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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

AJUNTAMENT DE BARCELONA
DECRETS

DECRET:

En l'exercici de les facultats que confereixen a

aquesta Alcaldia els arts. 9è de la Llei de Règim
especial d'aquest Municipi, i 16è dél seu Reglament
d'Organització i Administració, i vist l'art. 106,1
i 3 del Reial Decret 3046/77 de 6 d'octubre, i 1'
Ordre del Ministeri de la Governació de 20 d'agost
de 1971,

DISPOSO:

Primer. 1. L'Administració municipal executi¬
va es divideix en les següents àrees d'actuació:

Area 1 — Descentralització i Participació ciu¬
tadana

» 2 — Finances
» 3 — Sanitat
» 4 — Ensenyament
» 5 — Cultura i Esports
» 6 — Urbanisme
» 7 — Obres públiques
» 8 — Protecció ciutadana
» 9 — Serveis socials
» 10 — Serveis municipals
» 11 — Empreses municipals
» 12 — Transports i Circulació
» 13 — Relacions ciutadanes
» 14 — Joventut
» 15 — Patronat municipal de l'habitacle
» 16 — Funcions generals

2. Les àrees d'actuació es divideixen, al seu torn,
en les subàrees que es determinen en l'extrem se¬
güent.

Segon. Corresponen a cada área i subàrea d'ac¬
tuació les següents matèries o comeses:

Area 1 — DESCENTRALITZACIÓ i PARTICIPA¬
CIÓ CIUTADANA

Estudis per a la determinació de les funcions i
serveis que hagin de ser descentralitzats i per a la
concreció de la nova divisió político-administrativa
de la Ciutat, en col·laboració amb el Gabinet Tèc¬
nic de Programació i la Unitat operativa de Po¬
blació.

Proposta de mesures als òrgans de govern amb
'les finalitats esmentades en el paràgraf precedent.
Previsions de mitjans materials, pressupostaris

i personals per a l'efectivitat de les mesures des¬
centralitzadores.
Elaboració del programa d'aplicació de les me¬

sures descentralitzadores.

Cooperació en l'aplicació de les mesures descen¬
tralitzadores.

Comprovació dels resultats obtinguts en el procés
descentralitzador i proposta de mesures correctores.
Estudis per a determinar la forma de participa¬

ció ciutadana en els òrgans de govern municipals.
Relacions amb les Associacions de Veïns i amb

les entitats cíviques i culturals dels districtes i ba¬
rris de la ciutat.
Foment i creació de centres cívics en els barris i
els districtes de la ciutat.

Impulsar la creació d'oficines d'informació en
els districtes en coordinació amb l'Oficina munici¬

pal d'Informació.
Vetllar per l'activitat administrativa dels distric¬

tes i coordinar-la amb el conjunt de l'Administra¬
ció municipal.

Area 2 — FINANCES

Política financiera i pla de Tresoreria.
Pressupostos.
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Desenvolupament de la gestió económica; com¬
provació de resultats i anàlisi de rendiments.
Participacions, directes o indirectes i recàrrecs

sobre impostos de l'Estat.
Ordenació, imposició, aplicació i liquidació de

tributs municipals inclosos els regulats per la Llei
de Règim del sól i d'Ordenació urbana: contribu¬
cions especials, drets i taxes, impostos i arbitris.
Bonificacions i exempcions tributàries; ajorna¬

ments del pagament; gremis i concerts fiscals; as¬
sociacions administratives de contribuents.
Programació dels ingressos.
Reconeixement, prescripció i caducitat dels cré¬

dits.
Emprèstits i altres operacions de crèdit.
Relacions amb el Banc de Crèdit local d'Espanya

i altres institucions de crèdit.
Control financer de la contratació.

Patrimoni:

Inventari i registre dels béns municipals.
Adquisició, excepte mitjançant expropiació for¬

çosa, administració, utilització i alienació de béns;
protecció i seguretat del patrimoni.
Llicència per a l'ús especial dels béns.
Concessions dominials.

Intendència municipal:

Adquisició, aplegament, distribució i verificació
de materials, queviures i tota classe de subministres
per a les atencions de tots els serveis, centres i
dependències de l'Administració municipal centra¬
litzada.
Determinació dels estocs econòmics, punt de re¬

posició i sistemes idonis de subministre.
Control de qualitat dels subministres.

Area 3. — SANITAT

Prevenció i policia sanitaria

Sanitat ambiental i col·laboració en la lluita con¬

tra la contaminació.
Control de la salubritat de les aigües.
Control de la contaminació atmosfèrica.
Higiene de l'alimentació.
Epidemiologia, inmunologia i endemiologia.
Medicina clínica preventiva.
Educació sanitària.

Centres perifèrics de salut pública.
Higiene escolar.
Serveis de desinfecció, desinsectació i desratit-

zació.
Serveis de sanitat veterinària.
Laboratori municipal: análisis bromatológiques,

hidrológiques i de l'aire ambiental; preparació de
sérums i vacunes.

Servei antirábic.

Medicina assistencial:
Coordinació dels serveis d'assistència mèdica mu¬

nicipal.
Comissaria d'hospitalització i ambulàncies.
Dispensaris médico-quirúrgics.
Servei mèdic domiciliari d'urgència.
Nosocomis municipals.

Institut d'Investigació mèdica.

Parc de Farmàcia.

Cementeris.

Concessió, modificació i extinció dels drets fu¬
neraris.

Gestió de cementiris.

Area 4. — ENSENYAMENT

Administració educativa :

Sistema d'informació, estadística i mapa escolar.
Construcciones escolars.
Instal·lacions, reparacions, mobiliari i material.
Gestió i control de pressupost.
Tràmits administratius del personal docent i no

docent de les escoles municipals.
Gestió i control dels serveis i personal de neteja

i vigilància de les escoles municipals i estatals.
Tramitació de la matriculació dels alumnes.
Gestió i control del servei de menjadors escolars.
Transport escolar.
Subvencions, beques i ajudes a l'estudi.

