muixench, en virtut d’escriptura pública de Segregació i Permuta de 31 de gener de 2002
Descripció
Adquisició a títol de permuta d’una porció de terreny
situada al carrer de Teodor Roviralta, núm. 5-11,
pertanyent al Sr. Miguel Muntané Muixench, per part
de l’Ajuntament, en virtut d’escriptura pública de Segregació i Permuta de 31 de gener de 2002

Altes

102.650,49

Altes

102.650,49
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2002)

Expedient núm. 3–35/2002
INGRESSOS
Partida
46200-61114-0101
DESPESES
Partida
22610-46380-0101

Descripció
Subvenció de la Diputació de Barcelona pel projecte
La Casa del Món.

Altes
12.014,24

Descripció
Altres despeses compra de serveis. Casa del Món

Altes
12.014,24

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2002)

Expedient núm. 3–36/2002
INGRESSOS
Partida
42104-61114-0101

DESPESES
Partida
22700-13120-0101

Descripció
Aportació de l’Institut Nacional d’Estadística per a la
utilització de locals municipals per a la realització del
Cens de Població i Habitatges.
Descripció
Neteja d’edificis i locals. Utilització de locals municipals
per a la realització del Cens de Població i Habitatges.

Altes
104.845,98

Altes
104.845,98

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2002
(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2002)

Expedient núm. 3–39/2002
INGRESSOS
Partida
87002-61114-9901

87002-61114-9901

DESPESES
Partida
76901-43130-0201
63195-31120-0201

Descripció
Aplicació romanent líquid tresoreria afectat per al finançament del reallotjament habitants Can Tunis (en virtut
de conveni de 6 de març 2000 entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona).
Aplicació romanent líquid tresoreria afectat per al finançament del reallotjament habitants Can Tunis (en virtut
de conveni de 6 de març 2000 entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona).

Descripció
Transferència de capital a Regesa. Programa d’intervenció habitatges Can Tunis
Obres i instal·lacions edificis de Serveis Personals.
Àmbit Can Tunis.

Altes

871.467,55

30.050,60
901.518,15

Altes
871.467,55
30.050,60
901.518,15
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CARTIPÀS
Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides pels articles 21 de la Llei reguladora de bases de
règim local i 13 de la Carta municipal de Barcelona,
disposo:
Nomenar l’Im. Sr. Jordi Cornet i Serra, regidor adscrit al Districte de l’Eixample.
Barcelona, 14 de maig de 2002. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.
(Ref. 1639)
*

* *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta municipal de Barcelona i atesa la vacant que es produirà el proper 14

de maig de 2002 en el càrrec de secretari general
d’aquesta Corporació, per jubilació de l’actual habilitat
de caràcter nacional i de conformitat amb l’article 33
del RD 1732/94, de 29 de juliol, disposo:
Nomenar la funcionària d’aquest Ajuntament, amb
categoria de tècnic superior en Dret, Sra. Irene Pagès
i Perarnau, amb caràcter accidental, secretària de la
Corporació, a partir del dia 14 de maig de 2002 i fins
que es resolgui la convocatòria definitiva de la plaça,
tal com preveu l’article 33 del RD 1732/94, de 29 de
juliol, càrrec que compatibilitzarà amb la seva actual
designació de directora d’Administració General.
Barcelona, 14 de maig de 2002. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.
(Ref. 1674)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE
Acords
Districte 1. Ciutat Vella

Acords de la sessió celebrada el dia 7 de maig
de 2002
Primer. Aprovar, per unanimitat, les actes corresponents a la sessió ordinària celebrada en data 12 de
març i a la sessió extraordinària de data 15 d’abril de
2002.
Segon. Quedar assabentat i ratificar, el contingut
del Despatx d’ofici corresponent a la sessió i on es reflecteixen les resolucions adoptades per la regidora
del Districte, les adjudicacions aprovades, i propostes
de cancel·lació i devolució de garanties.
Tercer. Informar favorablement i per unanimitat
l’acord adoptat per la Ponència de Nomenclàtor, en la
sessió celebrada en data 12 de juny de 2001, de donar el nom de Raimon Noguera a la plaça que s’obrirà darrera del Museu Picasso.
Quart. Informar favorablement i per unanimitat la
proposta de l’Associació de Veïns i Comerciants del
carrer dels Flassaders de:
Donar el nom de carrer del Cremat Gran i del Cremat Xic, a l’actual carrer del Cremat Gran, donada la
desaparició del segon carrer com a conseqüència de
la reorganització urbanística de la zona.
Passar l’esmentada proposta a la Ponència de
Nomenclàtor, perquè segueixi la tramitació reglamentària.
Cinquè. Informar favorablement i per unanimitat la
proposta dels criteris, objectius i solucions generals
del planejament del Pla especial d’ordenació de volums del carrer de l’Arc del Teatre, entre els carrers
de Lancaster i de la Guàrdia.
Sisè. Informar favorablement i per unanimitat la
proposta sobre els criteris, objectius i solucions generals del planejament de la modificació del Peri del Raval en el Sector Drassanes.

Devolució de garanties
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 134.175 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 5 de juny
de 2000, amb taló-resguard núm. 66.222, en benefici
de Barcelona Tecnologia, per a respondre del contracte relatiu a instal·lació d’un sistema de videovigilància i de semàfors normalitzats a la plaça Comercial, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne

coneixement a la propera reunió del Ple del Consell
Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 396.000 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 19 de desembre de 2000 , amb taló-resguard núm. 68.217, en
benefici de Penta, SA, per a respondre del contracte
relatiu a subministrament i col·locació de mobiliari
urbà a diversos carrers del districte, per acabament
d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte
de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 75.766 i 75.766 pessetes, constituïda a la Dipositaria municipal el dia 17
d’agost de 2000 i 10 d’octubre de 2000, amb taló-resguard núm. 66.927 i 67.447, en benefici de Ersce, per a
respondre del contracte relatiu a projecte per a la modificació dels elevadors, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple
del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 583.847 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 10 d’agost
de 2000, amb taló-resguard núm. 66.901, en benefici
de Faus, SA, per a respondre del contracte relatiu a
protecció carrers de vianants amb elements urbans,
per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 189.861 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 14 de novembre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.785, en
benefici de Faus, SA per a respondre del contracte
relatiu a adequació entorn obres carrer de Pelai, per
acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 197.574 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 18 d’octubre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.502, en
benefici de Faus, SA per a respondre del contracte
relatiu a instal·lació de cadires a la Rambla, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a
la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte de Ciutat Vella.
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Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 395.600 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 23 de novembre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.912, en
benefici de Faus per a respondre del contracte relatiu
a obres al barri del Casc Antic, per acabament
d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte
de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 1.294.400 pessetes, constituïda a la Dipositaria municipal el dia 16
d’octubre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.487,
en benefici de Faus, SA, per a respondre del contracte relatiu a projecte inversió i reposició a la via pública, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell
Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 46.280 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 2 de gener de 2001, amb taló-resguard núm. 68.370, en benefici de Faus, SA, per a respondre del contracte relatiu a treballs varis a realitzar al districte, per
acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 288.896 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 19 de desembre de 2000, amb taló-resguard núm. 68.216, en
benefici de Rubatec, SA, per a respondre del contracte relatiu a projecte d’enllumenat de la plaça dels Àngels, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne
coneixement a la propera reunió del Ple del Consell
Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 113.000 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 22 de desembre de 2000, amb taló-resguard núm. 68.312, en
benefici de Cotesa per a respondre del contracte relatiu a projecte de millores per adaptació a normativa
urgent en instal·lacions, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del
Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 274.525 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 12 de desembre de 2000, amb taló-resguard núm. 68.093, en
benefici de Rubatec, SA, per a respondre del contracte
relatiu a projecte instal·lació de banderoles informatives sector Barnacentre, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del
Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
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Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 197.800 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 30 de novembre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.984, en
benefici de Faus, SA, per a respondre del contracte
relatiu a obres d’enderrocs i consolidació d’edificis,
per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 197.800 pessetes,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 23 de novembre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.913, en
benefici de Faus, SA, per a respondre del contracte
relatiu a millores a la via pública al barri de la
Barceloneta, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 6.010,12 euros,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 15 de gener de 2001, amb taló-resguard núm. 68.538, en benefici de Focus, SA, per a respondre del contracte relatiu a lloguer d’infraestructura, per acabament
d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte
de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 4.691 euros, constituïda a la Dipositaria municipal el dia 15 de gener de
2001, amb taló-resguard núm. 68.539, en benefici de
Focus, SA, per a respondre del contracte relatiu a
contractació d’espectacles, per acabament d’aquest
contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió
del Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat
Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 12.074,83 euros,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 8 d’abril
de 1999, amb taló-resguard núm. 61.716, en benefici
de Construcciones Bosch Pascual, SA, per a respondre del contracte relatiu a restauració de l’Arxiu Administratiu Municipal, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple
del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
Cancel·lar i tornar, previ informe favorable de l’interventor, la garantia definitiva de 2.923,01 euros,
constituïda a la Dipositaria municipal el dia 16 de novembre de 2000, amb taló-resguard núm. 67.822, en
benefici de Limserco, SL, per a respondre del contracte relatiu a neteja de centres del Gòtic, per acabament d’aquest contracte, i donar-ne coneixement a la
propera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.

Adjudicacions
Entitat
Transports de Barcelona, SA
Logomat, SL
Obra Visitación Nuestra Señora
Torrents Botella
Patronat Municipal de l’Habitatge
Pereña Quintana
Hermanas Ferrater CB

Concepte .........................................................................
Compra targetes .............................................................
Manteniment de catifes ...................................................
Lloguer local carrer d’Ataülf, núm. 12r ............................
Lloguer local carrer del Carme, núm. 31 ........................
Lloguer locals carrers de Cermeño, núm. 31 i
de Serra Xic, núm. 4 .......................................................
Lloguer local carrer de Sant Pau ....................................
Lloguer local carrer de la Unió, núm. 28 ........................

Import
9.996,00
621,36
12.420,00
1.647,11
10.050,56
7.238,78
19.164,89
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Fundació Casa Misericòrdia
Nebot Oliveres
Entid. Públ. Empresar. Correos
y Telégrafos
Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA.
Aigües de Barcelona
Gas Natural SDG, SA
Q Matic Sistemas, SA
Fritel, SA
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Lloguer local carrer de les Ramelleres, núm. 17 ............
Lloguer terrassa carrer de Sant Pau, núm. 52-54 ..........

32.818,54
432,95

Comunicacions postals ...................................................

28.850,00

Comunicacions postals ...................................................
Subministrament d’aigua ................................................
Subministrament de gas .................................................
Ampliació del sistema de gestió de cues per a l’OAC ....
Compra de mobles per al Centre de serveis socials del
convent de Sant Agustí. ..................................................
Manteniment de fax ........................................................
Manteniment de l’equip gestionador de cues .................
Suport i assessorament en programes d’accés .............
Manteniment del Sais .....................................................
Instal·lació del cablejat informàtic al CC Convent de
Sant Agustí .....................................................................
Impressió targetes d’aparcament ....................................
Gestió rentat de roba ......................................................

28.850,00
59.180,00
137.150,00
3.521,11

Arranjament d’habitatges (Raval, Gòtic, Barceloneta) ....
Arranjament d’habitatges ................................................
Subministrament de mobiliari i equipaments PAD .........
Una plaça de residència .................................................

30.050,61
12.020,24
6.010,12
10.076,40

Servei de proximitat del PAD ..........................................
Serveis complementaris d’activitats i logística per a la
gent gran al CC Barceloneta ..........................................
Jardineria Proyecplant, SL
Manteniments de jardineria en els centres escolars ......
Garci, SCCL
Obres de reposició a diversos centres ...........................
Impala Network Solutions, SL
Obres ampliació d’instal·lacions informàtiques ...............
Construcciones e Instalaciones Rin, SA Obres al CSP Gòtic ........................................................
Construcciones e Instalaciones Rin, SA Col·locació de parquet al CC Barceloneta i Pati
Llimona ...........................................................................
Sociedad Española Vigilancia Ind.
Obres per a instal·lació de noves alarmes contra
y Privada
intrusisme a la GU, Alexandre Galí, Pere Vila, Barceloneta ..........................................................................

3.005,06

Canon España, SA
Q Matic Sistemas, SA
Gesem 9000, SL
Socomec-Aron, SA
Impala Network Solutions, SL
Barcelona Tecnologia, SA
Fundació Catalana Prisba
Asociación para Promoción e
Inserción Profesional
Fundació Catalana Comtal
El Corte Inglés, SA
Residencia La Maresma, SL
Associació per al Pla Integral del
Casc Antic
Cruz Roja Española

18.375,90
2.799,22
1.660,30
1.809,60
707,25
11.115,64
800,00
10.517,71

27.977,00
24.868,08
57.752,87
11.989,76
17.054,48
19.272,30
52.240,00

Districte 7. Horta-Guinardó
Acords de la sessió celebrada el dia 7 de maig
de 2002
A. Aprovar les actes de les sessions de l’11 de març
de 2002 i 10 d’abril de 2002.
B. Part informativa

Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d’ofici: autorització i
disposicions de despesa en expedients de contractació; devolucions de dipòsits i altres resolucions.
Quedar assabentat de l’informe de la regidora del
Districte sobre el seguiment d’inversions i calendari
d’obres.
Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de
Govern del Districte del 24 d’abril de 2002, que
aprova el procediment per a l’elecció del Consell
Ciutadà.

