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AJUNTAMENTS#

Avià#

EDICTE#

El Ple de la Corporació, en sessió de 20 de
juliol de 2000, ha aprovat inicialment l�expe-
dient de modificació del pressupost munici-
pal 1/00, per concessió de crèdit extraordina-
ri.#

De conformitat amb l�article 158.2 de la
Llei 39/88, l�expedient estarà exposat al
públic pel termini de quinze dies, a comptar
des de l�endemà de la publicació del present
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
efectes d�examen i reclamacions.#

Si durant el termini d�exposició pública no
es presenta cap reclamació, la resolució s�en-
tendrà elevada a definitiva, sense necessitat
de nou acord.#

Avià, 27 de juliol de 2000.#

L�Alcalde accidental, Ramon Minoves i
Casals. #

022000028257
A

Avià#

EDICTE#

Formulat i rendit el compte general del
pressupost de l�exercici de 1999, es fa públic
que el mateix, amb els documents que el jus-
tifiquen, s�exposaran al públic pel termini de
quinze dies, comptats a partir de l�endemà de
la publicació d�aquest edicte al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, durant els quals i vuit
dies més, els interessats podran presentar
reclamacions, objeccions o bé observacions
al respecte.#

Avià, 27 de juliol de 2000.#

L�Alcalde accidental, Ramon Minoves i
Casals. #

022000028258
A

Barcelona#

ANUNCI D�EXPOSICIÓ PÚBLICA#

Exp. núm. 00PC668#

El Plenari del Consell Municipal, en sessió
celebrada el 21 de juliol de 2000, adoptà el
següent acord:#

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l�article 66.3 de la Carta de Barcelona, la
Modificació del Pla general metropolità en
l�àmbit de l�avinguda de l�Hospital Militar£-
Farigola, d�iniciativa municipal; exposar£-la al
públic pel termini d�un mes; i precisar que no
es computarà en aquest termini els dies
corresponents al mes d�agost.#

L�expedient restarà exposat al públic en el
Departament d�Informació i Documentació
Urbanística d�aquest Ajuntament (Av. Diago-
nal, número 230, planta segona, de dilluns a

dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores; i
divendres de 9 a 14 hores. Horari d�estiu: del
24 de juny al 24 de setembre, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores). Dins el termini
esmentat, que començarà a comptar des del
dia següent a la publicació en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de l�esmentat acord, els
interessats podran examinar£-lo i presentar les
al·legacions que considerin pertinents.#

Barcelona, 21 de juliol de 2000.#

El Secretari general, Francesc Lliset i
Borrell.#

022000028343
A

Barcelona#

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA#

Exp. núm. 00PC673#

El Plenari del Consell Municipal, en sessió
celebrada el 21 de juliol de 2000, adoptà el
següent acord:#

Aprovar definitivament, d�acord amb l�arti-
cle 68 de la Carta  de Barcelona, el Pla espe-
cial de concreció del tipus d�equipament i
ordenació de la finca situada al carrer de la
Murtra, número 135£-145, d�iniciativa munici-
pal; resoldre les al·legacions presentades per
l�il·lustríssima senyora Sònia Recasens i Alsi-
na, en la seva qualitat de Regidora del Grup
Municipal de Convergència i Unió, en el sen-
tit que figura a l�informe del Departament de
Desenvolupament del Planejament de 20 de
juny de 2000, de valoració de les esmentades
al·legacions.#

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

PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ DEL TIPUS
D�EQUIPAMENT I ORDENACIÓ DE LA
FINCA SITUADA AL CARRER DE LA
MURTRA, NÚMERO 135£-145#

NORMES#

1. Determinacions generals#

1.1.Les presents normes determinen les
condicions d�edificabilitat i ús de la finca del
carrer Murtra, números 135£-145, qualificada
de sistema d�equipaments de nova creació,
anul·lant i substituint les condicions establer-
tes a la unitat d�actuació aïllada E£-12 del Pla
especial de Reforma Interior i Millora del
medi urbà del Carmel.#