Ordenació pedagógica:

Orientacions, programes, didàctiques i continguts
pedagògics.
Selecció, formació, reciclatge i promoció del per¬

sonal docent municipal.
Proposta de creació, transformació o supressió d'

escoles i altres institucions i serveis pedagògics mu-
municipals.
Inspecció, assessorament i avaluació de les escoles

municipals.
Inspecció i control d'altres factors generals de les

escoles municipals.
Regulació de les normes de funcionament intern

de les escoles i les relacions amb les famílies dels
alumnes.
Gestió de biblioteca i servei de documentació

educativa.
Promoció d'iniciatives orientades al millorament

qualitatiu de les escoles municipals: cursets, semi¬
naris, reciclatge, edició de publicacions per a mes¬
tres i alumnes, etc.

Area 5. — CULTURA I ESPORTS

Cultura

Museus i Institucions culturales:

Gestió dels Museus i Institucions municipals d'
Art, Història i Ciència.
Institut municipal d'História.
Servei d'excavacions d'interès arqueològic.

Música i Teatre:

Cooperació funcional amb el Patronat de l'Or¬
questra «Ciutat de Barcelona».
Banda municipal i Cobla «Ciutat de Barcelona».
Gestió del Teatre Grec de Montjuïc.
Altres activitats musicals o teatrals.

Cultura popular:

Folklore i tradicions.
Festes populars, festivals i revetlles.
Biblioteques.
Política d'instal·lacions culturals d'ús públic en

els barris, i política d'animació cultural.
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Conservació, divulgació i aprofitament públic i
cultural del Patrimoni histórico-artístic.
Coordinació de l'activitat cultural de la ciutat.
Altres activitats científiques i culturals:
Foment de tota mena d'activitats culturals i

científiques.
Convocatòria i organització dels Jocs Florals

de Barcelona.
Convocatòria i atorgament dels Premis Ciutat

de Barcelona.
Atorgament de la Medalla al Mèrit científic i

artístic en les seves tres categories.
Subvencions i auxilis econòmics a organismes

i entitats culturals.

Esports

Instal·lacions i activitats esportives.
Foment de l'esport; subvencions i premis.

Area 6. — URBANISME

Planejament i ordenació urbanística en tots els
seus aspectes: desenvolupament del Pla comarcal,
plans parcials i especials i estudis de detall.
Pla de la Ciutat.

Topografia, informació urbanística i sistemes de
geocodificació.
Estadística immobiliària.
Valoracions immobiliàries i industrials.
Règim urbanístic del sól i sistemes d'actuació;

expropiacions i reparcel·lacions.
Catalogació d'edificis artístics i històrics.
Intervenció municipal en edificio i ús del sól.
Ordenances d'edificació i indústries.
Llicències i inspecció d'edificació i ús del sól:

parcel·lacions urbanes, moviments de terra, obres
de nova planta, modificació d'estructura o d'aspecte
exterior de les edificacions existents, primera uti¬
lització dels edificis i modificació del seu ús, de¬
molició de construccions, col·locació de cartells de
propaganda visibles des de la via pública i de tots
els altres actes que s'indiquin en els plans.
Política industrial i col·laboració en la correcció

de factors causants de contaminació.
Intervenció municipal en les indústries i instala-

cions industrials.
Llicències i inspecció d'indústries, d'instal·lacions

industrials i comercials, i d'activitats molestes, in¬
salubres, nocives i perilloses.
Correcció d'infraccions urbanístiques.
Relacions amb organismes i entitats en matèria

d'indústries i activitats industrials.
Relació funcional amb el Servei municipal de

Parcs y Jardins.

Area 7. — OBRES PÚBLIQUES

Obertura i reforma de les vies públiques.
Pavimentació.
Voreres i guals.
Passos de diferent nivell.
Enllumenat de la via pública i il·luminacions es¬

pecials d'edificis monumentals i fonts amb finali¬
tats ornamentals.
Aparcaments de superfície, elevats i subterranis.
Galeries de serveis.
Canalitzacions.
Xarxa de clavegueres; la seva higienització i ne¬

teja.
Claveguerons.

Desguassos al mar.
Estacions elevadores i depuradores d'aigües re¬

siduals.
Accessos i enllaços ferroviaris.
Construcció i conservació de monuments.

Ornament de la via pública.
Execució d'obres en la via pública.
Inspecció d'obres municipals.
Projecte i execució de les obres promogudes per

per les Associacions administratives de propietaris
i veïns.

Edificis i instal·lacions:

Construcció, destinació, conservació i entrete¬
niment de tota mena d'edificis municipals.
Instal·lacions en edificis municipals; 'la seva

construcció, la conservació i l'entreteniment.
Gestió dels Tallers municipals.
Brigada de Festivals.

Relació funcional amb el Servei municipal de
Parcs i Jardins.

