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quinze dies puguin presentar reclama
cions aquells que creguere n tenir algun 
dret exigible de l'empresa adjudicatària. 
per raons dei contracte ga rantitzat. 

Barcelona, 24 dc lèbrer de t 98 7. - El 
Secretari general, Jordi Saulics i Cortal. 
P. ~ 5-5-87 A-871251ó-18 m 

Concluido el contrato de la amplia
ción y cambio dc la estación transforma
dora (segunda fase) del Hospital del Mar, 
según expedien re 1944/ 84 y que fue ad
judi.cado a la casa Sades. Sociedad Anò
nima. sc hace público. a los cfectos de 
cancelación de garantia definitiva y en 
cumplimiento dc lo dispuesto en d ar
ficulo 88 del Reglamento dc Contrata
ción de las Corporacioncs Localcs. para 
que en el plazo de quince dias puedan 
presentar reclamaciones quiencs creye
ran tener algún derccho exigible a dicho 
contralista, por razón del contra to garan
tizado. 

Barcelona, 9 de abnl de t987.- El Se
cretario general, Jordi Baulies i Cortal. 
P. 18-5-87 ' A-87 / 43 12-13-my 

Finalizadas las obras de «Limpieza de 
los depósitos municipales)) (cxpediente 
número 52185), adjudicadas a dol'la Jo
sefa Virgili So1ia no. con domicilio en 
esta ciudad, calle Diputació n. numero 
229 (D.P. 08007). en cunpli m iento del 
anículo 88 del Reglamento de Contra ta
ción de las Corporacio ncs Locales, se 
ha ce púb\ico, a los efecw s dc cancelació n 
de la garantí a constituïda y para que en el 
plazd de quincc días pucdan prcscnt<lr 
reclamaciones quicnes crcyeran tener al
gún dcrecho exigible a d icha em presa, 
por razón del contrato garan tizado. 

Barcelona, 20 de ma rzo de 1987. - El 
Secreta rio general acciden tal: Josep Bai· 
ce ll~ . 
P. 14-5-87 A-87 /2690-25 m 

Fina litzats ~ ls contractes de transports 
dels bene ficia ris d..: Ics activi ta ts de va
cances (expedients 106 / 85 i 232 /85 de la 
Subàrea de Joventut), es là públic a efec
tes dc lacancd lació de Ics ga ranties cons
lituïdes a la Caixa de la Corporació, en 
data 8 d'agos t de 1985 i t I dc novembre 
de 1985 (números 25569 i 25850), a tà
vor de Autocars .Julià, S. A., en complí· 
ment al q ue es disposa a r articlc 88 de l 
Reglame nt de Contractació dc les Corpo
racio ns Locals, perq uè en el termini dc 
quinze dics puguin p rcsen tar reclama· 
cions aquells que creguessin rcn ir algun 
dret exigible dc l'empresa adjudica tà ri a, 
per raons del contracte ga ra ntit. 

Barcelona, 18 de març de 1987. - El 
Secre ta ri ge neral, Jordi Baulies i Cortal. 
P. 18-5-87 A-87/3 154-6 a 

Conforme ~ l'article 70.2 lk b Llei 
núm. 7/ 1985, dc 2 d 'abril, reguladora 
de les bases üel Règim Loc<:l, i donat 
que ha transcorregu t el termini esta
blert en l'art icle 65 .2 de l'esmentada 
Llei, le_s annexes normes Reguladores 
<dc l'Organització dels Districtes i de 

dl~ . 

--
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la Participació Ciutadana (apro\"ades 
pel ' Consell Plenari inicialment el 28 
de maig de 1986, i definitivament el 5 
de desembre següent), entraran en vi
gor a partir del dia en què acabi Ja 
puhlicació del seu text íntegre en el 
~UI"LLETÍ OFICIAL de la província. 

NORMES REGULADORES DE L'ÜRGANIT
ZAC.1Ó DELS DISTRICTES I DE LA PAR

TICIPACIÓ CIUTADANA 

Normes Regultldores de l'Organització 
dels Districtes 

Exposició· de motiu} 
La Constitució, en el seu article 103, 

assenyala com a principi .que ha de 
regir l'actuació de les Administracions 
puoliques el de descentralització. 
Aques¡a &terminació expressa la vo
luntat constitucional que els ens pú
blics s'organitzin de forma que l'exer
cici del poder sigui el més proper pos
Sible als ciutadans. 