1.2. Per al no especificat en aquest docu-
ment seran d�aplicació les Normes Urbanísti-
ques del Pla General Metropolità.#

2. Usos admesos #

2.1. S�amplia l�ús docent de guarderia pre-
vist al PERIM del Carmel, a l�ús docent en
general i a l�ús cultural contemplat a l�article

212.1.c) de les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità.#

2.2. Aquests usos es podran desenvolupar
a les plantes per sobre de la rasant del carrer
de Murtra i a les dos primeres per sota. Es
podran estendre a la resta de plantes per sota
d�aquesta rasant, amb les limitacions que
estableixen les ordenances metropolitanes
per als sectors que tinguin caràcter de sote-
rrani en relació al terreny circumdant.#

2.3. Es preveu l�ús d�aparcament a les
plantes 3, 4 i 5 per sota de la rasant del carrer
Murtra.#

3. Volumetria#

3.1. La volumetria edificable ve limitada
per les dimensions i cotes màximes de cober-
ta, no ultrapassables, grafiades als plànols
d�ordenació.#

3.2. Els elements estructurals de les plantes
1 i 2 per sota de la rasant del carrer Murtra
hauran de recular£-se 1 metre del llindar amb
les fines del carrer de Calderón de la Barca,
tal com es grafia al plànol d�ordenació. Els
seus tancament hauran de recular £-se 2
metres.#

3.3. En l�espai lliure públic que es preveu
a planta baixa es podrà ubicar la caixa de
l�escala i ascensor de l�aparcament, el qual
s�haurà de recular sis metres del mateix llin-
dar.#

3.4. La situació del pas de vianants en PB
grafiat al plànol d�ordenació és orientativa,
podent£-se ubicar en qualsevol altre punt,
amb la mateixa amplada grafiada, com a
mínim.#

4. Edificabilitat i ocupació#

L�edificabilitat i l�ocupació seran les resul-
tants de les determinacions volumètriques
expressades al plànol d�ordenació.#

5. Enjardinament i entorn#

5.1. Les cobertes del soterrani primer i del
cos d�edificació en PB s�enjardinaran parcial-
ment, segons projecte a elaborar, amb la pre-
visió del corresponent gruix de terres.#

5.2. Es realitzaran els trasplantaments pos-
sibles d�espècies vegetals.#

5.3. Es donarà un tractament adient a la
part de la mitgera veïna que resti vista des del
vial i des de la resta dels espais públics pre-
vistos.#

Barcelona, 21 de juliol de 2000.#

El Secretari general, Francesc Lliset i
Borrell.#

022000028344
A

Barcelona#

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA#

Exp. núm. 00PC689#

El Plenari del Consell Municipal, en sessió
celebrada el 21 de juliol de 2000, adoptà el
següent acord:#

Aprovar definitivament, d�acord amb l�arti-
cle 68 de la Carta de Barcelona, la Modifica-
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ció dels articles 91, 92, 93, 94 i 96 de l�Or-
denança per a la millora del paisatge urbà,
relatius a la implantació d�antenes i altres ins-
tal·lacions de telefonia mòbil, d�iniciativa
municipal, amb les modificacions no subs-
tancials, a que fa referència l�informe del
Departament de Desenvolupament del Plane-
jament de 27 de juny de 2000; estimar les
al·legacions presentades per l�il·lustríssima
senyora Imma Mayol i Beltran, en la seva
qualitat de Presidenta del Grup Municipal
d�IC£-V a l�Ajuntament de Barcelona i estimar
parcialment les al·legacions presentades per
la senyora Montserrat Gómez Vigo en repre-
sentació de l�Associació per a la Protecció
Ciutadana d�Electro Pol·lució £-PROCEP£-, tot
això de conformitat amb l�informe del Depar-
tament de Desenvolupament de Planejament
de valoració de les al·legacions presentades,
emès en data 23 de juny de 2000.#

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

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 91, 92, 93, 94 I 96
DE L�ORDENANÇA PER A LA MILLORA DEL PAISATGE
URBÀ, RELATIUS A LA IMPLANTACIÓ D�ANTENES I
ALTRES INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL#