Area 8 — PROTECCIÓ CIUTADANA

Guàrdia Urbana:
Vigilància de la via pública, en ordre a vetllar

per compliment de les Ordenances municipals i el
Bans de l'Alcaldia.
Viligáncia nocturna.
Vigilància i custòdia dels Parcs i Jardins, cemen¬

tiris i Museus municipals.
Vigilància i custòdia dels serveis, les instal·lacions

i els edificis municipals.
Regulació del trànsit i l'estacionament de vehi¬

cles i transeünts en les vies urbanes del terme mu¬

nicipal, en cooperació amb els serveis tècnics com¬
petents.
Actuacions en ocasió dels accidents de trànsit

per auxiliar les víctimes, restablir l'ordre circula¬
tori i per a la deguda constància i denúncia, si el
cas es presenta, dels fets.
Informació, estudis i análisis sobre les causes dels

accidents.
Prevenció i sanció de les faltes comeses per in¬

fracció de les Ordenances municipals i Bans de 1'
Alcaldia.
Prevenció, denúncia i sanció de les faltes comeses

per infracció de les normes del Codi i de l'Orde¬
nança de Circulació.
Cooperació amb altres serveis i forces d'ordre en

els casos de sinistres o calamitats públiques.
Cooperació al manteniment de la seguretat ciu¬

tadana en els termes previstos en les Lleis.
Escola de la Guàrdia Urbana.
Ensenyament escolar de les normes regoladores

de la circulació.
Cooperació de la Guàrdia Urbana a la represen¬

tació corporativa.

Servei d'extinció d'incendis i salvaments:

Estudi i proposta de mesures per a la prevenció
d'incendis i sinistres.

Cooperació a'l control del compliment i aplica¬
ció de les Ordenances municipals i Bans de l'Alcal¬
dia en matèria de prevenció d'incendis i sinistres.
Divulgació i instrucció ciutadana en ordre a la

prevenció d'incendis i sinistres.
Extinció del foc i salvament de les persones i

els béns en el cas d'incendi, inundació, esfrondra-
ment i sinistres en general.
Investigació de les causes i el procés dels sinistres
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ocorreguts, en ordre al millorament de les tècniques
preventives.

Serveis de Protecció civil.
Elaboración de Plans d'actuació per a casos d'

emergència, en l'àmbit de les competències muni¬
cipals; i organitzacions de la col·laboració amb els
altres organismes i entitats responsables.

Area 9. — SERVEIS SOCIALS

Promoció social:
Promoció dels sectors i les zones deprimides de

la ciutat.

Sociologia urbana: població immigrant el seu
assentament.

Promoció de l'equipament social dels barris de la
ciutat en conexió amb les Arres corresponents.
Centres socials.
Promoció social de la dona.
Promoció dels serveis necessaris per evitar la de¬

linqüència.
Centres d'orientació vocacional i professional per

a la infància i la joventut.
Atenció als grups ètnics singulars: gitanos i al¬

tres.

Coordinació de les Institucions socials existents.

Assistència i tractaments socials:

Protecció de la infància: residències, col·lectius,
adopcions, famílies substitutes.
Tercera edat: residències, llars, clubs, serveis d'

ajuda a domicili.
Llars d'assistència social d'emergència per a tran¬

seünts, expatriais i damnificats.
Servei permanent d ' atencions socials urgents :

menjadors, albergs i atenció als damnificats i els
extraviats.

Servei d'assessorament especialitzat sobre temes
socials i canalització, quan sigui necesari, vers els
departaments de sanitat, educació, seguretat social,
habitable i empleu.
Relacions amb el Patronat municipal de l'habi¬

tacle i la Delegació d'Urbanisme per a la coordi¬
nació i la informació sobre les necessitats d'estatges
socials i la supressió del barraquisme o altre tipus
d'habitatge deficient.

Prevenció i Reinserció social:

Política de reinserció de disminuïts físics, psí¬
quics i sensorials.
Serveis d'esbargiment per a la infància, l'adoles¬

cència i la Tercera Edat (colònies, centres d'esplai,
clubs escolars, etc.).
Reinserció social de la Tercera edat.
Tractament dels problemes de conducta, préde-

linqüéncia i absentisme escolar.
Aspectes socials de l'alcoholisme, les drogues i

la prostitució.
Problemes de reinserció d'ex-presos, marginats,

etc.

Area 10. — SERVEIS MUNICIPALS

Proveïments:
Política municipal de subsistències.
Gestió dels mercats municipals:
— Mercat central del peix.
— Mercat central de les flors.
—- Mercat zonals de venda al detall.

— Mercats especials.
Relació funcional amb Mercabarna.
Intervenció municipal en el comerç de proveï¬

ments : concessió de llicències d'obertura i inspecció
del seu funcionament.

Subministre d'aigua:
Proveïment d'aigües de la Ciutat.
Estudis de necessitats i projectes de solucions per

asseguarar el proveïment.
Relacions amb les companyies subministradores.
Gestió de les aigües de Montcada i de les conces¬

sions municipals d'aigua.
Xarxa de regatge del Parc de la Ciutadella i d'

aigües potables del Parc de Montjuïc.
Instal·lacions de regatge en jardins municipals.
Subministre d'aigua a les dependències munici¬

pals.
Fonts públiques.
Banys i sanitaris públics.
Mines d'aigua: inspecció de les particulars i con¬

servació de les de propietat municipal i de les aban¬
donades pels seus propietaris.

Neteja Viària:
Neteja dels passeigs, carrers i places, interiors

dels parcs i els jardins públics, i dels cementiris.
Neteja de les platges.
Instal·lació, buidat i conservació de les papereres

de la via pública.
Recollida de runes i deixalles llençades en llocs

inadequats.
Neteja extraordinaria en el cas d'una nevada i

altres situacions d'emergència.

Residus sòlids:

Recollida, transport i abocament de les escom¬
braries domiciliàries, residus i deixalles industrials,
deixalles procedents d'escorxadors i altres establi¬
ments autoritzats, detritus de clíniques, hospitals
i centres d'assistència sanitària, mobles i estris do¬
mèstics en desús i animals morts.

Autorització per el transport particular d'escom¬
braries i deixalles.

Recuperació i eliminació de residus.
Eliminació de deixalles urbanes i industrials.
Transformació dels residus en productes o ener¬

gia aprofitable.
Recuperació de primeres matèries i reciclat de

residus industrials.
Gestió d'abocadors controlats i plantes incinera-

rodes, transformadores i trituradores d'escombra¬
ries i deixalles.
Material mòbil de neteja i recollida; maquinà¬

ria i transports especials d'abocadors.