Els principis constitucionals els ha 
recollit ta Llei de Bases Reguladora del 
Règim Local. En l'article organitzatiu, 
la possibilitat de desconcentrar les com
petencies dels municipis s'empara en 
rarticle 24 de l'esmentat text legisla
tiu que permet l'establiment d'òrgans 
territorials de gestió desconccntrada, 
els q uab tindran l'organització,· fun
cions i competències que l'Ajuntament 
els a tribueixi. · 

Les N ormes presen ts incorporen 
aquestes previsions normatives a l'or
ganitzaciò del municipi de Barcelona, 
establint, corn a òrgans político-terri
torials de descon centració, els dis tric
tes, tant per la seva tradició histò rico
leglsla tiva, corn per tractar-se del marc 
ao¡ent per a possibilita r la pa~ticipació 
c iutadana , sense perjudicar l'e ficàcia 
exigible en l' actuació de qualsevol Ad
minis tració pública. E n aques t senti t es 
manté la d1visió de la .ciutat en deu 
dis trictes, d;acord amb la darrera re
es tructuració aprovada pel Consell Ple
n ar i el gener de 1984, i es dóna la de
nominació a cadascun d 'ells d'acord 
atnb les determinacions de l'expressa t 
acord. . 

L 'esmentat article 24 de la Llei au
toritza que es confereixin com pett:ncics 
als òrgans desconcentrats. Aquest ter-
me- suposa atorgar una possibilitat més 
àmplia que la simple delegació i per
met, t ambé, que els districtes puguin 
assumi r, si així ho decideixi l'Ajunta
ment, competèn cies i funcions en to
tes les matèries de possible titularita t 
municipal. Les Normes recone ixen 
aquest fet i relacionen, amb caràcter 
gener al, aquestes matèries, i alhora es
tableixen el procediment q ue s'ha de 
seguir per la tra nsfe rència de compe· 
tències, el qual té com a princip als 
fin alitats, tant la descripció i extensió 
del trasp us, amb definició del caràcter 
decisori, consultiu o de control de l'ac
tivitat, com és garantir que el distric
te ringtü els m itjans i recursos suficien ts 
per a desen volupar-ia. 

Les Normes Reguladores estable ixen 
com a òrgans de govern del districte, 
el President, e l Consell de Districte i 
la Com issió de govern. . ·- -" ' · 
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El primer és nomenat per l'Alcalde 
d'entre els Regidors, a proposta, però, 
del Consell de Districte. D'aquesta 
forma es garanteix el principi d'unitat 
de govern establert pel ja citat article 
núm. 24 de la Llei bàsica y alhora 
no s'independitza de Ja voluntat del 
Consell de Districte. Aquest es confi
gura com el seu òrgan màxim de re
presentació i, per això, les Normes Re
guladores disposen que serà escollit dí· 
rectament pels veïns. Evidentment 
aquesta elecció no té res a veure amb 
les eleccions per integrar els ens als 
quals la Constitució atorga la represen
tació dins l'organització de l'Estat. En 
aquests ningú més que els ciutadans 
pot nomenar els seus integrants, a tra
vés de les eleccions; en canvi els òr· 
gans desconcentrats, precisament per 
la seva naturalesa d'òrgans, poden ser 
integrats com decideixi l'Ajuntament. 
Ho podria fer sense escoltar els veïns, 
però atenent als principis constitucio· 
nais de descentralització i participació, 
aquestes Normes opteu pel sistema 
electoral, atribuint al Consell Plenari 

. la seva regulació. 
La Comissió de govern, integrada 

per un màxim d'un terç dels membres 
del Consell, es configura com a òrgan 
d'assistència al President, que en for
ma p art, i de garant de la continuïtat 
de la gestió polítíco-admin istrativa. 

Com a òrgans de naturales:~ consulti
va i de partic ipació es creen el Consell 
Consultiu d'A ssociacions i E ntitats de 
Dis~ricte, amb la com posició que es 
preveu en les Normes Regula dores de 
la Participació Ciutadana i les Comis
sions de Treball, a les qua ls podran in
tegrar-s 'h i persones alienes als òrgans 
de govern del distric te. 

S'estableix en el règim d 'acords que 
aquests s'adoptin -per majoria, amb ex• 
cepció d'aquells supòsits en qu è s'es· 
ta bleixi expressament uh Quòrum su-
perior. · 

Com a mesura general de tutela, f i
nahnent, es disposa q ue còntra el s. ac
tes dels òrgans de govern del districte 
es podrà interposar recurs d'alçada da
vant l'Alcalde amb els efectes del re
curs de reposició, previ a la interposi
ció del recurs contencioso-administra-
tiu . ' 

TiTOL PRELIMINAR 

Article 1 r. Els d istrictes són els òr- · 
· gans de caràcter representa tiu en què 
es divideix ten itorialment el municipi , 
a mb l'objecte de descentralitzar i des- . 
concentra r el seu govern i administra· 
ció, promoure la participació ciutada.na 
i l'aplicació d 'una política municipal 
igualitària orientada a la correcció dels 
desequilibris i la representació dels in. 
teresso~ dc les diverses ;¡:ones i barris 
del municipi. 