C. Part decisòria

Delegar en la Comissió de Govern l’emissió de l’informe preceptiu previst a l’article 8.6.b) del Reglament intern d’organització i funcionament, respecte
els instruments d’ordenació urbanística que afectin
l’àmbit territorial del Districte, de conformitat amb allò
disposat a l’article 9 del propi text reglamentari; i disposar l’assabentament al Consell de Districte dels
acords presos en exercici de la delegació en la sessió
ordinària següent a la seva adopció.
Informar favorablement el Pla especial d’ordenació
de l’edificació a les finques núms. 39-43 i 43 bis del
carrer de Chapí.
Informar favorablement el Pla especial d’ordenació
i assignació d’usos de la parcel·la d’equipament situada al passeig de la Vall d’Hebron, núm. 256 (Monestir
de la Visitació de Santa Maria).
Aprovar la proposició següent:
“- Horta-Guinardó vetllarà per disposar d’un servei
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de formació d’adults que garanteix la possibilitat d’incorporació plena al món acadèmic i laboral dels ciutadans que per les circumstàncies que sigui no hagin
tingut oportunitat d’accedir-hi.
- Horta-Guinardó, per les seves especials característiques orogràfiques, precisa d’un Centre de Formació d’Adults, que com a mínim, disposi de dos espais físics que puguin impartir tots els nivells de la
GES (la secundària completa), i que promogui l’ac-
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cés als cicles formatius i d’altres opcions educatives.
- Conscients de la sensibilitat de la comunitat educativa del Districte, representada pel Consell Escolar, aquest Consell del Districte prendrà les mesures
que siguin necessàries des de les seves competències, per tal d’assegurar per a la població adulta del
Districte un servei de formació permanent de qualitat, homologat, reconegut oficialment i sense interrupcions.”

Districte 10. Sant Martí
Acords de la sessió celebrada el dia 9 de maig
de 2002
A) S’aprova l’acta de la sessió anterior.
B) Part informativa
1. Quedar assabentat de les subvencions atorgades pel Districte per a l’any 2002.
2. Quedar assabentat de l’informe d’execució del
pressupost a 30 d’abril de 2002.
3. Quedar assabentat de l’estat de tramitació dels
concursos.
4. Quedar assabentat de l’estat d’execució de les
obres.
5. Quedar assabentat del perpetu manifest de les
dones 2002.
6. Quedar assabentat de l’oferta d’activitats de vacances per a nois i noies fins a 17 anys per a l’estiu 2002.

S’aprova.
2. Proposar al Consell Plenari municipal l’aprovació
definitiva del Pla especial d’establiments de concurrència pública al Districte de Sant Martí.
S’aprova.
3. Informar favorablement la Modificació del Pla
parcial Diagonal Mar a l’illa delimitada pels carrers de
Josep Pla i de Puigcerdà i els passeigs de Garcia Faria i del Taulat.
S’aprova.
4. Informar favorablement el Pla especial d’ordenació de la dotació d’equipaments situats al carrer
del Concili de Trento entre els números 15 i 35, d’acord amb les prescripcions especificades en l’informe adjunt.
S’aprova.
5. Informar favorablement la Modificació del Pla
General Metropolità a l’illa delimitada per la rambla
del Poblenou i els carrers de Sant Joan de Malta, del
Perú i de Bolívia.
S’aprova.

C) Part decisòria
a) Propostes d’acord:
1. Aprovar el nou cartipàs del Districte, adaptat al
nou Reglament intern d’organització i funcionament
del Districte.

D) Part de control: precs, preguntes i declaracions de
grup.
E) Precs i preguntes.
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COMISSIONS DEL CONSELL MUNICIPAL
Acords
Acords de les sessions celebrades els dies 16 i 18
d’abril

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Sessió de 18 d’abril de 2002
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Sessió de 16 d’abril de 2002
PONÈNCIA D’ESPORTS

Districte de Sants-Montjuïc
1. Aprovar inicialment la modificació de la forma de
gestió de la instal·lació esportiva municipal Piscines
de Montjuïc, que fins ara era la de gestió directa per
l’Ajuntament, per la de gestió indirecta a fi d’integrarla amb la piscina municipal Bernat Picornell per a la
gestió conjunta d’ambdós equipaments mitjançant la
forma de concessió. Aprovar inicialment el plec de
clàusules d’explotació que ha de regir el concurs, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del
contracte que té per objecte la concessió de la gestió
de l’equipament esportiu integrat per les piscines municipals Bernat Picornell i Montjuïc, durant el període
que es determini en funció de la inversió proposada
per l’adjudicatari i que no podrà superar els trentacinc anys, i d’acord amb el règim econòmic previst al
plec de clàusules d’explotació, de conformitat amb
allò que es preveu als articles 156.a) del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i 243 i següents del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Sotmetre’ls a informació pública durant un termini de trenta
dies hàbils, a partir de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i entendre’ls aprovats
definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat
al·legacions en el termini d’informació pública que facin palesa la necessitat d’introduir-hi rectificacions.
Convocar simultàniament concurs obert per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 85 i
159.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques. Facultar l’Alcaldia per a
realitzar totes les actuacions encaminades a la deguda concreció i execució d’aquest acord, de conformitat amb allò que determina l’article 11.4 de la Carta
municipal de Barcelona. Ordenar la publicació
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

1. Aprovar inicialment el plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu de domini públic
de la finca de propietat municipal coneguda com a
Casa de la Marina, situada al carrer de la Mare de
Déu del Port, núms. 344-346, grafiada en el plànol
annex, per a l’adequació i gestió d’un equipament sanitari-assistencial destinat a centre de dia per a adolescents; sotmetre’l a informació pública durant el termini de trenta dies; i, si no s’hi formulen reclamacions
o al·legacions que posin de manifest la necessitat
d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva;
adjudicar la concessió, pel procediment negociat sense publicitat a la Fundació Hospital Sant Pere Claver;
i formalitzar el contracte corresponent prèvia constitució de la fiança que el plec preveu.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Sessió de 18 d’abril de 2002
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
1. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article
66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de
les vores de la Via Augusta, d’iniciativa municipal;
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, de reforma o rehabilitació,
d’enderrocament, d’instal·lació o ampliació d’activitats
o d’usos, pel termini de dos anys, en l’àmbit delimitat
al plànol de suspensió de llicències que figura a l’expedient, elaborat d’acord amb l’article 68.5 de la Carta municipal de Barcelona; i exposar-la al públic pel
termini de dos mesos.
Districte de Sant Martí
2. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’illa delimitada per la rambla del Poblenou i els carrers de
Sant Joan de Malta, del Perú i de Bolívia; promogut
per Barcelona Activa, SA; i exposar-la al públic pel
termini d’un mes.
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JUNTA DE PORTAVEUS
Acords
Acords de la sessió celebrada el dia 26 d’abril
de 2002
PART DECISÒRIA
1. Saludar la convocatòria de la Convenció europea encarregada de preparar la reforma dels Tractats
europeus i expressar el desig que prepari un projecte
de Constitució europea per a ser sotmès a referèndum dels pobles d’Europa.
Donar suport a la “Convenció catalana sobre el futur d’Europa” i expressar la voluntat de participar en
el “Fòrum cívic per una Constitució europea”, per tal
de reforçar la veu i el reconeixement de Catalunya
en l’actual procés europeu. Cridar a la participació en
aquest Fòrum les organitzacions i associacions del
nostre municipi.

Expressar la nostra voluntat de treballar per una
Europa pròxima: una democràcia europea representativa, participativa i paritària, que compti amb els municipis com a peces cabdals. Volem una Unió Europea democràtica, transparent i eficaç, més pròxima
als ciutadans i ciutadanes, més forta en la recerca de
la pau, la llibertat, l’equitat i la justícia en el món del
segle XXI.
Donar trasllat del present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya i a la
Federació de Municipis de Catalunya.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que concedeixi la Creu de Sant Jordi a l’entitat Castellers
de Barcelona en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució a la recuperació i divulgació de la tradició castellera a la ciutat de Barcelona.
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PERSONAL
Concursos i oposicions
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ DE 15 PLACES DE TÈCNIC
SUPERIOR EN EDUCACIÓ I PSICOLOGIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT
(Aprovades per la Gerència Municipal en data 29
de maig de 2002)
La present convocatòria es regirà per les presents
bases i, en tot allò no previst o insuficientment regulat, per les Bases Marc aprovades pel Consell Municipal en data 26 d’abril de 1991, i demés normativa
concordant.

xements relatives al temari administratiu publicat com
a Annex I d’aquestes bases.

Primer exercici
Exercici que consistirà a desenvolupar per escrit
dos temes del temari específic. El temari específic figura com a Annex d’aquestes bases.
Es determinaran per sorteig tres temes, dels quals
els aspirants podran escollir-ne dos i disposaran d’un
temps no superior a dues hores per al seu desenvolupament.
L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 10
punts i seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts.

NORMES ESPECÍFIQUES
Règim de les places convocades: Funcionari/ària
de carrera.
Grup de classificació: Grup A.
Categoria: Tècnic superior en Educació i Psicologia.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.
Nombre de places convocades: 15.
Requisits específics: Per participar en el concursoposició, cal reunir els requisits següents:
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament
posteriorment subrogat a un Institut podran participar igualment en el concurs oposició. Així mateix, hi podran participar els contractats laborals
fixos d’Instituts Municipals que hagin fet la corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de
Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de l’esmentat Acord.
– Ser llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació,
secció Psicologia; o llicenciat en Filosofia i Lletres,
branca Psicologia; o llicenciat en Psicologia.
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un
Institut Municipal, en una categoria del Grup B, i
no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni
del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i
Salvament.
– Tenir una antiguitat mínima de dos anys de serveis actius en propietat en alguna categoria del
grup B de l’Ajuntament o Institut Municipal.

EXERCICIS (fase d’oposició)
De conformitat amb allò que es preveu a l’article
16.2 del vigent Acord de Condicions Laborals, els aspirants queden exempts de realitzar proves de conei-

Segon exercici
L’exercici constarà de dues parts:
1. Elaboració d’un informe i/o un o més supòsits
pràctics.
Les matèries sobre les que podrà versar l’exercici
són les mateixes que configuren els temaris que s’annexen a les presents bases.
2. Defensa oral davant el Tribunal de l’informe i/o
supòsits pràctics plantejats en el segon exercici, sense
que pugui l’aspirant variar el plantejament del mateix.
El Tribunal podrà al final de l’exposició, fer preguntes i
plantejar les qüestions que consideri adequades. Així
mateix el Tribunal determinarà la durada màxima que
puguin dedicar els aspirants a la defensa.
Les dues parts d’aquest exercici podran tenir lloc el
mateix dia, o bé la segona part podrà ser objecte
d’una segona convocatòria.
L’exercici serà qualificat en el seu conjunt fins a un
màxim de 10 punts, sent eliminats els aspirants que
no aconsegueixin un mínim de 5 punts.
Tercer exercici
Prova de coneixements de català.
Quedaran exempts de realitzar la prova els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de
coneixements elementals de llengua catalana (certificat B), atorgat per la Junta Permanent de Català, o titulació equivalent o superior, d’acord amb els criteris
fixats pel Consorci de Normalització Lingüística. La
documentació en què quedi acreditada aquesta titulació, s’haurà de presentar el dia en què tingui lloc la
realització del primer exercici de la convocatòria.
Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per a l’obtenció del certificat esmentat al paràgraf
anterior.
Els aspirants seran qualificats com a aptes o no
aptes, i aquests últims quedaran eliminats del procediment selectiu.
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Els aspirants que superin els tres exercicis precedents hauran de presentar el currículum vitae degudament documentat d’acord amb els termes en què
serà indicat pel Tribunal qualificador, i en el lloc i termini que siguin assenyalats.

Representants, titular i suplent, designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Quart exercici
Proves d’avaluació de les característiques personals i professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
Per a la realització d’aquest exercici, el Tribunal
podrà emprar les proves i sistemes d’avaluació que
consideri més adequats.
L’exercici serà qualificat en el seu conjunt fins a un
màxim de 10 punts i seran eliminats els aspirants que
no obtinguin un mínim de 5 punts.

Observadors:
Representants, titular i suplent, designats conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)
Els mèrits del currículum seran qualificats fins a un
màxim de 8 punts, de conformitat amb el barem següent:
1. Per antiguitat de serveis prestats a la Corporació,
a raó de 0,1 per any complet, fins a 2 punts.
2. Per experiència professional en tasques relatives
a les funcions pròpies de la categoria, fins a 2
punts.
3. Per titulacions acadèmiques, exceptuant l’exigida
per a l’accés a la categoria, i cursos de formació,
reciclatges, etc., relacionats amb les tasques pròpies de les places objectes d’aquesta convocatòria, fins a 2 punts.
4. Per trobar-se en possessió del certificat de nivell
C de la Junta Permanent de Català o titulació
equivalent o superior, d’acord amb els criteris fixats pel Consorci de Normalització Lingüística, 1
punt.
5. Altres mèrits relacionats amb les funcions pròpies
de les places ofertes, fins a 1 punt
Els mèrits no acreditats documentalment referits
als punts 3r, 4t i 5è no podran ser tinguts en compte
pel Tribunal qualificador.
Pel que fa a l’experiència professional, els aspirants hauran de relacionar les seves funcions, la veracitat de la qual serà comprovada mitjançant les
fonts documentals que obren a la Direcció de Recursos Humans.
El mèrit d’antiguitat serà comprovat d’ofici.

TRIBUNAL
El Tribunal estarà compost pels següents membres:
President:
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, com a titular, i com a
suplent l’Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas.
Vocals:
Sr. José M. Raya i Cobo, com a titular, i com a suplent la Sra. Carmina Català i Galofré.
Sr. Santos Martínez i Sequí, com a titular, i com
a suplent el Sr. José M. Martínez de Eulate i
Garralda.

Secretari:
El de la Corporació, o persona en qui delegui.