Area 11. — EMPRESES MUNICIPALS

Gestió de les funcions de tutela i control que co¬
rresponen als òrgans de govern de l'Ajuntament
sobre els òrgans especials de Gestió, Institucions i
Empreses municipals que es mencionen a conti¬
nuació, així com la canalització de les relacions de
les al·ludides entitats ambs els òrgans de l'Admi¬
nistració municipal centralitzada:
Servei Municipal de Parcs i Jardins.
Servei Municipal de Pompes Fúnebres.
E.M.A.S.Y.P.S.A.
P.A.M.E.M.

MERCABARNA.
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Accés a tota la informació de les esmentades Enti¬
tats per mitjà dels conductes oportuns i que asse¬
gurin l'obteneió de dades reals i amb facultats de
comprovació.
Estructuració, connjuntament amb la Direcció de

cada Entitat, d'un pla d'informació sistemàtic, su¬
ficient i periòdic.
Informe als Consells d'Administració sobre les

qüestions que siguin sotmeses a la seva considera¬
ció, i a tal efecte, presència amb veu però sense
vot en els Consells sempre que es consideri neces¬
sari.
Informe i dictàmen preceptiu en totes les deci¬

sions d'importància i en totes aquelles que sigui
precisa la coordinació amb les restants empreses.
Promoció de la definició i normalització de po¬

lítiques comunes per a les al·ludides Entitats en
matèria de règim de personal, programes d'inver¬
sió, circuits d'informació, costos dels serveis, plans
comptables i anàlogues.
Estudis i anàlisis encaminats a establir criteris

per a futures decisions de municipalització de ser¬
veis i definició de la política de l'Ajuntament en
referència al sector públic municipal.
Participació i dictàmen en tots els nous processos
de municipalització de serveis i de creació de nous

òrgans especials de gestió, Institucions i Empreses
municipals.

Area 12. — TRANSPORTS I CIRCULACIÓ

Transports:
Plans generals de transports i cooperació en la

formulació de plans d'ordenació urbana.
Transports urbans de superfície i subterranis; re¬

lació amb les Empreses municipals de transport
i amb el Consell coordinador dels esmentats ser¬

veis; gestió de les funcions de tutela i control sobre
les al·ludides Empreses que corresponen als òrgans
de l'Ajuntament.
Relació amb les Empreses concessionàries de lí¬

nies de transports públics interurbans.
Estacions d'autobusos, de mercaderies i de paque¬

tería.

Regulació i fiscalització dels serveis de vehicles
de lloguer; concessió, revisió i aplicació de llicèn¬
cies de vehicles i expedició dels carnets de con¬
ductor.

Circulació :

Normes reguladores de la circulació de vehicles
i transeünts.
Mesures per a la Ordenació del trànsit.
Regulació especial dels transports públics i dels

transports especials.
Seguretat vial.
Estacionament i aparcament.
Reserves d'estacionament i parada.
Fiscalització de guals.
Instal·lació i conservació de semàfors, senyals

verticals, balisaments, elements de seguretat i sis¬
temes de detecció del trànsit.
Regulació mitjançant ordenadors electrònics.

Area 13. — RELACIONS CIUTADANES

Convivència cívica:
Relacions de veïnatge.
Comportament ciutadà en la via pública.

Manifestacions ciutadanes :

Cavalcades i romiatges.
Certàmens, competicions i concursos.

Fires i exposicions.
Coordinació amb la Fira Oficial i Internacional

de Mostres.
Congressos, assamblees, convencions i simposis.

Relacions públiques:
Campanyes i activitats de relacions públiques.
Edicions de programes, guies, plànols, fullets i

publicacions.
Agermanament amb d'altres municipis espanyols

i estrangers.
Concessió de la Medalla de la Ciutat en les seves

tres categories i concessió del títol honorífic de fill
predilecte de Barcelona.
Atorgament de medalles i distintius no atribuïts

en altres àrees.

Incorporació de personalitats a la Galeria de Ca¬
talans il·lustres.
Gestió de les oficines municipals d'informació.
Administració del Poble Espanyol.
Administració de les Reials Drassanes.
Disposició del Palau municipal d'Esports per a

actes ciutadans no esportius en coordinació amb 1'
àrea de Cultura i Esports.

Turisme:
Promoció turística de la ciutat.
Gestió de les oficines municipals de turisme.

Cerimonial:
Protocol.
Recepció i residència d'hostes il·lustres.
Majordomia.

Mitjans de comunicació social:
Relació amb els mitjans de comunicació social.
Informació municipal a través dels esmentats

mitjans.

Publicacions:
Coordinació i gestió de les publicacions muni¬

cipals.
Servei de Troballes.

Area 14. — JOVENTUT

Estudi de les necessitats de la joventut de la
ciutat i proposta de las mesures adequades per a la
resolució d'aquesta problemàtica.
Promoció de l'associacionisme juvenil.
Promoció de la participació social Junvenil, im¬

pulsant la creació i l'actividad futura del Consell
de la Joventut de Barcelona, en tant que agluti¬
nador d'aquesta participació, i coordinació de les
entitats, organitzacions i moviments juvenils.
Relacions amb tota mena d'entitats juvenils.