Art. 2n. 1. Correspon al Consell 
P lenari M unicipa l establir el nombre 
i límits dels d istrictes. 

2. Els Districtes de Barcelon a són: 
Ciutat Vella, Eixample, Sant~-Mont
juïc, Les Cot·ts, Sarrià-Sant Gervasi, 
Gràcia, Horta -Guinardó, Nou Barris, 
Sant Andreu i Sant Martí, establerts 
per acord del Coqsell Plenari de 18 de~. 

. , 
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gener de 1984 i aprovats definitivament 
per Ja Generalitat el 29 de febrer de) 
mateix any. 

Art. 3r. Quant a les formes. de par
ticipació ciutadana a través del-distric
te, s'estarà al que disposen les Normes 
Reguladores corresponents. 

TÍTOL I 

Competències del districte 
Art. 4t. Amb caràcter general, i 

sens perjudici del que s'establ:eix en 
l'article següent, els districtes exerciran 
les competències delegables per Llei 
que els siguin conferides pels òrgans 
de _govern municipal, les quals podran 
tentr caràcter decisori, de gestió con-
sultiu i de control. · ' 

Art. 5è. 1. Els distr.ictes podran 
exercir competències en les matèries 
següents: 

a) Seguretat en llocs públics. 
b) Ordenació del trànsit de vehicles 

persones en les vies urbanes. 
e) Protecció civil, prevenció i ex

tinció d ' incendis. 
d) Ordenació, gestió, exeeució i 

disciplina urbanística ; promodó ·i ges
tió d'habitatges; parcs i jardins, pavi
mentació de vies públiqu~s urbanes i 
èonservació de camins i vies rurals. 

e) Patrimoni històrico-artístic. 
f) Protecció del medi ambient. 
g) Abastaments, escorxadors, fires, 

mercats i defensa d'usuaris i consumi-
dors. , 

h) Protecció de la salubritat pú
blica. 

i) Participació en la gestió de l'a
tenció primària de la s~lut. 

j) Cementiris i serveis funeraris. 
k; .Prestació dels serveis socials 

de promoció i reinserció sòcia!. 
·I) Subministrament d'aigua i enllu

menat públic; serveis de neteja viària, 
de recollida i tractament de residus, 
clavegu~ram i tractament d 'aigües re
siduals. 

in) Transport públic de vtatgers. 
n) Activitats i insta1·lacions cultu~ 

rals ~ esportives; ocupació del temps 
lliure; turisme. 

o) Participació en la programació 
de l'ensenyament i cooperació amb 
l'Administració educativa en la crea
ció, construcció i manteniment dels 
Centres Docents públics, intervenint en 
els seus òrgans de gestió i particii?ant 
en la vigilància de l'acòmpliment de 
l'escolarit.at obligatòria. 

p) En totes les altres matèries que 
d'acord amb l'article 2 de la Llei Bà
sica de Règim local s'atribueixin al 
municipi per lleis sectorials. 

2. Els acords d'assignació de com
petències a1s districtes, hauran de con
tenir necessàriament les determinacions 
següents: 

a)· Descripció exacta de la compe
tència assignada, així com' Ja seva na
turalesa decisòria, de gestió, consulliva 
o de control, i en tot cas les funcions 
concretes que haurà de desenvolupar 
el districte. 

b) Organ del districte que exercirà 
la competència coni'e.rida. 
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e) Facultats de coordinació i tutela 
que exerciran les Arees Centrals de l'A
juntament. 

d) Mitjans humans i materials que 
s'assignen al districte. Les competèn. 
cies transferides aniran 'sempre acom
panyades dels mitjans necessaris per al · 
seu correcte exercici. 

3. l'atribució de competències 
s'haurà de fer amb 1 caràcter general 
per tots els districtes, sens perjudici 
d'aqueJles activitats que pèr la seva 
naturalesa, el seu caràcter experimen
tal o Ja seva especificitat sols puguin 
ser exercides en un o més districtes. 