NORMES GENERALS
1a. Els qui desitgin participar en el concurs oposició hauran de:
a) Presentar, a qualsevol dels Registres Municipals,
instància dins l’improrrogable termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la
convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona.
b) Manifestar expressament en l’esmentat document
que reuneixen totes les condicions exigides a les
bases de la convocatòria.
c) El Tribunal determinarà la forma en què s’haurà
de presentar el currículum vítae degudament documentat, d’acord amb allò expressat a l’exercici
tercer de les presents bases.
2a. Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà al Tauler de Concursos i Oposicions de la Corporació la llista d’aspirants admesos i
exclosos.
L’admissió o exclusió dels aspirants es farà tenint
en compte allò establert a l’article 77, apartats 2 i 3
del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
3a. El Tribunal podrà determinar la realització de
dos o més exercicis en una sola sessió; en aquest
cas, la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan
aquests siguin eliminatoris.
4a. El Tribunal podrà disposar la incorporació als
seus treballs d’assessors especialistes, per a totes o
algunes de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a l’exercici de les especialitats tècniques, en
base exclusivament a les quals col·laboraran amb el
Tribunal.
5a. Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aspirants proposats pel nomenament per ordre de puntuació. Els proposats no
podran ultrapassar el nombre de places convocades.
El Tribunal elevarà la relació de seleccionats a la Presidència de la Corporació a fi que formuli el corresponent nomenament.
6a. Els aspirants proposats hauran d’aportar a la
Direcció de Recursos Humans, en el termini de vint
dies naturals següents a la publicació de l’anunci final, la titulació exigida a les bases de la convocatòria,
així com l’acreditació dels requisits assenyalats per a
ser admès en el procés. En el supòsit en què algun
dels aspirants proposats no complís amb un o més
requisits, serà exclòs de la proposta de nomenament
i serà proposat en el seu lloc l’aspirant que segueixi
per ordre de puntuació.
7a. El Tribunal queda autoritzat per a resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon funcionament del concurs oposició,
en tot allò insuficientment previst en aquestes bases i
en aplicació de la normativa vigent.
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ANNEX I. TEMARI ADMINISTRATIU
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i
principis generals.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
3. El Cap de l’Estat: El Rei. Teoria general. La Corona a la Constitució Espanyola.
4. El poder executiu a la Constitució Espanyola.
5. Les Corts Generals. Composició, organització i
atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat.
El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
6. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial.
El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
7. El Tribunal Constitucional Espanyol. Regulació,
estructura i funcions.
8. La potestat legislativa. La delegació legislativa en
favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.
9. L’Administració pública a l’ordenament espanyol.
Tipologia de les Administracions públiques. Principis d’actuació de l’Administració pública. Les fonts
del Dret públic.
10. L’Administració pública: principis constitucionals
informadors. Organització i funcionament de
l’Administració general de l’Estat: regulació. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats
autònomes.
11. Organització territorial de l’Estat (I). L’Administració de l’Estat: característiques generals i principis
d’organització. Administració perifèrica.
12. Organització territorial de l’Estat (II). Les Comunitats Autònomes: organització i competències.
Vies d’accés a l’autonomia. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: coordinació i
control.
13. Organització territorial de l’Estat (III). El Municipi:
concepte i elements. Règims especials. L’autonomia local després de la Constitució de 1978. La
regulació de les competències a la Llei de Bases
de Règim Local.
14. Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut. Distribució
de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes.
15. L’Estatut de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma.
16. La Generalitat de Catalunya: marc competencial i
les seves institucions.
17. L’Administració institucional. Marc normatiu i classes d’ens institucionals estatals. Els organismes
autònoms. Les entitats públiques empresarials.
Les societats mercantils estatals. Ens públics atípics. Empreses d’economia mixta. Els consorcis.
18. L’Administració corporativa. Característiques generals. El marc constitucional. Delimitació, naturalesa i règim jurídic de les corporacions públiques.
19. L’Administració consultiva. Característiques general. El Consell d’Estat. El Consell Consultiu i la
Comissió Jurídica Assessora. Els Consells Econòmics: el Consell de Planificació i el Consell
Econòmic Social.
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20. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els
pressupostos locals.

ANNEX II. TEMARI ESPECÍFIC
1. Sensació i percepció. La percepció interpersonal i
la percepció social.
2. Pensament. La formació de conceptes. La resolució de problemes. Raonament inductiu i deductiu.
El pensament creatiu.
3. Llenguatge. Diferents enfocaments en l’adquisició
del llenguatge. Desenvolupament. Pensament i
llenguatge. Cultura i llenguatge.
4. Aprenentatge. Condicionament clàssic i operant.
L’aprenentatge per observació. Models cognitius
d’aprenentatge.
5. Personalitat. Concepte. Gènesi i evolució de la
personalitat. Teories més representatives.
6. Concepte de motivació i frustració. Característiques de la conducta motivada i de la conducta
frustrada.
7. La memòria. Models actuals i funcionament. Trastorns de la memòria i els seus efectes sobre la
conducta. La rehabilitació cognitiva.
8. Psicologia infantil. Els dos primers anys de vida,
la primera infantesa (dels 3 als 6 anys) i la infància (dels 7 als 11 anys).
9. Psicologia de la preadolescència i adolescència.
Aspectes teòrics i conceptuals. Canvi i discontinuïtat en el desenvolupament. Canvis físics,
cognitius, afectius i socials.
10. Psicologia de la tercera edat. La persona gran davant la jubilació, la viduïtat i la mort. Rendiment
intel·lectual. Sexualitat. El procés d’adaptació.
L’internament residencial i el desarrelament familiar i social. El centre de dia com a alternativa
assistencial. Funcions i serveis.
11. Desenvolupament cognitiu i social. Alteracions del
desenvolupament. Prevenció i diagnòstic precoç.
L’estimulació precoç. Formació de la identitat.
Desenvolupament de la independència. Relacions
amb el grup d’iguals.
12. L’organització com a sistema complex. Característiques de les organitzacions humanes. Els
grups en les organitzacions. Fenòmens grupals.
13. La conducta humana en les organitzacions. Variables organitzacionals que influeixen en la conducta.
14. Processos psicosocials bàsics. Interacció. Socialització i identitat social. Percepció i categorització
social. Actituds. Prejudicis socials. Formació i
canvi d’actituds. Comportament prosocial i antisocial.
15. Procés d’influència. El rol. Poder, comandament i
lideratge. Estils de liderat. Repercussions.
16. El grup social. Principals processos d’influència
social. El treball en equip. Els grups en la gestió
del canvi i en l’efectivitat organitzacional.
17. El canvi a les organitzacions. Condicions prèvies i
de procés per a un canvi dels comportaments humans. Resistències al canvi: tipus i mecanismes
per reconduir-les. Fases del canvi planificat. De la
direcció per instruccions a la direcció per valors.
18. Problemes socials i qualitat de vida. La psicologia
social aplicada al desenvolupament del benestar
comunitari.
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19. L’educació. Elements. L’efecte de la tasca educativa. Factors a tenir en compte en els processos
educatius.
20. Psicologia i educació. Processos d’aprenentatge i
aplicacions escolars. Factors intrapersonals i socioambientals del procés d’ensenyament i aprenentatge.
21. Psicopedagogia de l’educació infantil: objectius de
l’etapa, característiques de l’alumnat i problemàtica principal (Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, Logse).
22. Psicopedagogia de l’educació primària: objectius
de l’etapa, característiques de l’alumnat i problemàtica principal (Logse).
23. Psicopedagogia de l’educació secundària: objectius de l’etapa, característiques de l’alumnat i problemàtica principal (Logse).
24. Dificultats escolars: aspectes psicològics. Anàlisi
del fracàs escolar. Sistemes i mètodes d’organització escolar per compensar la dificultat. La figura
del tutor en les institucions educatives.
25. L’educació especial. La integració de l’alumnat
amb necessitats educatives especials. La inserció
en el sistema productiu. L’orientació professional
dels disminuïts físics, psíquics i sensorials.
26. La psicologia de la salut. Factors psicosocials del
benestar psicològic. Epidemiologia dels trastorns
psicològics. Estils de vida i salut. Prevenció.
27. Trastorns i patologies de la personalitat. Models d’intervenció en el desenvolupament de la personalitat.
28. La família, la seva influència en el desenvolupament i en la psicopatologia del nen i de l’adolescent. La intervenció psicoeducativa en la família.
29. Adolescència i joventut a la Catalunya actual: característiques socials i culturals. Grups i tipologies
juvenils.
30. Delinqüència. Factors individuals, socials i psicosocials. Prevenció i intervenció. Programes en
medis institucionalitzats. Reincidència.
31. Cicles vitals de la família. Tipologies de famílies.
Tendències actuals de les estructures familiars a
Barcelona. Importància i repercussió dels canvis
familiars en les necessitats sociofamiliars actuals.
32. Famílies disfuncionals. La violència domèstica.
Repercussions individuals familiars i socials. Diferents abordatges.
33. La salut mental de les persones en contextos
socioeconòmics desafavorits. Perfils i problemàtiques associades. Factors externs que incideixen.
34. La migració socioeconòmica. Fases dels procés
migratori. Aspectes psicosocials.
35. Característiques de la població que pateix una
discriminació. Processos psicològics que es manifesten i el seu tractament.
36. Ciutadans susceptibles de patir processos de discriminacions a la ciutat de Barcelona. Els grups
de població i les seves característiques. Percepcions ciutadanes del conflicte per discriminació.
Formes d’actuació i impacte.
37. L’Oficina per la no discriminació de l’Ajuntament
de Barcelona. Organització i funcions.
38. La mediació. La negociació, l’arbitratge i la conciliació com a formes d’abordar els conflictes per
discriminació.
39. Organització de la xarxa bàsica de serveis socials
a la ciutat. Principis fonamentals, competències i
actuacions.
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40. Salut mental i xarxa de recursos assistencials. Implicacions legals de l’assistència en el camp de la
salut mental.
41. Recursos institucionals per a infants amb dificultats
i necessitats socials. Residències i llars infantils i
juvenils. L’educador de barri. L’assistència social
de base. Les aules-taller i els centres oberts. Objectius i funcions.
42. Normativa vigent sobre protecció de menors. Regulació legal de la prevenció i de la intervenció en
matèria de delinqüència infantil i juvenil i de tutela.
43. Regulació legal de la protecció de menors desemparats i de l’adopció. Atenció i protecció dels infants i adolescents.
44. El diagnòstic i l’observació dels menors amb conflictes socials. L’elaboració d’informes i la proposta d’actuacions.
45. La intel·ligència. Aproximacions teòriques. Els
tests d’intel·ligència. Edat mental. Factor G i CI.
46. El psicòleg en l’àmbit dels recursos humans.
47. Mètodes i instruments d’avaluació de la personalitat.
48. L’entrevista. Concepte tipus. Desenvolupament i
avaluació de l’entrevista.
49. Orientació professional: variables que cal tenir en
compte segons la realitat del mercat d’ocupació.
La inserció en el sistema productiu.
50. La carrera professional a l’Administració pública:
la provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió. La promoció interna. El grau personal.
51. La selecció de personal a l’Administració pública.
La planificació de la formació i la gestió dels recursos humans.
52. La intervenció psicològica. Panorama actual dels
tractaments psicològics. Psicoterapia, modificació
de conducta i teràpia cognitiva. Farmacologia i intervenció psicològica.
53. La intervenció psicosocial. Concepte. Nivells i objectius dels programes. Àrees d’aplicació.
54. La intervenció comunitària. Concepte i àmbits d’aplicació. Els mediadors socials. Programes d’intervenció.
55. L’enfocament sistèmic de la millora organitzacional. El desenvolupament de les organitzacions.
Mètodes i tècniques.
56. L’assessorament psicològic i el suport tècnic a professionals i agents socials. Modalitats. La consultoria. La supervisió.
57. La intervenció grupal. Tipus de grups de tractament i suport psicosocial. Fases de la intervenció
grupal. Principals problemàtiques i perfils indicats
per l’abordatge grupal.
58. Aplicacions de la Psicologia Social en l’Administració pública. Programes i metodologies. Tipus
d’intervenció. Equips interdisciplinaris.
59. Metodologia experimental, selectiva i observacional en psicologia. Instruments: entrevista, enquestes, proves psicològiques i sociogrames. Categorització de la conducta. Registre. Mostreig i dissenys
observacionals.
60. Els indicadors socials i psicosocials. Concepte.
Disseny d’un sistema d’indicadors. Aplicacions.
61. Models d’avaluació psicològica. Concepte. Model
mèdic. Model d’atributs. Models conductuals. Models cognitius. Models psicodinàmics.
62. Avaluació de programes d’intervenció psicosocial.
Tècniques d’avaluació.
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63. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos
legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
64. El procés de modernització a les Administracions
públiques.
65. La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
66. Els Plans municipals per sectors de població. Objectius generals, estructura i principals continguts.
67. L’Ajuntament de Barcelona: un servei adreçat a
satisfer als ciutadans/usuaris.
68. La salut a Barcelona. L’Institut Municipal de Salut
Pública. Competències, organització i serveis.
69. Competències municipals en matèria educativa.
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
70. L’Institut Municipal de Persones amb Disminució.
Competències, organització i serveis.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ DE 5 PLACES DE TÈCNIC
SUPERIOR D’ECONOMIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT
(Aprovades per la Gerència Municipal en data 29
de maig del 2002)
La present convocatòria es regirà per les presents
bases i, en tot allò no previst o insuficientment regulat,
per les Bases Marc aprovades pel Consell Municipal en
data 26 d’abril de 1991, i demés normativa concordant.
Règim de les places convocades: Funcionari/ària
de carrera.
Grup de classificació: grup A.
Categoria: Tècnic superior d’Economia.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.
Nombre de places convocades: 5.
Requisits específics: Per participar en el concursoposició, cal reunir els requisits següents:
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament
posteriorment subrogat a un Institut podran participar igualment en el concurs oposició. Així
mateix, hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts Municipals que hagin fet la
corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de l’esmentat Acord.
– Posseir la titulació de llicenciat/ada en Economia.
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un
Institut Municipal, en una categoria del Grup B, i
no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni
del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i
Salvament.
– Tenir una antiguitat mínima de dos anys de serveis actius en propietat en alguna categoria del
grup B de l’Ajuntament o Institut Municipal.