Creació de serveis d'informació i assessorament

a la joventut; impulsió de publicacions destinades
als joves.
Promoció d'activitats destinades a la Joventut.
Promoció de l'habilitació i la construcció de lo¬

cals i espais destinats a la joventut.
Esbarjo i vacances de la joventut: promoció de

campaments, intercanvis i viatges; camps de treball.
Esbargiment infantil, en col·laboració amb les

àrees de Cultura, Ensenyament i Serveis Socials;
promoció de colònies, centres d'esplai, clubs esco¬
lars i escoles de monitors.
Estudi del fenomen de l'atur juvenil a la ciutat

i proposició de les mesures adequades per a pa¬
l·liar-lo.
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Col·laboració en la promoció de serveis necessaris
per tal de prevenir la delinqüència juvenil i la mar¬
ginació social dels joves.
Estudi i promoció de l'entitat adequada per a la

integració de la joventut immigrant en la comuni¬
tat ciutadana.
Relacions amb el Ministeri de Cultura i amb la

Direcció General de la Joventut de la Generalitat.

Area 15. — PATRONAT MUNICIPAL DE L'HA¬
BITACLE

Formulació de 'la política municipal de l'habita¬
cle, en coordinació amb la que ha estat adoptada
en l'àmbit metropolità; control i seguiment de les
necessitats de nous habitacles, tant per a l'absorció
del déficit com per a la substitució de les deficièn¬
cies; coneixement actualitzat del mercat de l'ha¬
bitacle en general i de les característiques i la qua¬
litat dels habitacles que es construeixin a la ciutat,
en col·laboració amb el Gabinet Tècnic de Progra¬
mació i amb l'Area d'Urbanisme.

Planejament i construcció d'habitacles de promo¬
ció directa, d'acord amb la legislació vigent que hi
concerneix, mitjantçant un conveni entre el P.H.M.
i 1'I.N.V. en éls casos d'abssorció i supressió de
barraquisme i altres tipus d'habitacle deficient,
remodelació de cascs antics i barris degradats i re¬
paració profunda o remodelació dels polígons del
Patronat.
Foment de l'habitacle de protecció oficial, bàsi¬

cament a través de convenis entre el P.M.H. i les
Cooperatives de Comunitats d'Usuaris.
Gestió i manteniment dels habitacles propietat

del P.M.H. cedits en arrendament a llurs usuaris.
Control i gestió dels habitacles promoguts pel

Patronat que es troben en règim d'accés diferit a
la propietat dels usuaris.
Avaluació actualitzada anualment del Patrimoni

Municipal d'Habitacles.
Control i supressió de barraques i d'altres tipus

d'estatge deficient.
Gestió de les funcions de tutela i control que co¬

rresponguin als òrgans de govern de l'Ajuntament
sobre el P.M.H.
Canalització de les relacions del Patronat amb

els òrgans de l'Administració municipal centralit¬
zada.

Area 16. — FUNCIONS GENERALS

Subàrea a) — Planificació i programació:
Planificació de tots els serveis que tinguin un

caràcter municipal, qualsevulla que sigui la seva
forma de gestió, fins i tot quan siguin prestats per
una empresa mixta o una tercera persona, ja sia
o no concessionària.
Assessorament i suport tècnic als programes de

reorganització dels Òrgans especials de Gestió, Em¬
preses i Institucions municipals, així com també a
les auditories que es practiquin, si es fa necessari.
Investigació i anàlisi de la present situació, i

promoció del perfeccionament i 'la coordinació de
la informació bàsica i de les estadístiques necessà¬
ries per a la programació.
Previsió, avaluació i graduació de les necessitats

futures.
Determinació de les necessitats i els dèficits dels

serveis.

Propostes de creació, ampliació o renovació d'
obres i de serveis.

Criteris per tal de determinar prioritats.

Mitjans de finançació dels programes i determi¬
nació del cost dels serveis.
Seguiment de l'execució dels programes i control

de resultats.

Subàrea b) — Organització:
Determinació d'estructures i distribució de fun¬

cions.
Lloc de treball i plantilles orgàniques.
Racionalització i simplificació dels processos i

sistemes de treball.
Normalització d'impresos i materials.
Equip, acondicionament i distribució d'oficines.
Racionalització i simplificació de canals i circuits

d'informació.

Subàrea c) — Disposicions generals:
Ordenances, Reglaments, Bans, Instruccions, Es¬

tatuts dels òrgans descentralitzats funcionalment i
Plecs tipus per a la contractació.
Anàlisi i difusió de les disposicions generals de

l'Estat relacionades amb l'Administració municipal.
Publicacions tècnico-jurídiques de l'Ajuntament.

Subàrea d) — Estadístiques:
Habilitació de sistemes.
Elaboració de taules estadístiques.
Centralització, ordenació i publicació de les es¬

tadístiques municipals.
Coordinació amb les estadístiques de l'Estat i

amb les d'altres Entitats públiques i privades.

Subàrea e) — Informació general de base, orde¬
nació i tractament de la informació
municipal:

Formalització i actualització de Banc de Dades,
Registres i Fitxers d'informació bàsica (persones
físiques i jurídiques; parcel·les, finques i locals;
activitats professionals, mercantils i industrials;
elements de vialitat i estructures urbanístiques; ve¬
hicles).
Gestió de Centre de procés de dades.

Subàrea f) — Població:
Formació, rectificació i gestió del Padró d'Habi¬

tants.

Altes, baixes i modificació, règim de transeünts.

Subàrea g) — Atencions de l'Estat:
Col·laboració de l'Ajuntament en:

Preparació i celebració d'eleccions.
Elaboració de Censos de població, immobles i

indústries.
Reclutament militar.

Subàrea h) — Serveis centrals:
Règims, cessions i resolucions.
Actes i notificació i publicació d'acords i reso¬

lucions.

Registre i arxiu de documents.
Biblioteca administrativa.

Subàrea i) — Serveis jurídics:
Assessoria jurídica i Servei Contenciós.

Subàrea j) — Contractació:
Concessions d'obres i serveis públics.
Contractació municipal.