Article 91#

Instal·lacions per a la telefonia mòbil,
telefonia via ràdio i altres serveis de telefonia
pública (tipus E)#

1. La instal·lació o modificació d�equips,
antenes, estacions base, enllaços via ràdio i
qualsevol altre tipus d�instal·lació destinada a
prestar el servei de telefonia mòbil, o altre
serveis de telefonia via ràdio, en edificis i
espais, públics o privats, estarà subjecta a la
presentació del pla d�implantació del conjunt
de tota la xarxa dintre del terme municipal,
en el qual caldrà justificar la solució proposa-
da amb criteris tècnics de cobertura geogràfi-
ca i en relació amb les altres alternatives pos-
sibles. Pel que fa a les característiques del Pla
d�Implantació, caldrà estar al que preveu l�ar-
ticle 93 d�aquesta ordenança.#

2. Les característiques dels equips, ante-
nes, estacions base i, en general, qualsevol
de les instal·lacions previstes en aquest arti-
cle, s�hauran de correspondre amb la millor
tecnologia disponible en cada moment en
quant a la minimització de l�impacte visual,
ambiental, i de possibles efectes sobre la
salut de les persones.#

3. En el moment de sol·licitar la llicència,
el peticionari haurà de reflectir documental-
ment l�existència d�altres equips, antenes,
estacions base, enllaços via ràdio i qualsevol
altre tipus d�instal·lació destinada a prestar el
servei de telefonia mòbil, o altres serveis de
telefonia via ràdio, en edificis situats en un
radi de 500 metres respecte de l�emplaça-
ment proposat, encara que siguin titularitat

d�altres operadors.#

4. Limitacions de les instal·lacions:#

a) No s�autoritzaran els equips, antenes,
estacions base o, en general, cap de les ins-
tal·lacions previstes en aquest article que pro-
voquin un impacte visual no admissible amb
l�entorn.#

b) Amb caràcter general no s�autoritzarà la
instal·lació d�equips, antenes, estacions base
o, en general, cap de les instal·lacions previs-
tes en aquest article en edificis o conjunts
protegits, llevat dels casos concrets i excep-
cionals que s�informin favorablement pels
serveis municipals competents en protecció
del patrimoni històric, artístic i monumental
i, per la comissió a què fa referència l�article
94.2.2.#

c) L�Ajuntament, de manera justificada per
raons urbanístiques, mediambientals, pai-
satgístiques i de preservació de la salut de les
persones, i donant audiència als interessats,
podrà establir l�obligació de compartir
emplaçaments per part de diferents opera-
dors, encara que aquests emplaçaments ja
hagin estat autoritzats amb anterioritat a
altres operadors.#

d) Pel que fa a l�exposició als camps elec-
tromagnètics, les instal·lacions a què es refe-
reix aquest article, hauran de complir la nor-
mativa en matèria d�emissions electromagnè-
tiques puguin establir les administracions
competents. En tant en quant aquesta norma-
tiva no sigui promulgada, serà d�aplicació la
Recomanació del Consell (UE) de 12 de juliol
de 1999 relativa a l�exposició del públic en
general a camps electromagnètics, i l�Acord
signat entre el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya i LOCALRET
sobre instal·lacions de radiocomunicació, de
7 de març de 2000.#

e) En el planejament urbà de les
instal·lacions de radiocomunicació, s�apli-
carà addicionalment el �principi d�evitació
prudent�, que consisteix en prendre mesures
simples, fàcils i de baix cost per evitar l�expo-
sició innecessària, fins i tot en absència de
risc demostrable. Per tant, a més de complir
les directrius i estàndards establerts, s�escolli-
ran les opcions que suposen menor exposició
a radiofreqüències.#

f )  Estarà limitada la ubicació de les
instal·lacions previstes en aquest article, en
casos de proximitat a centres educatius, sani-
taris i assistencials.#