EXERCICIS (fase d’oposició)
De conformitat amb allò que es preveu a l’article
16.2 del vigent Acord de Condicions Laborals, els as-
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pirants queden exempts de realitzar proves de coneixements relatives al temari administratiu publicat com
a Annex I d’aquestes bases.

Primer exercici
Consistirà a desenvolupar per escrit dos temes relatius al temari específic que s’acompanya com a annex II de la present convocatòria.
Es determinaran per sorteig dos temes de cada
una de les dues parts que configuren el temari, i els
aspirants n’hauran d’escollir un de cada part, per a
ser desenvolupats en un temps no superior a les
dues hores.
L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 10
punts, i seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts.
Segon exercici
1. Elaboració d’un informe i/o un o més supòsits
pràctics.
Les matèries sobre les que podrà versar l’exercici
són les mateixes que configuren els temaris que s’annexen a les presents bases.
2. Defensa oral davant el Tribunal de l’informe i/o
supòsits pràctics plantejats en el segon exercici, sense
que pugui l’aspirant variar el plantejament del mateix.
El Tribunal podrà al final de l’exposició, fer preguntes i
plantejar les qüestions que consideri adequades. Així
mateix el Tribunal determinarà la durada màxima que
puguin dedicar els aspirants a la defensa.
Les dues parts d’aquest exercici podran tenir lloc el
mateix dia, o bé la segona part podrà ser objecte
d’una segona convocatòria.
L’exercici serà qualificat en el seu conjunt fins a un
màxim de 10 punts, sent eliminats els aspirants que
no aconsegueixin un mínim de 5 punts.
Tercer exercici
Prova de coneixements de català.
Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els
aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de coneixements elementals de llengua catalana
(Certificat B) emès per la Junta Permanent de Català,
o titulació equivalent o superior, d’acord amb els criteris fixats pel Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta documentació serà entregada el dia en què
tingui lloc la realització del primer exercici de la convocatòria.
Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per
a l’obtenció del certificat esmentat al paràgraf anterior.
Els aspirants seran qualificats com a apte o no
apte, i aquests darrers quedaran eliminats del procediment selectiu.
Els aspirants que superin els tres exercicis precedents hauran de presentar el currículum vítae degudament documentat d’acord amb els termes en què
serà indicat pel Tribunal qualificador, i en el lloc i termini que siguin assenyalats
Quart exercici
Proves d’avaluació de les característiques personals i professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
Per a la realització d’aquest exercici, el Tribunal
podrà emprar les proves i sistemes d’avaluació que
consideri més adequats.
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L’exercici serà qualificat en el seu conjunt fins a un
màxim de 10 punts i seran eliminats els aspirants que
no obtinguin un mínim de 5 punts.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs)
Els mèrits del currículum seran qualificats fins a un
màxim de 8 punts, de conformitat amb el barem següent:
1. Per antiguitat de serveis prestats a la Corporació,
a raó de 0,1 per any complert, fins a 2 punts.
2. Per experiència professional en tasques relatives
a les funcions pròpies de la categoria, fins a 2
punts.
3. Per titulacions acadèmiques, exceptuant l’exigida
per a l’accés a la categoria, i cursos de formació,
reciclatges, etc., relacionats amb les tasques pròpies de les places objectes d’aquesta convocatòria, fins a 2 punts.
4. Per trobar-se en possessió del certificat de nivell
C de la Junta Permanent de Català o titulació
equivalent o superior, d’acord amb els criteris fixats pel Consorci de Normalització Lingüística, 1
punt.
5. Altres mèrits relacionats amb les funcions pròpies
de les places ofertes, fins a 1 punt.
Els mèrits no acreditats documentalment referits
als punts 3r, 4t i 5è no podran ser tinguts en compte
pel Tribunal qualificador.
Pel que fa a l’experiència professional, els aspirants hauran de relacionar les seves funcions, la veracitat de la qual serà comprovada mitjançant les
fonts documentals que obren a la Direcció de Recursos Humans.
El mèrit d’antiguitat serà comprovat d’ofici.

TRIBUNAL
Estarà compost pels membres següents:
President:
L’Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, com a titular, i com
a suplent, l’Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas.
Vocals:
Sra. Mercè Massa i Rincón, com a titular, i com a
suplent, el Sr. Santos Martínez i Sequí.
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs, com a titular, i com
a suplent, el Sr. Eduard Martín-Mora i Lill.
Representants titular i suplent designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Secretari:
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.
Observadors:
Un observador titular i un de suplent designats conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.

NORMES GENERALS
1a. Els qui desitgin participar en el concurs oposició hauran de:
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a) Presentar, a qualsevol dels Registres Municipals,
instància dins l’improrrogable termini de vint dies
naturals a comptar de l’endemà de la publicació
de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona.
b) Manifestar expressament en l’esmentat document
que reuneixen totes les condicions exigides a les
bases de la convocatòria.
c) El Tribunal determinarà la forma en què s’haurà
de presentar el currículum vítae degudament documentat, d’acord amb allò expressat a l’exercici
tercer de les presents bases.
2a. Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà al Tauler de Concursos i Oposicions de la Corporació, la llista d’aspirants admesos i
exclosos.
L’admissió o exclusió dels aspirants es farà tenint
en compte allò establert a l’article 77, apartats 2 i 3
del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
3a. El Tribunal podrà determinar la realització de
dos o més exercicis en una sola sessió; en aquest
cas, la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan
aquests siguin eliminatoris.
4a. El Tribunal podrà disposar la incorporació als
seus treballs d’assessors especialistes, per a totes o
algunes de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a l’exercici de les especialitats tècniques, en
base exclusivament a les quals col·laboraran amb el
Tribunal.
5a. Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aspirants proposats pel nomenament per ordre de puntuació. Els proposats no
podran ultrapassar el nombre de places convocades.
El Tribunal elevarà la relació de seleccionats a la Presidència de la Corporació a fi que formuli el corresponent nomenament.
6a. Els aspirants proposats hauran d’aportar a la
Direcció de Recursos Humans, en el termini de vint
dies naturals següents a la publicació de l’anunci final, la titulació exigida a les bases de la convocatòria,
així com l’acreditació dels requisits assenyalats per a
ser admès en el procés. En el supòsit en què algun
dels aspirants proposats no complís amb un o més
requisits, serà exclòs de la proposta de nomenament
i serà proposat en el seu lloc l’aspirant que segueixi
per ordre de puntuació.
7a. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon funcionament del concurs oposició,
en tot allò insuficientment previst en aquestes bases i
en aplicació de la normativa vigent.

ANNEX I. TEMARI ADMINISTRATIU
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i
principis generals.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
3. El Cap de l’Estat: El Rei. Teoria general. La Corona a la Constitució Espanyola.
4. El poder executiu a la Constitució Espanyola.
5. Les Corts Generals. Composició, organització
i atribucions del Congrés dels Diputats i del
Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de
Comptes.
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6. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial.
El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
7. El Tribunal Constitucional Espanyol. Regulació,
estructura i funcions.
8. La potestat legislativa. La delegació legislativa en
favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.
9. L’Administració pública a l’ordenament espanyol.
Tipologia de les Administracions Públiques. Principis d’Actuació de l’Administració pública. Les
fonts del Dret públic.
10. L’Administració pública: principis constitucionals informadors. Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat: regulació. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els
delegats del Govern a les comunitats autònomes.
11. Organització territorial de l’Estat (I). L’Administració de l’Estat: característiques generals i principis
d’organització. Administració perifèrica.
12. Organització territorial de l’Estat (II). Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies
d’accés a l’autonomia. Relacions entre l’Estat i les
comunitats autònomes: coordinació i control.
13. Organització territorial de l’Estat (III). El Municipi:
concepte i elements. Règims especials. L’autonomia local després de la Constitució de 1978. La
regulació de les competències a la Llei de Bases
de Règim Local.
14. Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut. Distribució
de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes.
15. L’Estatut de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma.
16. La Generalitat de Catalunya: marc competencial i
les seves institucions.
17. L’Administració institucional. Marc normatiu i classes d’ens institucionals estatals. Els organismes
autònoms. Les entitats públiques empresarials.
Les societats mercantils estatals. Ens públics atípics. Empreses d’economia mixta. Els consorcis.
18. L’Administració corporativa. Característiques generals. El marc constitucional. Delimitació, naturalesa i règim jurídic de les corporacions públiques.
19. L’Administració consultiva. Característiques general. El Consell d’Estat. El Consell Consultiu i la
Comissió Jurídica Assessora. Els Consells Econòmics: el Consell de Planificació i el Consell
Econòmic Social.
20. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els
pressupostos locals.

TEMARI ESPECÍFIC – PRIMERA PART
1. El sector públic i l’economia. Justificacions i objectius de l’activitat econòmica del sector públic. Raons de l’acció col·lectiva des de l’òptica liberal (imperfeccions i fracassos del mercat). Preus ombra i
preus de mercat.
2. El sector públic a l’Estat espanyol. El sector estatal. El sector autonòmic, especial consideració del
català. El sector local.
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3. Les funcions del sector públic. La funció estabilitzadora, la funció redistributiva i la funció assignadora de recursos. Instruments del sector públic
a la funció estabilitzadora. Instruments del sector
públic a la funció redistributiva. Instruments del
sector públic a la funció assignadora de recursos.
4. Els models econòmics i les funcions del sector públic. El model keynessià i el model monetarista.
Explicació de tots dos models en els mercats de
treball, de diner i de capitals. Les privatitzacions.
5. El creixement a llarg termini de la despesa pública. Descripció i teories. La Llei de Wagner i les finances públiques modernes. El problema del dèficit públic. Les seves causes i conseqüències.
6. Béns públics (I). Definició i classes. L’assignació
òptima de recursos i les condicions de marginalitat de Samuelson. Equilibri de subscripció i de
Lindhal. El “Free rider”.
7. Béns públics (II). Mecanismes per a revelar preferències sobre béns públics. Rendiments creixents
a escala en la producció. El monopoli natural: Nacionalització versus regulació.
8. El finançament del sector públic. La restricció
pressupostària del sector públic i les diferents formes de finançament. El finançament mitjançant
deute, l’aportació de Modigliani. Els efectes sobre
el creixement en utilitzar el deute com mitjà de finançament: El trasllat del deute.
9. La política fiscal. Efectes dels impostos sobre
l’oferta de treball, sobre l’estalvi, sobre les decisions de cartera, sobre la inversió de les empreses i sobre la distribució de la renda. El problema
de l’impost òptim versus una adequada estructura
tributària.
10. Tarifes públiques. Fonaments normatius. Desviacions de la regla de preu igual a cost marginal.
L’empresa sotmesa a restriccions pressupostàries
(L’aportació de Boiteux).
11. Elecció social. Funcions de benestar social: Concepte, funcions, característiques i exemples. El
marc de la teoria normativa de la elecció social.
Teorema de la impossibilitat d’Arrow: implicacions
i possibles solucions.
12. Federalisme fiscal. L’assignació de funcions a nivell apropiat de govern. El model de Tiebout i l’eficiència de la lliure mobilitat. La Teoria de les
transferències intergovernamentals.
13. Béns públics locals. La seva provisió òptima. Demanda i identificació. El preu i el finançament dels
béns públics locals.
14. L’activitat planificadora. Els plans d’Urbanisme.
Tipologia i jerarquia. El Pla General Metropolità de
1974: aspectes més rellevants. L’impacte socioeconòmic dels plans: el cas dels PERIS. Avaluació econòmica dels plans. El PAM de l’Ajuntament
de Barcelona.
15. L’activitat inversora dels ajuntaments. Les inversions públiques a l’administració local: Volum i finançament. El PIM de l’Ajuntament de Barcelona.
Fonts de finançament de les inversions de l’Ajuntament de Barcelona. Formes de gestió de la
inversió: Els diferents organismes autònoms i empreses del grup.
16. Criteris generals de la selecció d’inversions. Les
inversions en el sector privat: Criteri del Valor Actualitzat Net (VAN) i de la Taxa Interna de Retorn
(TIR). Els costos d’ajust en la inversió.
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17. L’anàlisi cost-benefici. Fonaments teòrics, problemes en l’enumeració dels costos i beneficis. L’elecció de la taxa de descompte temporal i el problema
del risc i la incertesa. Exemples d’aplicació de
l’anàlisi cost benefici en les inversions públiques.
18. L’empresa. El procés de creació d’empreses. El
pla financer i estudi del mercat. El pla d’empresa.
19. Anàlisi i gestió financera de l’empresa. Anàlisi
dels estats financers: estructura patrimonial i resultats. Programació de les necessitats financers.
La gestió de tresoreria.
20. Les polítiques de foment econòmic i social a l’Administració local. Mesures d’oferta d’infraestructures, de subvenció econòmica. Polítiques locals
de foment de la ocupació (Foment de l’activitat
empresarial i ocupacional). L’Economia social: legislació en relació a les cooperatives i societats
anònimes laborals.
21. Aspectes socials de la Unió Europea. Política regional i social. Fons estructurals i programes integrats.
22. Creixement i estructura de les poblacions (I). Factors determinants. Natalitat. Mortalitat. Migracions.
Situació actual.
23. Creixement i estructura de les poblacions (II). Les
mesures dels fenòmens demogràfics: taxes taules, tipus i relacions. L’estructura per edats i l’envelliment: causes i conseqüències. La població
com a subjecte consumidor.
24. El mercat de treball. Estructura social: característiques i factors que condicionen la implantació
dels diferents grups socials en el territori. El mercat de treball: evolució recent, condicionaments
econòmics i demogràfics.
25. Descentralització i territori. Fonaments i conceptes de la política regional. Polítiques territorials i
descentralització administrativa. Autarquia versus
interdependència.
26. La localització i els mercats urbans. Els factors de
localització urbana segons activitats (residencial,
terciari, secundari ...). Models d’estructura espacials de les ciutats. Els mercats urbans: sòl (preu i
ús), habitatge i treball.
27. El transport urbà. La problemàtica del transport
urbà. Transport col·lectiu versus transport privat. Les
grans infraestructures de transport com element de
connexió i funcionament eficaç de la ciutat.
28. Activitat econòmica a la ciutat. Les activitats bàsiques i les activitats adreçades al consum intern.
Tipologia de les activitats productives a les ciutats: centres de serveis diversificats centres de
serveis especialitzats, centres de producció, centres orientats al consum.
29. El sector terciari urbà. El turisme com renovador de
l’activitat econòmica. La cultura com paradigma
emergent socioeconòmic. Les noves tecnologies.
30. Estructura econòmica de Barcelona. Barcelona i
el seu entorn: les tres corones. Estructura productiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El Port,
l’aeroport i l’AVE com a vertebradors econòmics
del territori barceloní.
31. La política de renovació urbana. Els problemes de
la degradació urbana. El paper del sector públic
en la rehabilitació, conservació i renovació urbanes. Exemples de renovació urbana.
32. Habitatge i qualitat de vida. L’activitat residencial
com activitat per excel·lència de la ciutat. L’habi-
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tatge en competència amb altres usos de l’espai
urbà. Impacte dels canvis demogràfics i dels canvis socioculturals en la demanda d’habitatges
(nombre, tipologia, característiques).
33. Les polítiques d’habitatge. Instruments i polítiques
de l’Administració per a regular el mercat de l’habitatge. El problema de la demanda insolvent. La
qualitat de vida: aspectes medioambientals, sanitaris, educatius i socioculturals.
34. El sistema tributari espanyol. La Llei general tributària. Els ingressos públics. Classes de tributs.
35. Les finances locals a Espanya. Funció de les finances locals a Espanya. Volum respecte a la
resta del sector públic.
36. Les finances locals a altres països. El model participatiu versus el model sobiranista. Estudi comparat amb altres països de la UE.
37. El finançament de les hisendes locals a Espanya.
Fonts d’ingrés de les finances locals a Espanya.
Les transferències i subvencions com a ingrés
dels ens locals espanyols: el sistema i la seva
problemàtica.