Subàrea k) — Personal:
Plantilles i escalafons.
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Selecció, perfeccionament i promoció de funcio¬
naris i empleats.
Classificació de funcionaris.
Retribucions: determinació i comunicació a Di¬

positaria dels factors bàsics per a la formació de les
nòmines.
Situacions administratives.
Inspecció mèdica de funcionaris.
Atencions socials i classes passives.

Subàrea 1) — Parc mòbil:
La seva gestió; conservació i entreteniment de

vehicles.

Subàrea m) — Gestió del Centre de Reproducció
de Documents i de la Impremta
municipal.

Subàrea 11) — Intervenció de fons:
Fiscalització de la gestió econòmica.
Intervenció d'Ingressos i Despeses.
Comptabilitat de la Corporació.
Inspecció tributària.

Subàrea o) — Dipositaria de fons:
Recaptació de tributs i recursos.
Custòdia de fons i valors.
Formulació de les nòmines del Personal.
Serveis de Caixa i Pagaduría.

Tercer. — 1. La Direcció immediata de les
àrees d'actuació núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 co¬

rrespon als Delegats de Serveis que designi l'Al¬
calde en la forma prevista a l'article 9,1 de la
Llei sobre Règim especial d'aquest Municipi.

2. La Direcció immediata de les àrees d'actua¬
ció núms. 9, 10 i 11 correspon als Coordinadors
de Serveis als quals es refereix el punt cinquè d'
aquest Decret.

3. La Direcció immediata dels Serveis correspo¬
nents a les subàrees e), f), g), h), i), j), k), 1) i m)
de l'Area 16 de «Funcions generals» correspon al
Secretari general.
4. La Direcció immediata dels Serveis corres¬

ponents a la subàrea n), de l'Area 16 de «Funcions
generals» correspon al Interventor.

5. La Direcció immediata dels Serveis corres¬

ponents a la subàrea o), de l'Area 16 de «Funcions
generals» correspon al Dipositari.

6. El Gabinet Tècnic de Programació assumirà
les funcions d'estudi i assistència als òrgans de go¬
vern de l'Ajuntament en relació a les matèries as¬

senyalades en les subàrees a), b) i c) de l'Area
16 de «Funcions generals», així com també la co¬
mesa consignada en la subàrea d) de la mateixa
Area.

Quart. — 1. Correspondran las Delegats de Ser¬
veis les atribucions següents:
a) — Resoldre els assumptes que els encomani

especialment l'Alcalde dintre de la seva àrea res¬

pectiva, d'acord amb les directrius assenyalades pel
corresponent Tinent d'Alcalde, o el Conseller-Re-
gidor.
h) — Proposar als Tinents d'Alcalde, o en el

seu cas al Conseller-Regidor, les resolucions que
creguin oportunes en els assumptes que siguin de
la seva competència i la tramitació dels quals els
correspongui.

c) — Dirigir i gestionar els serveis pertanyents
a la seva àrea d'actuació.

d) — Coordinar els serveis que tinguin encoma¬
nats i cooperar a la coordinació dels de les altres
àrees.

e) — Elaborar els projectes de programes de ne¬
cessitats dels serveis que tinguin encarrregats.
f) — Adoptar les mesures adients per al normal

desenvolupament del programa d'actuació munici¬
pal en l'àrea de la seva competència.
g) — Elevar anualment a l'Alcalde, o en el seu

cas al Tinent d'Alcalde o al Conseller-Regidor, un
informe sobre la marxa, cost i rendiment dels ser¬
veis a càrrec seu.

b) — Assistir a les sessions del Ple i a les de la
Comissió municipal permanent sempre que fossin
requerits per l'Alcalde, Tinent d'Alcalde o el Con¬
seller-Regidor la seva Area, o bé per la majoria dels
membres de la Corporació, amb la finalitat d'
informar i assessorar, amb veu però sense vot.
i ) — Assistir a les Comissions Informatives quan

siguin requerits pel seu President, per a informar
sobre assumptes de la seva comptència.
j) — Formar part del Consell d'Administració,

com a Vocals nats dels òrgans especials de gestió,
institucions i empreses municipals, sempre que tin¬
guin competència sobre la matèria.

2. Es deleguen específicament en el Delegat de
Serveis de Protecció ciutadana, les facultats se¬

güents :

a) — Propasar a l'Alcalde les resolucions que
consideri procedents en els assumptes la competèn¬
cia dels quals tingui atribuïda, i elevar a l'Alcal¬
dia, degudament dictaminats, els que siguin de la
competència de la Comissió municipal permanent
0 bé del Consell en Ple.

b) —- Imposar multes i sancions, dins dels límits
1 condicions reglamentàries, per a corregir les in¬
fraccions de les Ordenances i Reglaments generals,
el Codi i les Ordenances de Circulació, les Normes
de prevenció d'incendis i Bans de Bon Govern.

3. L'Alcalde, en atenció a l'interés dels serveis,
podrà ampliar les facultats anteriorment enume¬
rades.

Cinquè. — 1. Els Coordinadors de Serveis tin-
drán la consideració de càrrecs de confiança als
efectes previstos en l'art. 24,3 del Reial Decret
3046/77 de 6 d'Octubre i seran designats en la
forma que s'indica en l'art. 105 de l'al·ludit Decret.

2. Correspondran als Coordinadors de Serveis
les atribucions assenyalades en els aparts b), c),
d), e), f), g), h) i i) del paràgraf 1 de l'extrem
anterior.