5. A l�objecte d�assegurar l�adaptació dels
equips, antenes, estacions base i, en general,
de qualsevol de les instal·lacions previstes en
aquest article, a les millors tecnologies exis-
tents en cada moment pel que fa a la mini-
mització de l�impacte visual, ambiental i per
a la salut de les persones, o a la modificació
de les condicions de l�entorn que facin
necessari reduir aquest impacte, les llicències
tindran el caràcter de revisables transcorregut
el termini de dos anys des del seu atorgament
o de la seva darrera revisió. Els criteris per a
aquesta revisió es fonamentaran en l�eventual
existència en el mercat de millors tecnologies
que facin possible la reducció de l�impacte

visual i ambiental i preservació de la salut de
les persones.#

Article 92#

Instal·lacions sotmeses a llicència#

1. Caldrà obtenir llicència municipal prè-
via per a la instal·lació d�equips, antenes,
estacions base, enllaços via ràdio i qualsevol
altre tipus d�instal·lació destinada a prestar el
servei de telefonia mòbil, o altres serveis de
telefonia via ràdio que es vulguin situar tant a
l�exterior com a l�interior del volum dels edi-
ficis o en espais oberts públics o privats, feta
excepció, únicament, de les individuals o
col·lectives per a la recepció de programes
de ràdio o televisió compreses en els subtipus
A1 i A2. Caldrà, també l�obtenció de llicèn-
cia prèvia per a totes i cada una de les
instal·lacions per a usos de radiocomunicació
susceptibles de generar camps electromagnè-
tics en un interval de freqüència de 10 Khz
(quilohertz) a 300 (gigahertz).#

2. Quan, d�acord amb la present orde-
nança, calgui la presentació d�un pla d�im-
plantació previ, la llicència per a cada
instal·lació individual de la xarxa només es
podrà atorgar una vegada conformat l�esmen-
tat pla i sempre que aquella s�ajusti plena-
ment a les seves previsions o a les progressi-
ves actualitzacions.#

Article 93#

Plans d�implantació#

1. Els plans d�implantació a què es referei-
xen els articles anteriors, hauran de ser pre-
sentats pels diferents operadors de telecomu-
nicacions, persones o institucions que dispo-
sin dels títols i autoritzacions administratives
necessàries per a la utilització de l�espai
radioelèctric. Caldrà presentar tres exemplars
del pla i un més en suport digital.#

2. El pla haurà de tractar, de forma motiva-
da i amb l�abast suficient per a la seva com-
prensió i anàlisi, els següents aspectes:#

a) L�esquema general de la xarxa, amb
indicació de la localització de la capçalera,
principals enllaços i nodes.#

b) Localització exacta de les instal·lacions
existents £-equips, antenes, estacions base,
enllaços via ràdio i qualsevol altre tipus
d�instal·lació destinada a prestar el servei de
telefonia mòbil, o altres serveis de telefonia
via ràdio£-, titularitat de l�operador.#

c) Previsió de les àrees de nova implanta-
ció d�equips justificant la cobertura territorial
prevista i comparativament amb les altres
solucions alternatives possibles.#

d) Les tecnologies utilitzades, tipologia
dels equips, antenes, estacions base, potèn-
cia, freqüència de treball i nombre de canals,
enllaços via ràdio i de qualsevol altre tipus
d�instal·lació necessària.#

e) Impactes paisatgístics i ambientals de
les instal·lacions previstes pel pla.#

f) Els plans d�implantació hauran de pre-
veure la senyalització en les instal·lacions del
radi mínim d�exposició al camp electro-
magnètic.#

2. Instal·lacions que requereixin un pla
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d�implantació previ (tipus B, D i E):#