TEMARI ESPECÍFIC - SEGONA PART
1. Crèdit municipal. Causes i límits. La situació actual. Marc legal. Les formes de crèdit. El SWAP.
La classificació de l’endeutament (Mody’s).
2. La imposició municipal a Espanya. La imposició
sobre la propietat. La imposició sobre l’activitat
econòmica. Altres impostos municipals.
3. Taxes, contribucions especials i preus públics. Noció, característiques i posició del sistema fiscal espanyol. Elements d’aquests tributs. El preu públic i
la seva regulació (La llei 25/1998, de 13 de juliol).
4. Els principis pressupostaris. El concepte de pressupost i els principis pressupostaris generals. Tipus de processos pressupostaris. Les teories del
procés pressupostari.
5. La normativa pressupostaria (I). La Llei general
pressupostària.
6. La normativa pressupostaria (II). El títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les finances locals. Real Decret 500/1990 de 20
d’abril.
7. Els pressupostos dels ens locals a Espanya (I).
Estructura dels pressupostos locals. Contingut i
aprovació dels pressupostos locals. Els crèdits del
pressupost de despesa: modificacions.
8. Els pressupostos dels ens locals a Espanya (II).
Execució del pressupost de despesa (ADOP).
Execució del pressupost d’ingressos. La bestreta
de caixa.
9. Els pressupostos dels ens locals a Espanya (III).
La liquidació del pressupost i el Compte General.
El finançament afectat. El romanent de tresoreria.
10. Les tècniques pressupostàries. Les tècniques
pressupostàries clàssiques i les seves limitacions.
El Pressupost per programes: fonaments teòrics i
metodologia. Problemes i aplicacions. Classificació de les despeses i dels ingressos: econòmica
orgànica i funcional.
11. Els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona.
El pressupost de l’Ajuntament. Les bases d’execució. El grup municipal: organismes autònoms i
empreses municipals.
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12. La comptabilitat pública a Espanya. El Pla de
Comptabilitat Pública. Objectius i característiques.
Elements de comptabilitat pressupostària. Elements de comptabilitat financera.
13. La normativa comptable per a l’administració
local.
La Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració
Local (ICAL): elements bàsics.
14. Problemàtica comptable a l’Administració local (I).
Immobilitzat i amortitzacions. Patrimoni i inventari
de béns. Les diferències entre comptabilitat financera i pressupostària en la ICAL.
15. Problemàtica econòmica i comptable a l’Administració local (II). Dels organismes autònoms segons la seva classificació (administratius, comercials, industrials i financers). De les empreses
municipals. La consolidació financera versus la
pressupostària.
16. La comptabilitat de costos. Els sistemes de costos: costos totals i costos directes. Característiques i diferències. Mètodes de comptabilitat de
costos als ens locals. Principals problemes.
17. El control de la gestió (I). Particularitats de la gestió dels serveis públics davant el sector privat. El
sistema de indicadors per al control de la gestió.
Aplicació del control de gestió als serveis públics.
18. El control de la gestió (II). Sistemes d’informació
interna. Auditoria interna. Auditoria externa. Auditoria de gestió. Auditoria econòmica. Control intern dels ens locals: El control de legalitat, el control financer i el control econòmic i d’eficàcia.
19. Els cossos d’habilitació nacional. Origen, funcions
i competències. El secretari. L’interventor. El tresorer.
20. Contractació: normativa (I). Text refós de la LCAP
(RDL 2/2000, de 16 de juny). Contingut general i
aspectes més rellevants.
21. Contractació: normativa (II). Reglament general
de la LCAP (RD 1098/2001, de 12 d’octubre).
Contingut general i aspectes més rellevants.
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22. Contractes (I). Disposicions generals i requisits
per a contractar amb les Administracions públiques. Els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques. Perfeccionament i formalització
dels contractes.
23. Contractes (II). Tipus de procediment. Formes
d’adjudicació. Execució i modificació de contractes.
24. Contractes (III). La extinció del contracte. La cessió del contracte.
25. El contracte d’obres. Principals característiques.
El contracte de concessió d’obra pública. La publicitat.
26. El contracte de gestió de serveis públics. Principals característiques. Execució del contracte de
gestió de serveis públics. La subcontractació en el
contracte de gestió de serveis públics.
27. El contracte de subministrament. Principals característiques. Normes especials de contractació en
el contracte de subministrament.
28. El contracte de consultoria i assistència. Principals
característiques. Publicitat, procediment i formes
d’adjudicació. Els contractes d’elaboració de projectes d’obres. El contracte de concessió d’obra
pública.
29. La concessió. La concessió d’ús privatiu. La concessió de servei públic. Les autoritzacions.
30. Les subvencions. Funcions i tipologia. La normativa de l’Ajuntament de Barcelona. Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis amb altres administracions
públiques i institucions (Decret d’Alcaldia de 10 de
desembre de 1990). El “Reglamento de procedimiento para concesión de subvenciones públicas”
(RD de 17 de desembre de 1993).
31. El procediment administratiu. La Llei 30/1992.
Principals característiques.
32. El Reglament orgànic municipal. Principals característiques.
33. La Carta municipal. Contingut. Principals característiques de l’actual Carta municipal.

Concursos
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE 2 CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE 2 LLOCS DE TREBALL, MÉS VACANTS
(Aprovades per decret de l’Alcaldia de data 14 de
maig de 2002)

BASES GENERALS
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d’aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a
l’annex, d’acord amb les condicions específiques que
s’indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d’ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un
Institut Municipal, i no pertànyer a les classes de
Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament
posteriorment subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. També hi podran
participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de Treball,
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d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
Haver prestat un mínim d’un any de serveis com a
funcionari de carrera o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de
l’última destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de
serveis, inclosos els serveis anteriors en altres Administracions Públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim
d’1 punt.
2. Grau personal consolidat. S’avaluarà fins a un
màxim d’1 punt segons el barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat ....
1 punt
– Per posseir com a grau el mateix nivell
del lloc de treball convocat .................. 0,75 punts
- Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball convocat .................................................... 0,50 punts
- Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball
convocat .............................................. 0,25 punts
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si
és el cas, l’últim ocupat, fins a un màxim d’1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d’un lloc d’igual
nivell al del lloc de treball convocat .....
1 punt
– Pel desenvolupament d’un lloc de treball inferior en dos nivells al del lloc
de treball convocat .............................. 0,50 punts
– Pel desenvolupament d’un lloc de treball de nivell superior al nivell del lloc
de treball base de la categoria del
concursant ........................................... 0,25 punts
A aquests efectes, s’ha d’entendre per nivell del
lloc de treball desenvolupat, el nivell de complement
de destinació efectivament acreditat en la nòmina
corresponent, quan es tracti d’un nivell superior al del
grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell
del lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut
consolidar a la carrera administrativa.
4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s’escau, en funció de les matèries, la durada i l’avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada
concurs s’indiqui expressament a l’annex, que en cas
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d’absència del president titular, exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d’actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del
concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans,
qui també tindrà la condició de secretari/ària de la
Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en
els termes previstos a les Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l’ordre d’aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s’han d’entendre
sempre referits a la data d’acabament de l’esmentat
termini.
Per a cada concurs s’ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa, es
podrà utilitzar l’imprès normalitzat de què es disposa
a l’Oficina d’Informació de Personal i a les seus dels
districtes.
En cas d’empat en la puntuació, per dirimir-lo
s’atendrà a l’antiguitat de serveis prestats a la Corporació des de la data d’incorporació en la plantilla, amb
caràcter indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s’estableixi la redacció d’un informe o memòria,
aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en
aquells casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir.
L’informe s’haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud i el currículum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d’acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables
un cop s’ha pres possessió del lloc. Malgrat això,
quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents concursos convocats, haurà d’optar per una
d’elles, dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de l’exposició en el tauler d’anuncis del departament de Personal de la proposta de la Junta de Valoració de l’últim concurs en què hagi obtingut la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s’estarà a allò que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de
juliol de 1988 i la normativa legal i reglamentària
corresponent.
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Annex
Concurs 935. Cap de Programa d’Anàlisi i Avaluació Ambiental (Nivell 24).
Concurs 936. Arxiver/a de Districte (Nivell 20).

Cap de Programa d’Anàlisi i Avaluació Ambiental
Concurs 935
Lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis de
Vigilància Ambiental del Sector de Manteniment i
Serveis, ubicat al carrer del Torrent de l’Olla, núm.
218-220.
Nivell 24 i específic de responsabilitat de 427,58
euros segons catàleg vigent (2499X).
Horari 37,5 h.

Funcions principals
– Coordinació, direcció i supervisió de la gestió de
les xarxes de vigilància ambiental (vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, del medi hídric, radiacions ionitzants, ...).
– Recollida i anàlisi de la informació necessària per
al coneixement de la qualitat ambiental de la ciutat, avaluació d’impactes ambientals i proposta
d’accions correctores.
– Coordinació i direcció del control sanitari dels
vectors ambientals (atmosfera, sols, radiacions i
aigües de consum, esbarjo, marines i freàtiques)
i de les instal·lacions de risc ambiental.
– Coordinació i direcció dels estudis ambientals necessaris per a la investigació de brots epidèmics i
d’exposició-efectes sobre la salut pública.
– Proposta d’ordenances i establiment de criteris
d’aplicació de les noves normatives autonòmiques, estatals i de la UE en matèria de vigilància
ambiental.
– Proporcionar suport tècnic i aportar criteris de
qualitat ambiental als projectes i iniciatives desenvolupades per altres òrgans municipals.
Requisits addicionals
Personal del grup A que pertany a les categories
de tècnic superior en Ciències o en Arquitectura i Enginyeria, branca enginyeria.
Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques relacionades amb les
funcions del lloc de treball, excepte la que doni accés
a la convocatòria, fins a 1 punt.
2. Experiència professional fins a 6 punts en funció
del barem següent:
– Experiència específica en el disseny i
gestió de xarxes de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica,
fins a ....................................................
2 punts
– Experiència específica en anàlisi,
diagnòstic i avaluació de la qualitat de
l’aire urbà i de les aigües ....................
2 punts
– Experiència específica en el control
sanitari de riscos epidemiològics associats al medi ambient ..........................
2 punts
3. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, 1 punt.
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4. Exercici. La Junta de Valoració podrà convocar
per a una prova professional. En cas de realitzar-se
l’esmentada prova, es puntuarà fins a 4 punts.
5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, i especialment la capacitat de relació
interpersonal, la capacitat per a treballar en equip i
l’organització i planificació del treball.
La Junta de Valoració podrà convocar els/les candidats/tes per a l’avaluació d’aquest apartat mitjançant els sistemes d’apreciació que consideri més
adequats i el valorarà fins a 4 punts.