Sisè. —- 1. L'Alcaldia podrà delegar les facul¬
tats de superior direcció sobre tots els serveis que
li corresponen com a Cap de l'Administració mu¬
nicipal, en els Tinents d'Alcalde i en els Consellers-
Regidors de la Corporació.
2. Seran comeses especials déls Tinents d'Al¬

calde o dels Consellers-Regidors, respecte de les
àrees o subàrees d'actuació que l'Alcaldia els de¬
legui :

a) — Exercir la direcció de la política municipal,
seguint les directrius assenyalades pels òrgans de
govern de l'Ajuntament.
b) — Vigilar i controlar que es compleixin les

directrius i els acords dels òrgans de govern.

c) — Proposar a l'Alcalde les resolucions que
considerin procedents en els assumptes que siguin
de la seva competència.
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d) — Sotmetre a la Comissió municipal perma¬
nent, proposta de resolució dels assumptes de la
seva competència.
e) — Elevar a la Comissió municipal permanent,

per al seu preceptiu informe, els assumptes que
hagin de sotmetre's al Consell en Ple.
f) — Imposar multes i sancions, dins dels límits

i condicions reglamentaris per corregir faltes ad¬
ministratives en l'àrea o la subàrea de la seva res¬

pectiva competència.
3. Quan el Volum de les actuacions d'una Area

així ho aconselli, l'Alcalde podrà nomenar-hi Con-
sellers-Regidors adjunts, amb les facultats que els
conferirá expressament.

Setè. — Amb el fi de coordinar les diverses ac¬

tuacions i per tal de canalitzar la presentació dels
assumptes a la Comissió municipal permanent, es
constitueixen les següents agrupacions d'Àrees i
subàrees.
lr. — Adscrites al Tinent d'Alcalde President de

la Comissió de Planificació i Programació, les re¬
lacionades amb la programació general, planifica¬
ció i ús del sòl, obres i instal·lacions i serveis en

què predomini la infraestructura material sobre les
prestacions personals; que són:
Area 6 — Urbanisme.
Area 7 — Obres públiques.
Area 12 — Transports i Circulació.
Area 15 — Patronat municipal de l'Habitacle; i

Subàrees a), Planificació i programació; subàrea
d) Estadística; i subàrea j) Contractació, de l'Area
16 «Funcions generals».
2n. — Adscrites al Tinent d'Alcalde President de

la Comissió d'Ordenances i Reglaments generals,
les relacionades directament amb la reforma gene¬
ral administrativa i les consistents en la prestació
de serveis en els que predomini l'actuació personal
sobre la infraestructura material; que són:
Area 1 — Descentralització i participació ciu¬

tadana.
Area 3 — Sanitat.
Area 4 — Ensenyament.
Area 5 — Cultura i Esports.
Area 9 — Serveis socials.
Area 13 — Relacions ciutadanes.
Area 14 — Joventut, i

Subàrees b), Organització; c), Disposicions gene¬
rals; e), Informació general de base; f), Població;
g), Atencions de l'Estat; h), Serveis centrals; i),
Serveis jurídics; k), Personal; 1), Parc mòbil; i
n), Centre Reproductor de Documents i Impremta
municipal, de l'Area 16 «Funcions generals».
3r. — Adscrites al Tinent d'Alcalde President de

la Comissió de Pressupostos i Regulació d'exaccions,
les de naturalesa predominantment económica i les
que incideixin directament sobre el control d'in¬
gressos i despeses que són:
Area 2 — Finances.
Area 10 — Serveis municipals.
Area 11 — Empreses municipals.
Subàrees n), Intervenció de Fons, i o), Diposi¬

taria de Fons, de l'Area 16 «Funcions generals».
Vuitè. — Els càrrecs de Delegat de Serveis i de

Coordinador de Serveis s'on de plena dedicació.
Novè. — Basant-se en la proposta del Conseller-

Regidor de l'àrea de Descentralització i Participa¬
ció ciutadana, s'elaborarà un Reglament de funcio¬
nament dels Consells de Districte especificant les
competències dels Conseller-Presidents dels esmen¬
tats Consells.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Amb caràcter provisional i fins que l'òrgan de
govern competent aprovi l'adaptació de l'estructura
i les funcions dels òrgans auxiliars a la nova orga¬
nització establerta en el present Decret, s'ordena
la seva adscripció a les següents Àrees i Subàrees:
Area 1. Descentralització i Participació ciuta¬

dana.
— Unitat operativa de Coordinació de les Ofi¬

cines de Districte.
Area 2. Finances.
— Unitat operativa d'ordenació fiscal i Coordi¬

nació.
— Unitat operativa de Tributs sobre activitats

econòmiques.
— Unitat operativa de Tributs de la Via pú¬

blica.
— Unitat operativa de Tributs immobiliaris.
— Unitat operativa de Tributs especials.
— Unitat operativa de Resultats.
— Unitat operativa de Patrimoni i Intendència.

(Excepció feta de la Impremta municipal i el
Centre de Reproducció de Documents).

Area 3. Sanitat.
— Unitat operativa de Salud pública.
— Oficina de Coordinació dels Serveis d'Assis¬

tència mèdica municipal (en substitució de
l'actual Deganat).

— Comissaria d'Hospitalitzacions y Ambulàncies.
— Inspecció dèls Serveis mèdico-assistencials.

— Dispensaris.
— Servei mèdic domiciliari d'urgències.
— Escola Universitària d'Infermeria.

— Hospital de Nostra Senyora del Mar.
— Institut Municipal de Maternologia.
— Hospital de Nostra Senyora de l'Esperança.
— Residència geriàtrica de Nostra Senyora de

l'Esperança.
— Institut municipal de Psiquiatria.
— Centre Quirúrgic d'Urgències.
— Unitat operativa de Gestió sanitària i assis-

tencial.

(Exceptuant-ne l'Administració del
P.A.M.E.M.).

Area 4. Enseyament
— Unitat operativa d'Educació.