2.1. Les sol·licituds es formularan d�acord
amb allò que determina l�article 28 apartats
1, 2 i 3, de les Ordenances metropolitanes
d�edificació en allò que tingui relació amb
l�antena i les seves instal·lacions comple-
mentàries. El projecte tècnic a què fa referèn-
cia aquest precepte haurà d�adjuntar en tot
cas:#

a) Memòria amb els següents capítols i
documents annexos:#

a.1) Dades de l�empresa.#

a.2) Referència a les dades administratives
de l�expedient d�aprovació prèvia del pla
d�implantació (tipus B i subtipus D1).#

a.3) Dades de l�emplaçament: adreça i
classificació i qualificació del sòl que ocupa
la instal·lació segons el planejament urbanís-
tic vigent.#

a.4) Càlculs justificatius de l�estabilitat de
les instal·lacions des d�un punt de vista
estructural i de fixacions a l�edifici.#

a.5) Les característiques tècniques de les
instal·lacions, fent constar, en tot cas, les
següents dades: alçada de l�emplaçament;
àrees de cobertura; freqüències d�emissió,
potències d�emissió i polarització; modula-
ció; tipus d�antenes a instal·lar; guanys res-
pecte d�una antena isotròpica; angle d�eleva-
ció del sistema radiant; obertura del feix;
alçada de les antenes del sistema radiant; i
densitat de la potència.#

3. Els plans d�implantació presentats pels
operadors, o qualsevol modificació del seu
contingut, seran informats per la Comissió de
Telecomunicacions de l�Ajuntament de Bar-
celona, pel Sector d�Urbanisme, pel Sector
de Manteniment i Serveis, per l�Institut Muni-
cipal de Salut, per l�Institut Municipal del
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, i per la
comissió tècnica que preveu l�article 94.2.2.
L�Ajuntament, a la vista dels diferents plans
d�implantació presentats pels operadors,
podrà requerir la incorporació de criteris o
mesures de coordinació i atenuació de l�im-
pacte visual i ambiental.#

4. Els plans d�implantació, una vegada
informats i introduïdes les modificacions per-
tinents, seran aprovats per l�alcalde, sense
perjudici de les possibles delegacions o des-
concentracions de conformitat amb els arti-
cles 53.1 i 54 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i l�article 13.2 de la Carta
municipal de Barcelona.#

Article 94#

Requisits per a la petició i tramitació de les
sol·licituds de llicències per a la instal·lació
d�equips de radiocomunicació susceptibles
de generar camps electromagnètics en un
interval de freqüència de 10 KHz (quilohertz)
a 300 Ghz (gigahertz)#

1. El peticionari de la llicència haurà d�a-
creditar estar en possessió de les autoritza-
cions administratives o títols habilitants perti-
nents per a la utilització de l�espai radioelèc-
tric atorgats per les administracions compe-
tents en matèria de telecomunicacions. Quan
una mateixa persona hagi de demanar dife-

rents llicències o autoritzacions, serà sufi-
cient que faci referència a l�expedient en què
hagin quedat acreditats els anteriors extrems,
sempre i quan aquests continuïn vigents i
emparin la nova instal·lació sol·licitada.#

a.6) Justificació de la utilització de la
millor tecnologia disponible, tècnica i econò-
micament viable, quant a la tipologia i carac-
terístiques dels equips a implantar per tal d�a-
conseguir la màxima minimització de l�im-
pacte visual i ambiental.#

a.7) Càlculs justificatius del compliment
del règim de distàncies i proteccions pel que
fa a l�exposició als camps electromagnètics
previstos a la normativa vigent, d�acord amb
l�article 91.4.d) d�aquesta ordenança.#

a.8) Descripció i justificació de les mesu-
res correctores adoptades per a la protecció
contra les descàrregues elèctriques d�origen
atmosfèric i per evitar interferències electro-
magnètiques amb altres instal·lacions.#

a.9) Justificació tècnica de la possibilitat
de compartició de la infrastructura per altres
operadors.#

a.10) Document que acrediti la conformi-
tat del titular del terreny o finca sobre la qual
s�instal·len les infrastructures.#

a.11) Certificació d�acompliment dels
nivells i limitacions establerts en la normativa
mediambiental.#

a.12) Declaració o compromís de mante-
nir la instal·lació en perfectes condicions de
seguretat, estabilitat i ornament.#

a.13) Identificació del tècnic responsable
de l�execució, que és qui haurà de signar el
certificat final de la instal·lació.#