Puntuació mínima
Si s’avaluen tots apartats: 10 punts.
Si no s’avalua l’apartat opcional, la puntuació mínima serà la meitat de la puntuació total (mèrits comuns més mèrits complementaris ) que poden obtenir
els candidat/tes.
Junta de Valoració
Sr. Ricard Frigola i Pérez, gerent del Sector de
Manteniment i Serveis, o persona en qui delegui.
Sr. Pau Rodríguez i Montequin, director de Serveis
de Vigilància Ambiental, o persona en qui delegui.
Sr. Francesc Cornet i Ciurana, cap del Servei d’Administració i Personal, o persona en qui delegui.
Sr. José M. Martínez de Eulate, tècnic de la Direcció de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè
d’Empresa.

Arxiver/a de Districte
Concurs 936
1 lloc de treball adscrit a la Secretaria Tecnicojurídica del Districte d’Horta-Guinardó.
Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual de
288,27 euros, segons catàleg vigent (2039X).

Funcions principals
– Gestió de l’Arxiu Municipal del Districte, d’acord
amb les Normes reguladores del Sistema Municipal d’Arxius.
– Establir els criteris de classificació dels arxius de
gestió del Districte i elaborar instruments de descripció de la documentació administrativa i històrica de l’arxiu, i facilitar-ne la consulta.
– Divulgació i recuperació del patrimoni documental
del Districte.
Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.
Mèrits complementaris
1. Categoria professional fins a 1 punt, segons el
barem següent:
– Tècnic superior d’Art i Història ............
1 punt
– Tècnic superior d’Educació i Psicologia, de Gestió, Dret, TAG, Ciències
de la Informació ................................... 0,75 punts
– Tècnic mitjà de Bibliologia, Gestió o
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Ciències Socials (especialitat arxivística) ................................................. 0,50 punts
– Tècnic mitjà en Ciències Socials o
educació .............................................. 0,25 punts
2. Titulacions acadèmiques Per posseir titulacions
superiors o mitjanes rellevants per a l’exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d’accés a la categoria ja valorada a l’apartat anterior, fins a 1 punt, segons el barem següent:
– Llicenciatura en Geografia i Història ... 0,75 punts
– Altres titulacions relacionades amb
l’arxivística ........................................... 0’25 punts
3. Experiència professional fins a 5 punts, segons
el barem següent:
– Organització i descripció de fons documentals, fins a .....................................
2 punts
– En atenció al públic, fins a ..................
1 punt
– En activitats de difusió de l’arxiu,
fins a ....................................................
1 punt
– En supervisió de grups de treball,
fins a ....................................................
1 punt
4. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.
5. Informe/proposta sobre “Funcionament de l’Arxiu
Municipal del Districte d’Horta-Guinardó”. L’extensió
màxima haurà de ser de cinc pàgines i s’avaluarà fins
a 4 punts, en funció de la naturalesa, coherència i
aportacions personals del candidat.
6. Característiques personals requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball, especialment la capacitat d’anàlisi, comunicació
oral, planificació del treball propi i l’habilitat per a les
relacions interpersonals.
La Junta de Valoració podrà convocar els/les candidats/tes per a l’avaluació de les seves característiques personals.
En el cas de realitzar-se aquesta convocatòria la
Junta de Valoració utilitzarà els sistemes d’apreciació
que consideri més adequats i valorarà fins a un màxim de 4 punts.

Puntuació mínima
Si s’avaluen tots els apartats: 11 punts.
Si no s’avalua l’apartat opcional, la puntuació mínima serà la meitat de la puntuació total (mèrits comuns més mèrits complementaris ) que poden obtenir
els candidat/es.
Junta de Valoració
Vocals:
Sr. Eduard Vicente i Gómez, gerent del Districte
d’Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sra. Anna Estruch i Duran, cap del Departament
d’Administració i Personal del Districte d’Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sr. Xavier Sánchez i Just, secretari tecnicojurídic
del Districte d’Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sr. Jordi Serchs i Serra, cap del Programa de Coordinació dels Arxius Municipals de Districte, o persona en qui delegui.
Sr. José M. Martínez de Eulate Garralda, tècnic de
la Direcció de Recursos Humans, o persona en qui
delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
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BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’1 CONCURS PER A LA PROVISIÓ
D’1 LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA
(Aprovades per resolució de la Direcció General
de l’Institut Municipal d’Informàtica de data 31 de
gener de 2002)
De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convoca concurs per a la provisió del lloc de treball de l’IMI
que consta a l’annex, d’acord amb les condicions específiques que s’hi indiquen i amb els requisits comuns que es fixen a continuació.

REQUISITS COMUNS
A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria es necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament de Barcelona o a un Institut Municipal i no pertànyer a les
classes de Guàrdia Urbana o Servei de Prevenció
i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament
posteriorment subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. També hi podran
participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de Treball,
d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d’un any de serveis com a
funcionari de carrera o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de
l’última destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis anteriors en altres Administracions públiques que hagin estat formalment reconeguts, a raó de 0,10 punts, i fins a un màxim d’1
punt.
2. Grau personal consolidat. S’avaluarà fins a un
màxim d’1 punt, segons el barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al lloc de treball convocat .........
1 punt
– Per posseir com a grau el mateix nivell al del lloc de treball convocat ....... 0,75 punts
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball convocat .................................................... 0,50 punts
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball convocat .................................................... 0,25 punts
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, en
el seu cas, l’últim ocupat fins a un màxim d’1 punt,
segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d’un lloc d’igual
nivell al del lloc de treball convocat.....
1 punt
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Pel desenvolupament d’un lloc de treball inferior en dos nivells al de lloc de
treball convocat ................................... 0,50 punts
– Pel desenvolupament d’un lloc de treball de nivell superior al nivell del lloc
de treball base de la categoria del
concursant ........................................... 0,25 punts
A aquests efectes, s’ha d’entendre per nivell del
lloc de treball desenvolupat, el nivell de complement
de destinació efectivament acreditat en la nòmina
corresponent, quan es tracti d’un nivell superior al del
grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell
del lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut
consolidar a la carrera administrativa.
4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s’escau, en funció de les matèries, la durada i l’avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres que s’indiquen a
l’annex.
Presidència:
El gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de
Barcelona.
Vocals:
Director/a de Serveis que per a cada concurs s’indiqui expressament a l’annex, el qual en cas d’absència del president titular, ostentarà la presidència de la
Junta.
El/la cap de Personal de Sector de Serveis Generals.
El/la cap del Servei al qual estigui adscrit el lloc de
treball en concurs, o persona en qui delegui.
La secretària de l’Institut o persona en qui delegui,
la qual també tindrà la condició de secretària de la
Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en
els termes previstos a les Bases marc, els representants sindicals de l’Institut.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l’ordre d’aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents a qualsevol oficina de Registre
de l’Ajuntament, o a qualsevol dels Registres Municipals, inclòs l’Institut Municipal d’Informàtica, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria en la Gaseta
Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s’han d’entendre
sempre referits a la data d’acabament de l’esmentat
termini.
Per a cada concurs s’ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es podrà utilitzar l’imprès normalitzat de què es disposa al
Registre General de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Infor-
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mació de Personal, a les seus dels Districtes o a l’Institut Municipal d’Informàtica (avinguda Diagonal, núm.
220, 2a planta).
En cas d’empat en la puntuació, per dirimir-lo
s’atendrà a l’antiguitat de serveis prestats a la Corporació des de la data d’incorporació a la plantilla amb
caràcter indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s’estableixi la redacció d’un informe o memòria,
aquest treball no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells casos en què les bases específiques
del concurs en determinin un nombre superior, donades les característiques del lloc de treball a cobrir.
L’informe s’haurà de presentar conjuntament amb
la sol·licitud i el currículum vitae.
El lloc de treball objecte de la present convocatòria
té com a règim horari el de 37,5 hores.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d’acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables
un cop s’ha pres possessió del lloc. Malgrat això,
quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents concursos convocats, haurà d’optar per una
d’elles, dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de l’exposició en el tauler d’anuncis del Departament de Recursos Humans de la proposta de la Junta
de Valoració de l’últim concurs en què hagi obtingut
la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta
convocatòria, s’estarà a allò que disposen les Bases
marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

Annex
Concurs 1/02. Tècnic d’Investigació Social de l’Institut Municipal d’Informàtica (Nivell 22).

Tècnic d’Investigació Social de l’Institut Municipal
d’Informàtica
Concurs 1/02
Lloc de treball adscrit al Departament d’Estudis i
Avaluació de l’Institut Municipal d’Informàtica, situat a
l’avinguda Diagonal, núm. 220, 2a planta, de Barcelona.
Nivell de destinació 22 i específic de responsabilitat
de 215,52 €, segons catàleg vigent (2299Z).

Funcions
a) Disseny i elaboració de projectes: Formalització, a
partir d’uns determinats objectius establerts pel
client, d’una proposta d’estudi que inclogui el
plantejament, les fases i la metodologia a utilitzar
en l’estudi.
b) Anàlisi de dades i elaboració d’informes: Tractament de la informació, estudi i ordenació de les
dades per tal d’extraure la informació i les con-
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clusions més interessants i transmissió dels resultats.
c) Presentació dels resultats davant del client, mitjançant una síntesi de les conclusions més significatives recollides en l’informe.

Requisits addicionals
Personal pertanyent als grups A o B.
Mèrits complementaris
1. Titulacions acadèmiques, fins a 2 punts, segons
el barem següent :
– Titulat Superior en Antropologia, Filologia, Història, Economia, Dret, Sociologia, Ciències Polítiques, Geografia i
Gestió i Administració Pública ............. 1,5 punts
– Diplomat d’Estadística i Titulat Superior en Tècniques d’Investigació de
Mercat .................................................
1 punt
– Altres titulacions, superiors o mitjanes, rellevants per al lloc de treball,
fins a .................................................... 0,5 punts
2. Experiència professional, acreditada, fins a 5
punts, segons el barem següent:
– Experiència en el desenvolupament,
gestió i control de qualitat de sistemes de la informació ...........................
3 punts
– Experiència en la realització d’investigació social, anàlisi de polítiques
públiques i de mercat .......................... 1,5 punts
– Experiència en l’ús de Word, Excel i
Access ................................................. 0,5 punts
3. Altres mèrits, que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.
4. Proves: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidat/tes per tal d’avaluar els coneixements i aptituds professionals, pròpies del lloc de tre-
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ball, de les persones aspirants, valorant-les fins a un
màxim de 4 punts.
5. Característiques personals: En aquest apartat, si
s’avalua, es valoraran les característiques requerides
per al lloc de treball i, preferentment, les següents
competències o habilitats: comunicació oral; iniciativa
i dinamisme i habilitat per a les relacions interpersonals.
La Junta de Valoració convocarà els/les candidats/tes per a l’avaluació d’aquest apartat mitjançant els sistemes d’apreciació que consideri més
adequats, i els valorarà fins a un màxim de 4 punts.

Puntuació mínima
Si s’avaluen tots els apartats: 12 punts.
Si no s’avaluen els apartats opcionals, la puntuació
mínima serà la meitat de la puntuació total (mèrits comuns més mèrits complementaris) que poden obtenir
els/les candidats/tes.
Junta de Valoració
Presidència:
Sr. Lluís Olivella i Cunill, director general de l’Institut Municipal d’Informàtica com a titular, o persona en
qui delegui.
Vocalies:
Sr. Màrius Boada i Pla, cap del Departament d’Estudis i Avaluació de l’Institut Municipal d’Informàtica, o
persona en qui delegui.
Sr. Josep Pérez i Bernabeu, cap de Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Informàtica, o persona
en qui delegui.
Sra. Ana Roset i Aguilera, tècnic de Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Informàtica, la qual també actuarà com a secretària de la Junta, o persona
en qui delegui.
Un representant designat pel Comitè d’Empresa.
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ANUNCIS
Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona
Març de 2002
Reclamació: Va portar a netejar una jaqueta a la
tintoreria perquè tenia una taca de bolígraf al davant i
quan la hi tornaren, on hi havia la taca es veia un cercle. Demana una indemnització.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar
correcte el rentat fet a la jaqueta. La tintoreria reclamada haurà de tornar la peça a la reclamant en el
moment de rebre la notificació del laude.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 5 de març de 2002.
(Ref. 01/589)
* * *
Reclamació: S’emportaren tres bosses de roba
per a netejar i quan les recollí va observar que no havien fet el rentat correctament, perquè estaven deteriorades.
Laude: S’estima en part la reclamació, i la tintoreria reclamada ha de tornar al reclamant l’import abonat pel servei de neteja, 30,05 €, en el termini de
quinze dies a comptar des de la notificació d’aquest
laude.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 5 de març de 2002.
(Ref. 01/3545)
* * *
Reclamació: Va portar a netejar una jaqueta d’ant
i la hi deixaren en un estat molt deficient. Demana
que li lliurin la peça en perfecte estat o que li abonin
el seu import.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar
que el rentat fet per la tintoreria ha estat correcte.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 5 de març de 2002.
(Ref. 01/3131)
* * *
Reclamació: Va portar a netejar una catifa i la deixà en dipòsit fins a la propera temporada d’hivern.
Quan va anar a recollir-la, li digueren que l’havien extraviada. Demana la catifa o que li abonin el seu import en metàl·lic.
Laude: S’estima en part la reclamació i es fixa en
360,61 € la quantitat que la tintoreria haurà d’abonar
a la reclamant, en el termini de quinze dies a comptar
des de la notificació d’aquest laude, en concepte d’indemnització per la pèrdua de la catifa.
S’aprova per unanimitat.