— Patronat municipal de Guarderies.
— Centres municipals d'Educació preescolar.
— Centres municipals de E. G. B.
— Centres municipals d'Educació especial.
— Centres municipals d'Educació profesional.
— Conservatori Superior municipal de Mú¬

sica.
— Escola Massana. (Relació funcional amb el

Patronat).
— Institut municipal d'Educació.
— Institut municipal d'Investigació psicológica

aplicada a l'educació.
Area 5. Cultura i Esports

— Oficina de coordinació d'activitats culturals.
— Unitat operativa dels Museus i institucions d'

Art.
— Unitat operativa dels Museus i institucions

d'Història.
— Institut municipal d'Història.
— Unitat operativa dels Museus i institucions

de Ciències.
— Unitat operativa d'Activitats Científiques i

Culturals.
— Unitat operativa d'Esports.
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— Instal·lacions esportives.

Area 6. Urbanisme
— Unitat operativa d'Urbanisme.
— Unitat operativa del Pla de la Ciutat.
— Unitat operativa de Gestió Urbanística.
— Unitat operativa d'Edificació i Indústria.
— Unitat operativa d'Inspecció Urbanística.

Area 7. Obres Públiques
— Unitat operativa de Coordinació i Control.
— Unitat operativa d'Obres de Yialitat.
— Unitat operativa d'Enllumenat.
— Unitat operativa de Sanejament.
— Unitat operativa de Gestió d'Obres Públiques.
— Unitat operativa d'Edificis i Instal·lacions.

Area 8. Protecció Ciutadana
— Cos de la Guàrdia Urbana.
— Negociat de Multes.
— Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments.

Area 9. Serveis Socials
— Oficina de Coordinació, (a constituir)
— Unitat operativa d'Acció social, (exceptuat el

Servei de Control de Barraques del Negociat
d'Urgèncias socials).

Area 10. Serveis Municipals
— Oficina de Coordinació, (a constituir)
— Unitat operativa de Proveïments.

— Mercats Centrals.
— Mercats de Proveïments al detall.
— Mercats especials.

— Unitat operativa de Residus sòlids i Aprovi¬
sionament d'aigües.

— Subunitat de Gestió de Serveis municipals,
(en el que fa referència a l'assistència admi¬
nistrativa de la precedent Unitat).

Area 11. Empreses Municipals
— Oficina de Coordinació, (a constituir)

Area 12. Transports i Circulació
— Oficina d'Assistència tècnico-administrativa.

(a constituir)
— Unitat operativa de Transports i Circulació.

Area 13. Relacions Ciutadanes
— Oficina d'Assistència tècnico-administrativa.

(a constituir)
— Unitat operativa de Relacions Públiques.
— Unitat operativa de Cerimonial i Majordomia.
— Oficina d'Informació i . d'Iniciatives i Recla¬

macions.
— Gabinet de Mitjans de comunicació social.
— Servei de publicacions, (a constituir)

Area 14. Joventut
— Oficina d'Assistència tècnico-administrativa.

(a constituir)

Area 15. Patronat Municipal de l'Habitacle
— Servei de Control de Barraques del Negociat

d'Urgències socials de la Unitat operativa d'
Acció social.

Area 16. Funcions generals
— Subàrea a) — Planificació i Programació.

— Departament d'Investigació i Anàlisi, ex¬
ceptuat el sub departament d'Estadística
del Gabinet Tècnic de Programació.

— Departament de Programació del Gabinet
Tècnic de Programació.

— Subàrea b) — Organització
— Departament d'Organització i Mètodes del

Gabinet Tècnic de Programació.
— Subàrea c) — Disposicions generals

--1- Departament d'Assistència Tècnica del Ga¬
binet Tècnic de Programació.

— Subàrea d) — Estadístiques
— Subdepartament d'Estadístiques del Depar¬

tament d'Investigació i Anàlisi del Gabinet
Tècnic de Programació.

— Subàrea e) — Informació general de base, or¬
denació i tractament de la in¬

formació municipal
— Centre de Procés de Dades (Direccions tèc¬

nica i administrativa).
— Subàrea f) — Població

— Unitat operativa de Població, Territori i
Atencions de l'Estat, (amb exclusió del
Negociat d'Atencions de l'Estat).

— Subàrea g) — Atencions de l'Estat
-—- Negociat d'Atencions de l'Estat de la Uni¬

tat operativa de Població, Territori i Aten¬
cions de l'Estat.

— Subàrea h) — Serveis Centrals
— Unitat operativa dels Serveis Centrals.

— Subàrea i) — Serveis jurídics
— Assessoria Jurídica.
— Servei Contenciós.

— Subàrea j) — Contratació
—- Unitat operativa de Contratació.

— Subàrea k) — Personal
— Unitat operativa de Personal.
— Inspecció mèdica de funcionaris.

— Subàrea 1) — Pare mòbil.
— Pare mòbil.

— Subàrea m) — Gestió del Centre de Repro¬
ducció de Documents i de la
Impremta municipal.

— Centre de Reproducció de Documents.
— Impremta municipal.

— Subàrea n) — Intervenció de Fons
— Unitat d'Inspecció de Rendes i Exaccions.
— Unitat de Fiscalització.
— Unitat de Pressupostos, Comptabilitat i

Comptes.
— Subàrea o) — Dipositaria de Fons

— Serveis de Caixa, comptabilitat, Pagadoria
i Cambres.

— Oficina de Nòmines.
— Serveis de Recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL

D'aquest Decret se'n donarà compte al Consell
en Ple, en els termes que preveu l'apartat e) de
l'art. 4 del Reial Decret 561/1979, de 16 de març
i es publicarà a la Gaseta municipal, als efectes de
l'art. 242,2 del Reglament d'Organització, Funcio¬
nament i Règim Jurídic de les Corporacions locals.

Barcelona, 1 de juny de 1979. — U Alcalde,
Narcís Serra i Serra.

DECRET

Els temps transcorregut i l'experiència tinguada
des de l'acord del Consell plenari de 6 de desem¬
bre de 1972, que aprovà les Normes reguladores