b) Plànols i informació gràfica.#

b.1) Plànol d�emplaçament de l�antena
expressat en coordenades UTM sobre carto-
grafia de màxim 1:2000 amb quadrícula
incorporada, on s�han de grafiar les infras-
tructures que tinguin incidència sobre la seva
avaluació ambiental.#

b.2) Documentació gràfica relativa a l�e-
xistència d�altres equips, antenes, estacions
base, enllaços via ràdio i qualsevol altre tipus
d�instal·lació de les previstes en aquest article
situada en un radi de 500 metres respecte de
l�emplaçament proposat, encara que siguin
titularitat d�altres operadors.#

b.3) Plànol a escala 1:500 que reflecteixi
la situació relativa als edificis confrontants i
que expressin gràficament la potència isòtro-
pa radiada equivalent (PIRE) màxim en W en
totes les direccions del disseny.#

b.4) Plànols constructius de l�estructura de
sustentació del màstil i de les seves fixacions,
i de la de repartiment de càrregues del mòdul
dels equips.#

b.5) Documentació fotogràfica (inclusiu
fotomuntatges), gràfica i escrita que permeti
avaluar l�impacte paisatgístic previsible, i que
expressi clarament l�emplaçament i el lloc de
col·locació de la instal·lació en relació amb
la finca i la situació d�aquesta; descripció de
l�entorn dins el qual s�implanta; grandària,
forma, materials, i altres característiques.#

2.2. Les sol·licituds de llicència per a la
instal·lació d�equips, antenes, estacions base

i, en general, de les instal·lacions previstes en
aquest article seran sotmeses a l�informe
previ d�una comissió tècnica, formada per
tècnics del Sector d�Urbanisme (protecció del
patrimoni arquitectònic i servei que gestioni
el tràmit de la llicència), un enginyer en tele-
comunicacions, un tècnic de l�Institut Muni-
cipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, i
per tècnics del Sector de Manteniment i Ser-
veis i de l�Institut Municipal de Salut.#

2.3. Quan el peticionari d�una nova llicèn-
cia sigui titular d�instal·lacions subjectes a
revisió d�acord amb l�article 91.5 d�aquesta
ordenança, l�ajuntament podrà condicionar
l�atorgament de llicències corresponents a
nous emplaçaments a la revisió de les exis-
tents.#

2.4. La competència per resoldre la petició
correspon a l�alcalde, sense perjudici de les
possibles delegacions o desconcentracions
de conformitat amb els articles 51.3 i 54 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Cata-
lunya i l�article 13.2 de la Carta municipal de
Barcelona.#

3. Antenes per radioafeccionats (tipus C).#

3.1. Pel que fa a la sol·licitud, tramitació i
resolució de la llicència, aquestes
instal·lacions tindran la mateixa consideració
a tots els efectes que les del paràgraf 2.#

3.2. Seran d�aplicació les determinacions
previstes als apartats 2.1 (excepte la referèn-
cia a les dades administratives de l�expedient
d�aprovació prèvia del pla d�implantació, per
no ser necessari), 2.2 i 2.4 d�aquest article.#

Article 96#

Conservació d�instal·lacions i antenes#

3. En qualsevol moment l�ajuntament
podrà ordenar la realització d�inspeccions de
les instal·lacions a què es refereix aquest arti-
cle. Els operadors titulars de les instal·lacions
hauran de facilitar aquestes inspeccions, pos-
sibilitar l�accés als emplaçaments i lliurar tota
la informació complementària que se�ls hi
requereixi.#

4. Els titulars de les llicències procediran
periòdicament al mesurament del camp elec-
tromagnètic en l�entorn de les instal·lacions.
L�Ajuntament podrà requerir la realització
dels mesuraments esmentats i, subsidiària-
ment, realitzar£-los a través dels seus serveis
tècnics.#

Barcelona, 21 de juliol de 2000.#

El Secretari general, Francesc Lliset i
Borrell.#

022000028345
A

Barcelona#

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA#

Exp. núm. 00PC748#

El Plenari del Consell Municipal, en sessió
celebrada el 21 de juliol de 2000, adoptà el
següent acord:#

Aprovar definitivament, d�acord amb l�arti-