Barcelona, 5 de març de 2002.
(Ref. 01/3743)
* * *
Reclamació: Sol·licita la resolució del contracte
d’ensenyament amb l’empresa reclamada, perquè li
digueren que el curs tenia una durada de 18 mesos i
no de 12, com fou en realitat, i com a solució al problema només li proposaren que continués un fill seu o
un altre familiar.
Laude: Es desestima la reclamació en el sentit que
no hi ha hagut cap mena d’incompliment contractual
per part de l’empresa reclamada. Per tant la reclamant haurà d’abonar a l’empresa reclamada la quantitat pendent, que és de 975,54 €, en el termini de
quinze dies a comptar des de la notificació d’aquest
laude a les parts. La reclamant, si ho creu oportú, podrà seguir cursant els estudis en l’acadèmia reclamada.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 6 de març de 2002.
(Ref. 01/1255)
* * *
Reclamació: Sol·licita la devolució de l’import abonat i no haver de pagar cap més quantitat al centre
d’estudis reclamat, perquè no han complert amb els
horaris ni amb el nivell que es varen comprometre en
el moment de la signatura del contracte.
Laude: S’estima en part la reclamació en el sentit
que l’acadèmia reclamada haurà de tornar a la reclamant la quantitat de 600 € del total que ha abonat
(781,32 €), i també haurà de cancel·lar el contracte
amb l’entitat financera sense cap càrrec per a la reclamant. Tot això en el termini màxim de quinze dies
a comptar des de la notificació d’aquest laude a les
parts, ja que no han ofert el nivell bàsic contractat per
l’alumna.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 6 de març de 2002.
(Ref. 01/3303)
* * *
Reclamació: Al quart dia d’haver adquirit un telèfon mòbil se li avarià. Demana que li canviïn o bé que
li tornin l’import abonat.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que la
companyia reclamada no és la responsable que el telèfon funcioni, sinó únicament de la línia. No obstant
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això, la reclamant pot presentar una nova reclamació
contra l’establiment on va adquirir l’aparell o bé contra el servei tècnic del fabricant del mateix.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 de març de 2002.
(Ref. 01/3216)
*

* *

Reclamació: La companyia reclamada li va tallar
la línia del seu telèfon mòbil el dia 11 per manca de
pagament, quan el termini per a abonar la factura és
el dia 30 de cada mes.
Laude: S’estima la reclamació en considerar improcedent l’actuació portada a terme per la companyia reclamada i es fixa en 120,20 € la “indemnització simbòlica” que la part reclamada haurà de satisfer
al reclamant com a compensació pels perjudicis soferts.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 de març de 2002.
(Ref. 01/3848)
*

* *

Reclamació: Va adquirir un telèfon mòbil el qual,
quan està en funcionament, es desconnecta als quinze minuts. Sol·licita un telèfon mòbil nou o la devolució de l’import abonat.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que la
companyia reclamada no és responsable en no haver-se produït cap problema amb la línia. No obstant
això, si la reclamant vol fer-ho, podrà iniciar una nova
reclamació contra el fabricant del telèfon mòbil.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 de març de 2002.
(Ref. 01/3759)
*

* *

Reclamació: No està conforme amb les factures
de telèfon mòbil enviades per la companyia reclamada, ja que les tarifes que li apliquen són diferents a
les que va contractar en adquirir el telèfon.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que ha
quedat comprovat que la tarifa contractada no cobria
les trucades internacionals. No obstant això, si el reclamant així ho desitja, se li ofereix la possibilitat
d’abonar el deute pendent (345,53 €) en sis mensualitats.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 7 de març de 2002.
(Ref. 02/34)
*

* *

Reclamació: No està d’acord amb les factures del
telèfon, de 2.549,29 i 1.811,88 €, respectivament.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar
que les trucades s’han fet des del telèfon del reclamant, perquè de l’anàlisi de les factures es comprova
que hi ha trucades a línies 906 fetes amb escassos
minuts de diferència amb d’altres que sí reconeixen.
No obstant això, si el reclamant així ho desitja, podrà
abonar els imports pendents de pagament en dotze
terminis sense interessos.
S’aprova per unanimitat.
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Barcelona, 12 de març de 2002.
(Ref. 01/3004)
*

* *

Reclamació: Sol·licita la devolució de l’import del
rebut del telèfon corresponent a trucades a línies 906.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar
que els números 906 afectats corresponen a accessos a Internet, i la reclamant ha d’abonar el servei de
tarificació addicional.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de març de 2002.
(Ref. 01/3515)
*

* *

Reclamació: La companyia Telefónica li reclama
el pagament d’unes trucades que no ha fet, perquè
va deixar el seu pis el dia 30 de juny de 2001 i les esmentades trucades són posteriors.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que la
baixa del telèfon no es va sol·licitar fins al 10 de juliol
de 2001.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de març de 2002.
(Ref. 01/3512)
*

* *

Reclamació: La companyia reclamada pretén que
pagui l’import d’unes factures corresponents a un
número de telèfon que correspon a un abonat de Girona. Sol·licita l’anul·lació de la responsabilitat de pagament de les esmentades factures i la devolució
dels 300,51 € ingressats a compte mentre es resolia
la reclamació.
Laude: S’estima en part la reclamació en el sentit
que la companyia reclamada donarà d’alta el telèfon
del reclamant a Barcelona sense cap càrrec, i li condonarà el deute que queda per pagar. Així mateix,
no donarà l’alta a cap altre telèfon a nom del reclamant si aquest no ho demana personalment.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de març de 2002.
(Ref. 01/3796)
*

* *

Reclamació: Sol·licitaren la desconnexió de la línia
ADSL que havien contractat. Aquesta sol·licitud va
ser rebuda per la part reclamada el 24 d’octubre de
2001 i no se’ls ha fet la desconnexió.
Laude: S’estima en part la reclamació en el sentit
que la companyia reclamada bonificarà a la reclamant la meitat de les quantitats corresponents a “resta” i a les trucades metropolitanes corresponents a
les factures impugnades.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 12 de març de 2002.
(Ref. 02/339)
*

* *

Reclamació: Sol·licita la resolució del contracte
d’ensenyament subscrit amb l’acadèmia reclamada
per a la preparació d’oposicions, per incompliment
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del contracte, ja que el centre d’estudis ha tancat.
Laude: S’estima la reclamació en el sentit que
queda resolt el contracte d’ensenyament subscrit
amb l’acadèmia reclamada per incompliment contractual. L’empresa reclamada haurà rescindir el contracte de préstec amb l’entitat financera.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 13 de març de 2002.
(Ref. 01/1075, 01/1296, 01/1640, 01/2028, 01/2377,
01/2508, 01/2580, 01/3187, 01/3833, 02/145, 02/223,
02/224, 02/225, 02/297, 02/348, 02/385)
* * *
Reclamació: Sol·licita la resolució del contracte
d’ensenyament subscrit amb l’acadèmia reclamada
per a la preparació d’oposicions, per incompliment del
contracte, perquè el centre d’estudis ha tancat.
Laude: S’estima la reclamació en el sentit que
queda resolt el contracte d’ensenyament subscrit
amb l’acadèmia reclamada per incompliment contractual, i l’acadèmia ha de tornar a l’alumna les quantitats abonades directament al centre d’estudis. L’entitat financera rescindirà el contracte de préstec amb la
reclamant, atesa la impossibilitat de complir el contracte d’ensenyament.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 13 de març de 2002.
(Ref. 01/1084, 01/1666, 01/2465, 01/3051, 01/3062,
01/3184, 01/3185, 02/96, 02/347)
* * *
Reclamació: Sol·licita la resolució del contracte
d’ensenyament subscrit amb l’acadèmia reclamada
per a la preparació d’oposicions, per incompliment del
contracte, perquè el centre d’estudis ha tancat.
Laude: S’estima en part la reclamació, atès que el
reclamant va contractar el curs fa més de dos anys i
durant aquest temps no ha manifestat cap tipus de
queixa, per això només se li tornarà la part proporcional de l’import abonat entre la data de tancament de
l’acadèmia, 1 de maig de 2001, i la finalització del
contracte.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 13 de març de 2002.
(Ref. 01/2478,01/2492,01/2733)
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(Ref. 01/1093, 01/1704, 01/1896, 01/1970, 01/1980,
01/2121, 01/2447, 01/2448, 01/2451, 01/2461, 01/2467,
01/2473, 01/2481, 01/2485, 01/2491, 01/2624, 01/2863,
01/2981, 01/3061, 01/3188, 01/3190, 01/3193, 01/3194,
02/144, 02/384)
* * *
Reclamació: Considera que es produïren diverses
irregularitats en la seva estada en l’hotel reclamat,
perquè, entre d’altres circumstàncies, no li volgueren
entregar la factura de l’import que va abonar en concepte d’allotjament.
Laude: El reclamant dipositarà en la Junta Arbitral
l’import que deu, 150,50 €, que seran lliurats al reclamat. Una vegada dipositada l’esmentada quantitat,
podrà passar per l’hotel a recollir el seu equipatge.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 14 de març de 2002.
(Ref. 02/423)
* * *
Reclamació: Va abonar 210,35 € a una central
d’anuncis de propietaris per trobar un habitatge. Atès
que no ha pogut aconseguir-ho, considera que l’han
enganyat i demana que li tornin l’import abonat.
Laude: S’estima en part la reclamació, i l’empresa
reclamada ha de tornar al reclamant el 75% de l’import abonat pel reclamant, en el termini de deu dies a
comptar des de la notificació del laude a les parts.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 14 de març de 2002.
(Ref. 02/49)
* * *
Reclamació: Li han augmentat el rebut del lloguer
de l’habitatge sense que li hagin enviat cap nota explicativa ni cap justificació.
Laude: Es desestima la reclamació en considerar
justificats els augments registrats en el lloguer de
l’habitatge de la reclamant.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 14 de març de 2002.
(Ref. 02/405-481 –acumulats-)
* * *

* * *
Reclamació: Sol·licita la resolució del contracte
d’ensenyament subscrit amb l’acadèmia reclamada
per a la preparació d’oposicions, per incompliment del
contracte, perquè el centre d’estudis ha tancat.
Laude: S’estima la reclamació en el sentit que
queda resolt el contracte d’ensenyament subscrit pel
reclamant amb l’acadèmia reclamada per incompliment contractual. L’empresa reclamada haurà d’abonar al reclamant l’import íntegre abonat per aquest.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 13 de març de 2002.

Reclamació: Va acudir a l’agència immobiliària reclamada per trobar un habitatge d’un preu assequible. Va abonar 210 €, però no va aconseguir trobar
cap pis. Demana la devolució de l’import abonat
Laude: S’estima en part la reclamació i es considera que la part reclamada haurà de tornar al reclamant
el 75% de l’import que va abonar, en termini de deu
dies a comptar des de la notificació d’aquest laude a
les parts.
S’aprova per unanimitat.
Barcelona, 14 de març de 2002.
(Ref. 02/51)
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Subhastes
L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona convoca la subhasta següent:

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

865

Obertura de les proposicions econòmiques
La durà a terme la mesa de contractació a la seu
de l’Institut Municipal de Mercats (avinguda Icària,
núm. 145-147, 4a planta, de Barcelona) el dia i hora
assenyalats, mitjançant comunicació expressa a tots
els licitadors.

Exp. núm. 143/02
Objecte
L’adjudicació de l’autorització d’ús dels llocs de
venda relacionats en l’annex adjunt dels mercats municipals de Barcelona.
Tipus
Segons annex adjunt.
Duració
La duració de l’autorització estarà subjecta a llicència municipal que podrà ser retirada en qualsevol moment, amb els tràmits legals adients previs i pagament de les indemnitzacions si escau.
Els llocs de venda i dipòsits-magatzems s’adjudicaran pels terminis que figuren a l’annex a partir de la
data de l’adjudicació. En aquelles parades on a més
del preu de licitació es pagui un cànon trimestral amb
revisió de l’IPC anual la seva vigència, es podrà prorrogar amb acord previ de les parts. En la resta de parades, amb pagament només del preu de licitació, no
serà possible la pròrroga.
Procediment
Obert. Subhasta.
Tramitació
Ordinària.
Fiança provisional
2% de l’import base de la licitació.
Forma de pagament
D’acord amb el que especifica el plec de clàusules
administratives particulars.
Condicions tècniques i econòmiques
D’acord amb el que especifica al plec de clàusules
administratives particulars.
Documents d’interès per als licitadors
Els licitadors hauran de presentar la documentació
exigida en el plec de clàusules administratives particulars, que és a disposició dels interessats a l’Institut
Municipal de Mercats, avinguda Icària, núm. 145-147,
4a planta, de Barcelona.
Model de proposició econòmica
De conformitat amb el que estableix el plec de
clàusules administratives particulars.
Termini de presentació de les proposicions
Serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i s’acabarà a les 14
hores del darrer dia hàbil.
Es fa constar que si l’últim dia del termini escau en
dissabte o dia festiu a la ciutat de Barcelona, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al primer
dia hàbil següent.

Vigència de les proposicions
Els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta durant tres mesos, comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
El preu d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.
Barcelona, 8 de maig de 2002. La gerent de
l’IMMB, Lourdes Altés i Juan.

