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Decret. En ús de les facultats que em confereixen
l'article 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Rè¬
gim Local i l'article 7è de la Llei de Règim Especial de
Barcelona, disposo:
Les facultats de supervisió de l'actuació de l'Admi¬

nistració Municipal Executiva que el Decret d'Alcal¬
dia d'avui assigna als Regidors Presidents de Co¬
missió del Consell Plenari i Regidors Ponents
s'exerciran, dins de les matèries que respectivament
tinguin atribuïdes, mitjançant l'exercici de les fun¬
cions següents:
- La impartido de directrius polítiques i criteris ge¬

nerals d'actuació, a través de les Gerències dels
Sectors corresponents.

- El seguiment de l'execució dels assumptes i el co¬
neixement regular del funcionament dels sectors
de l'Administració Municipal Executiva, a través
dels Gerents sectorials i territorials.

- El coneixement previ de les propostes sotmeses
als òrgans de govern.

- El trasllat d'orientacions, criteris i pautes d'actua¬
ció d'abast global, o que afectin diversos sectors
d'actuació, per conducte del Comitè Executiu.
Per al desenvolupament d'aquestes funcions els

Regidors Presidents de les Comissions del Consell
Plenari i els Regidors Ponents mantindran amb els
Gerents dels Sectors que gestionin matèries de la
seva competència les relacions de despatx, informa¬
ció i coordinació que siguin necessàries en cada cas.

Els Regidors Presidents de Comissions de Consell
Plenari podran requerir la compareixença dels Ge¬
rents indicats anteriorment davant la Comissió quan
ho creguin convenient.
Barcelona, 21 de juliol de 1995. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 5411)

* * *

Decret. L'article 21 de la Llei de Bases de Règim
Local, els articles 7è i 9è de la Llei Especial de Barce¬
lona i l'article 16 del Reglament d'Organització i Ad¬
ministració de Barcelona, estableixen la facultat de
l'Alcalde per definir les línies bàsiques de l'organitza¬
ció municipal executiva, mentre que és competència
de la Comissió de Govern l'aprovació de l'organitza¬
ció concreta dels serveis i dependències municipals,
segons que disposa l'acord del Consell Plenari de
data 24 de maig de 1985, pel qual es procedia a
l'aplicació de la Llei de Bases de Règim Local a
l'Ajuntament de Barcelona.
Per tant, en l'exercici de les facultats que conferei¬

xen a l'Alcaldia els articles 7è i 9è de la Llei Especial
de Barcelona, l'article 3r del ROA i l'article 21 de la
Llei de Bases de Règim Local, els articles 45 i se¬
güents de la Llei Municipal i de Règim Local de Cata¬
lunya, i els articles 43 i següents del Reglament d'Or¬
ganització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, disposo:
Primer. L'Administració Municipal Executiva es di¬

videix en:

a) Administració Municipal Executiva estructurada
en base funcional que comprèn els sectors d'ac¬
tuació següents
1. Serveis Generals
2. Serveis Personals
3. Manteniment i Serveis

4. Via Pública
5. Urbanisme

b) Administració Municipal Executiva estructurada
en base territorial: els Districtes, que conserven
l'actual model orgànic i funcional fins al moment
en què es dugui a terme la transferència de noves
competències prevista.
Segon. Cada sector d'actuació, tant funcional com

territorial, està dirigit per un Gerent. Si l'especificitat
sectorial ho aconsella, es podran crear Gerències de¬
legades.
Tercer. Els sectors d'actuació queden configurats,

provisionalment i en base a l'estructura executiva de
l'anterior mandat, de la manera següent:
1. Serveis Generals
Gerència d'Alcaldia-Presidència

Gabinet de l'Alcaldia
Gabinet Tècnic de Programació
Direcció Jurídica Central
Gabinet de Relacions Territorials

Gerència d'Imatge
Gerència Delegada d'Economia i Empreses
Gerència Delegada de Patrimoni
Gerència dels Serveis Centrals

Direcció Adjunta a la Gerència dels Serveis Cen¬
trals
Direcció d'Informació de Base i Organització
Direcció de Personal
Direcció d'Administració Econòmica
Direcció de Finançament
Direcció de Coordinació d'Inversions i Serveis Ge¬
nerals
Direcció de Promoció Econòmica i Ocupació

Gerència de Descentralització i Relacions Ciutadanes
Secretari General
Interventor General
Tresorer

Els següents ens amb personalitat jurídica diferen¬
ciada queden també adscrits a aquest sector d'actua¬
ció:

Institut Municipal de Recaptació de Barcelona
Institut Municipal d'Informàtica
Institut Municipal de Serveis Funeraris
Institut Municipal de Mercats
Barcelona Activa
Informació Cartogràfica i de Base
BPIOSA
Parc Zoològic, SA
Mercabarna, SA

2. Serveis Personals
Gerència de Benestar Social

Programa de Residències per a la Gent Gran
Direcció d'Afers Socials
Direcció del Centre Gestor de Salut Pública
Direcció del Centre Gestor d'Esports
Direcció de Cultura (Centre Gestor de Museus i
Patrimoni Cultural; Institut Municipal d'Història)
Oficina de la Candidatura BCN Capitalitat Euro¬
pea de la Cultura 2001
Els següents ens amb personalitat jurídica diferen¬

ciada queden també adscrits a aquest sector d'actua¬
ció:

Institut Municipal de Disminuïts
Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Institut Municipal Barcelona Espectacles
IMAS
PAMEM
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3. Manteniment i Serveis
Gerència de Manteniment Urbà i Serveis (Direcció

de Serveis de Neteja Urbana; Centre Gestor de
Vialitat; Director de Programes de Medi Ambient).

Els següents ens amb personalitat jurídica diferen¬
ciada queden també adscrits a aquest sector d'actua¬
ció:

Institut Municipal de Parcs i Jardins
Clavegueram de Barcelona, SA

4. Via Pública
Gerència de la Via Pública

Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament
Direcció de Serveis de Prevenció
Direcció de Serveis de Transports i Circulació
Guàrdia Urbana
Queda adscrit a aquest sector actuació:
SMASSA

5. Urbanisme
Gerència d'Urbanisme i Medi Ambient
Gerència Delegada d'Urbanisme

Direcció de Planejament Urbanístic
Direcció d'Edificació i Patrimoni Arquitectònic
Direcció de Gestió Urbanística
Gabinet d'Estudis Urbanístics
Direcció de Projectes i Obres
Agència del Paisatge Urbà
Ens amb personalitat jurídica diferenciada adscrits

a aquest sector d'actuació:
Institut Municipal d'Urbanisme
Patronat Municipal de l'Habitatge
PROCIVESA

Quart. En un termini d'un mes i, d'acord amb els
criteris de reducció i simplificació d'òrgans, inspira¬
dors de l'actual estructura organitzativa municipal, els
serveis d'organització conjuntament amb els gerents
dels diferents sectors d'actuació elevaran les propos¬
tes definitives dels corresponents organigrames.

Barcelona, 21 de juliol de 1995. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5412)