Annex
Mercat: Boqueria
– Núm. Llocs: DM 28; m2: 5,00; Denominació: Dipòsit-magatzem; Durada de l’adjudicació: 3 anys;
Preu de licitació: 126,21 euros trimestrals, amb revisió de l’IPC anual; Garantia: 30,29 euros.
– Núm. Llocs: DM 108-109; m2: 7,20; Denominació:
Dipòsit-magatzem; Durada de l’adjudicació: 3
anys; Preu de licitació: 252,43 euros trimestrals,
amb revisió de l’IPC anual; Condicions plec: Adjudicar com una sola unitat de venda; Garantia:
60,58 euros.
– Núm. Llocs: 236-269; m2: 6,02; Denominació:
Conserves; Durada de l’adjudicació: 25 anys;
Preu de licitació: 30.050,61 euros; Condicions
plec: Adjudicar com una sola unitat de venda; Garantia: 601,01 euros.
Mercat: Canyelles
– Núm. Llocs: 2-3; m2: 31,73; Denominació: Fruita i
verdura; Durada de l’adjudicació: 7 anys; Preu de
licitació: 360 euros trimestrals, amb revisió de
l’IPC anual; Condicions plec: Adjudicar com una
sola unitat de venda; Garantia: 201,06 euros.
– Núm. Llocs: 22; m2: 14,20; Denominació: Peix
fresc i marisc; Durada de l’adjudicació: 7 anys;
Preu de licitació: 330 euros trimestrals, amb revisió de l’IPC anual; Garantia: 184,8 euros.
– Núm. Llocs: 23; m2: 13,58; Denominació: Peix
fresc i marisc; Durada de l’adjudicació: 7 anys;
Preu de licitació: 330 euros trimestrals, amb revisió de l’IPC anual; Garantia: 184,8 euros.
– Núm. Llocs: 26; m2: 20,40; Denominació: Fruita i
verdura; Durada de l’adjudicació: 7 anys; Preu de
licitació: 234 euros trimestrals, amb revisió de
l’IPC anual; Garantia: 131,04 euros.
– Núm. Llocs: 29; m2: 17,30; Denominació: Aviramcaça i ous; Durada de l’adjudicació: 7 anys; Preu
de licitació: 425 euros trimestrals, amb revisió de
l’IPC anual; Garantia: 238 euros.
Mercat: Guineueta
– Núm. Llocs: DM 37; m2: 9,45; Denominació: Dipòsit-magatzem; Durada de l’adjudicació: 25 anys;
Preu de licitació: 3.306 euros; Garantia: 66,12
euros.
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Núm. Llocs: 24-25-26-27; m2: 16,05; Denominació: Despulles; Durada de l’adjudicació: 25 anys;
Preu de licitació: 21.035 euros; Condicions plec:
Adjudicar com una sola unitat de venda; Garantia:
420,7 euros.
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–

7 anys; Preu de licitació: 500 euros trimestrals,
amb revisió de l’IPC anual; Condicions plec: Adjudicar com una sola unitat de venda; Garantia: 280
euros.
Núm. Llocs: 51; m2: 4,18; Denominació: Conserves; Durada de l’adjudicació: 7 anys; Preu de licitació: 105 euros trimestrals, amb revisió del l’IPC
anual; Garantia: 58,8 euros.
Núm. Llocs: 52; m2: 4,17; Denominació: Especialitats; Durada de l’adjudicació: 7 anys; Preu de licitació: 125 euros trimestrals, amb revisió de l’IPC
anual; Garantia: 70 euros.

Mercat: Les Corts
– Núm. Llocs: 86-87; m2: 6,83; Denominació: Xarcuteria i embotits; Durada de l’adjudicació: 25 anys;
Preu de licitació: 30.050,61 euros; Condicions
plec: Adjudicar com una sola unitat de venda; Garantia: 601,01 euros.

–

Mercat Núria
– Núm. Llocs: 15; m2: 7,50; Denominació: Colonials;
Durada de l’adjudicació: 25 anys; Preu de licitació:
3.607 euros; Garantia: 72,14 euros.
– Núm. Llocs: 25; m2: 7,00; Denominació: Peix
fresc; Durada de l’adjudicació: 25 anys; Preu de licitació: 8.414 euros; Garantia: 168,28 euros.

Mercat: Sarrià
– Núm. Llocs: 37; m2: 4,80; Denominació: Aviram i
caça i ous; Durada de l’adjudicació: 25 anys; Preu
de licitació: 7.212,15 euros; Garantia: 144,24
euros.

Mercat: Sant Andreu
– Núm. Llocs: 61-62-63-64; m2: 13,16; Denominació: Xarcuteria i embotits; Durada de l’adjudicació:

Mercat: Sant Gervasi
– Núm. Llocs: 62; m2: 3,22; Denominació: Serveis;
Durada de l’adjudicació: 25 anys, Preu de licitació:
7.212,15 euros; Garantia: 144,24 euros.

Concursos
Núm. Expedient: 2002/6013
Núm. Contracte: 02001711
Tramitació, procediment, modalitat d’adjudicació
Tramitació ordinària, procediment obert, modalitat
d’adjudicació per concurs.
Lloc execució/entrega
Carrer de les Ramalleres, núm. 17.
Òrgan contractació
Districte de Ciutat Vella. Telèfon: 93 291 61 01.
Objecte del contracte
Instal·lació d’aire condicionat i calefacció a cinc
centres del Districte de Ciutat Vella.
Obtenció del plec de clàusules economicoadministratives particulars, tècniques i projecte, en el seu cas
Copisteria Miracle, carrer de Joaquim Pou, núm. 2.
Telèfon: 93 317 12 26. Fax: 93 412 18 12.
Condicions
Import: 189.922,65, IVA inclòs.
Durada: Fins al 31 de març de 2003.
Condicions de capacitat, solvència tècnica i
econòmica
Els licitadors hauran de reunir les que s’especifiquen en el plec de condicions economicoadministratives particulars i acompanyar la documentació que
s’hi detalla.
Presentació d’ofertes
Les proposicions s’han de redactar d’acord amb el
model que consta al plec de clàusules i indistintament
en idioma català o castellà.

Les proposicions, juntament amb tots els documents que requereix el plec de clàusules, es presentaran en dos sobres tancats, signats pel licitador o
persona que el representi, en els quals ha de constar:
“Sobre núm. 1: documentació administrativa que ve
referenciada en el plec de clàusules economicoadministratives particulars”; “Sobre núm. 2: proposició
econòmica i referències tècniques”.
Les proposicions podran presentar-se en mà o per
correu certificat, preferentment al Registre del Districte de Ciutat Vella, carrer de les Ramalleres núm. 17,
de Barcelona, de 8,15 a 14,15 hores, o a qualsevol
altre Districte tots els dies laborables, excepte els dissabtes, en què es presentaran al Registre General de
l’Ajuntament de Barcelona, de 9 a 14 hores.

Termini de presentació d’ofertes
Finalitzarà el dia en què es compleixin els 26 dies
naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci. Si aquest dia fos festiu, el termini de presentació de proposicions finalitzaria el següent dia hàbil.
Obertura d’ofertes
Es celebrarà al Districte de Ciutat Vella, plaça de
Bonsuccés núm. 3, 3a planta, el primer dijous hàbil
després d’haver passat 5 dies des de la finalització
del termini de presentació de proposicions. L’hora
prevista, serà a les 11 h. Si el dia i l’hora es modifiqués es faria saber als licitadors. Així mateix, podran
assistir a l’esmentada obertura els representants de
les empreses licitadores.
El preu d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari del contracte i serà com a màxim de 287 €.
Barcelona, 10 de maig de 2002. La secretària delegada, Margarita Pinart i Camarasa.
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Altres anuncis
Exp. 108/02
El director gerent de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal, per delegacions aprovades per la
presidenta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins el
24 de juliol de 2001, en data 8 de maig de 2002, va
adoptar la resolució següent:
“Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de dur a
terme el contracte del projecte de les obres
d’arranjament dels paviments interiors del Parc Güell,
en la ciutat de Barcelona, que necessita Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, per a l’any
2002, en els termes regulats a l’article 7 del plec de
clàusules;
Adjudicar, mitjançant el procediment de concurs
obert, el contracte d’obra a l’empresa Construcciones
y Servicios Faus, SA, pel preu de 111.124,66 € (IVA
inclòs);
Aplicar la despesa de 111.124,66 € (IVA inclòs),
amb càrrec a la partida 60170 del pressupost de
l’any 2002;
Disposar l’abonament de l’esmentada quantitat a
l’empresa adjudicatària amb la presentació prèvia de
les factures cursades pel tràmit reglamentari;
Requerir l’empresa adjudicatària perquè dins del
termini dels quinze dies següents en què rebi la
notificació d’aquest decret, acrediti haver constituït la
garantia definitiva de 4.444,99 €, i perquè comparegui el seu legal representant el dia i hora que se li
indiqui per tal de formalitzar el contracte.”
Barcelona, 8 de maig de 2002. La secretària delegada, PD, J. I. Martínez i Legaz.
*

* *

Exp. 132/02
El director gerent de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal, per delegacions aprovades per la
presidenta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins el
24 de juliol de 2001, en data 8 de maig de 2002, va
adoptar la resolució següent:
“Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de dur a
terme el contracte del projecte de les obres d’arranjament de l’accés principal del Parc Güell, en la ciutat
de Barcelona, que necessita Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal, per a l’any 2002, en els
termes regulats a l’article 7 del plec de clàusules;
Adjudicar, mitjançant el procediment de concurs
obert, el contracte d’obra, a l’empresa Construcciones Curtó, SA, pel preu de 175.543,84 € (IVA inclòs);
Aplicar la despesa de 175.543,84 € (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida 60170 del pressupost de l’any 2002;
Disposar l’abonament de la esmentada quantitat a
l’empresa adjudicatària amb la presentació prèvia de
les factures cursades pel tràmit reglamentari;
Requerir l’empresa adjudicatària perquè dins del
termini dels quinze dies següents en què rebi la notificació d’aquest decret, acrediti haver constituït la
garantia definitiva de 7.021,75 €, i perquè comparegui el seu legal representant el dia i hora que se li
indiqui per tal de formalitzar el contracte;
Incautar a Antonio Casado y Cía., SA, la garantia
provisional constituïda mitjançant Certificat d’Assegu-

rança de caució núm. 90 19302735-310 de St. Paul
Insurance España, Seguros y Reaseguros, SA, per
un import de 3.588,02 €; i
Notificar aquesta resolució a Antonio Casado y
Cía., SA i a la companyia d’assegurances St. Paul
Insurance España, Seguros y Reaseguros, SA”
Barcelona, 8 de maig de 2002. La secretària delegada, PD, J. I. Martínez i Legaz.
*

* *

Exp. 185/02
El director gerent de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal, per delegacions aprovades per la
presidenta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins el
24 de juliol de 2001, en data 8 de maig de 2002, va
adoptar la resolució següent:
“Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de dur a
terme el contracte del projecte d’ordenació de l’actual
espai situat a l’interior del pati d’illa de la Casa Bloc
costat Nord, a Sant Andreu i la seva connexió amb el
carrer Torras i Bages, els Jardins de la Casa Bloc i el
pati d’Illa Sud, en la ciutat de Barcelona, que necessita Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal,
per a l’any 2002, en els termes regulats a l’article 7
del plec de clàusules;
Adjudicar, mitjançant el procediment de concurs
obert, el contracte d’obra, a l’empresa Constraula,
SA, pel preu de 345.578,36 € (IVA inclòs);
Aplicar la despesa de 345.578,36 € (IVA inclòs),
amb càrrec a la partida 60170 del pressupost de
l’any 2002;
Disposar l’abonament de la esmentada quantitat a
l’empresa adjudicatària amb la presentació prèvia de
les factures cursades pel tràmit reglamentari;
Requerir l’empresa adjudicatària perquè dins del
termini dels quinze dies següents en què rebi la
notificació d’aquest decret, acrediti haver constituït la
garantia definitiva de 13.823,13 €, i perquè comparegui el seu legal representant el dia i hora que se li
indiqui per tal de formalitzar el contracte.”
Barcelona, 8 de maig de 2002. La secretària delegada, PD, J. I. Martínez i Legaz.
*

* *

Edicte
En aplicació del principi de col·laboració interadministrativa recollit a l’article 3.2 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
es fa públic al municipi de Barcelona, mitjançant el
present edicte, el contingut de la part dispositiva de la
resolució de la Direcció General de Política Financera
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de data 23 d’abril de 2002, que
es transcriu a continuació:
“Primer. Declarar la dissolució de l’entitat Mas
Vida, Mutua de Previsión Social a Prima Fija, la
qual, en virtut del que estableix l’article 34.2 de
la Llei 28/1991, de 13 de desembre, haurà d’afegir
a la seva denominació les paraules “en liquidació”.
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Segon. Revocar a la Mutualitat l’autorització administrativa per efectuar previsió social en compliment
del que determinen els articles 26.4 de la Llei 30/1995,
de 8 de novembre, i 33.5 de la Llei 28/1991, de 13 de
desembre, amb els efectes que aquest acte comporta
d’acord amb el que estableixen els respectius preceptes concordants.
Tercer. Inscriure al Registre de Mutualitats de Previsió Social Voluntària de Catalunya la dissolució esmentada al punt precedent i anotar al mateix Registre
la situació de liquidació de l’F úîat, com també la revocació de l’autorització administrativa per efectuar la
previsió social.
Quart. Obrir el període de liquidació de la Mutualitat i, a tal fi, designar-ne liquidadors, amb les facultats
i atribucions previstes a l’efecte per la normativa d’aplicació, les senyores Núria Cortada Calcena
i Núria Maeztu Palacios, i el senyor Lluís Verbon i
Cruells.
Cinquè. Aixecar la mesura de control especial
acordada sobre la Mutualitat i les seves filials en la
resolució adoptada el dia 19 de març de 2002 a l’empara del que disposa l’article 39.5 de la Llei 30/1995,
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de 8 de novembre, atès el que s’ha exposat als fonaments de dret de la present resolució.
Sisè. Donar publicitat de la part dispositiva d’aquesta resolució mitjançant la seva publicació: a) en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, b) en el
Butlletí Oficial de l’Estat, c) en el Butlletí Oficial del
Registre Mercantil, d) per edicte, en el municipi de Barcelona, població on radica el domicili social de la Mutualitat, i e) en un dels diaris de major circulació del
citat municipi.
Contra la present resolució, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Economia i Finances en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
de la seva notificació, d’acord amb el que preveuen
els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE
núm. 285, de 27 de novembre de 1992), segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14 de gener de 1999).”
Barcelona, 8 de maig de 2002. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.
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