Art. 6è. I. A més de les compe
tències que siguin assignades expressa
ment, d'acord amb l'article 5è, corres" 
pondrà al districte, en tot cas: 

a) F omentar· les relacions de l'A
juntament amb les entitats cíviques i 
culturals radicades al districte. Aques
tes entitats seran informades precepti
vament prèviament a l'aprovació de: 

Els pressupostos del districte. 
Programa d 'actuació o la seva revi

sió. 
Plans concrets oue afectin el dis-

tricte. - · 
b) Informar ·periòdicament ais .al

tres òrgans de govern municipa~ sobre 
l'eficàcia dels serveis municipals pres
'tats en _l'àmbit territorial del districte 
i elaborar estudis sobre les s~·..-es ne-
cessitats. ' · 

e) Assegurar la relació constant 
amb les diverses àrees de serveis de 
l'Ajuntament. · 

d) Fer atfibar a tots els ultres òr
gans municipals decisoris les eircums
tàncies coHectives o personals dels ad
ministrats que. puguin tenir incidència 
en la resolució que es dicti. 

e) Informar els administrats de 
. l'activitat municipal mitjançant <!ls cor
responents òrgans d'informaçió. 

t) Vetllar per Ja protecció ciutada
na al districte i adoptar, en cas d'e
mergència, les mesures de caràcter ur
gent necessàries per a la seguretat de 
les persones i els béns, donant compte 
immediat a I' Alcaldia. 

g) Aprovar el Reglament intern 
d'organització i funcionament del di_s
tricte, el qual s'haurà d'adaptar a les 
normes municipals. · 

h) Fomentar Ja creació i ·consolida
ció de serveis adreçats a la joventut i 
a Ja promoció de l'ocupació. 

2. Els districtes podran establir o 
mantenir relacions àmb altres institu
cions de l'Estat en el marc de les com· 
petèncjes r funcions que se'Js . hagi as
signat específicament i hauran d 'infor_
mar preceptivament a Ja Comissió de 
Govern de l'Ajuntament. Nor¡~és po
dran fer acords amb altres institucions 
si l'Alcalde fa la .delegació correspo
nent. 

Organs 
Art. 7è. 

districte: 

TÍTOL 11 

de govem del districte . 
Són òrgans de govern del 

a) El President del Consell de Dis-
tricte. · e 

b) El ConscJI . de Dis tricte . 
e) La Comissió de ~overn. 

C~pítol primer 
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El President i el Vice-pres'ident 

Art. 8è. l. L'Alcalde nomenarà i 
separarà el President del distdcte, ·a 
proposta del Consell de Districte. 

2. El nomenament haurà de recau
re en una persona que sigui Regidor en 
actiu dè l'Ajuntament. 

3. · P(:r raons mo tivades d'interès 
mun icipal general, rAJcalck podrà ces
sar el President del districte, del que 
informarà <il CouscJl Plemtri dc l' Ajun
tament. 

Art. 9è. Correspondrà al President 
de!' Consell de Districte a més a més 
de les competències que li siguin atri
buides en els acords d 'assignació de 
competències al dístricte, les següents: 

a) Dirigir el govern i J'adminisua
ció del districte. 

b) Representar l' Ajuntament en la 
demarcació del districte, sens perjudi
ci de la representació general de l'Al
calde. 

e) Convocar i presidir les sessions 
del Ple i Comissions del districte i di
rimir els empats amb vot de qualitat. 

d) Dirigir, inspeccionar i impulsa r 
el5 servc:i's i obres que realitzi el dis
tricte, sens perjudici d'informar al Con
sen en d primer plenari. 

e) Disposar despeses dins els límits 
de Ja seva competència; ordenar paga
men¡s i retre comptes. 

i) Exercir la direcció de to t el ¡)er
sona! del distr icte, seos perjudici de la 
competència general de l'Alcaldia. 

g) Convocar i presidir les sessions 
del Consell d'Entitats i Associaciom 
del districte quan actuï com a Consell 
Consultiu, d'acord amb el que esta
bleix l'article 18 d'aquestes Normes. 

h) Preparar i establir l'ordre del 
dia tic les sessions del ConseJJ de Dis~ 
tricte i de la Comissió dc govern. 

i) Preparar l'ordre del dia de les 
sessions del Consell Consultiu d'Asso
ciacions I Enti'tats del districte, d'a
cord nmb els afers que propasin els 
membres de l'esmentat Consell. 
. . j) Executar els acords del òrgans 
coHegiats del districte. 
k) Autoritzar pagaments. 

Art. 10. l. Només en el supòsit 
d 'entendre que un acord pres pel Con
sell dc Districte o per Ja Comissió dc · 
Govern vulnera J'o··denament jurídic, 
el Presider¡t del Consell podrà suspen
dre la seva execució, donant compte 
dels motius -o l'Alcalde, en un termini 
de vint-i-quatre hores a partir de la 
fi de la sessió en què s'hagi adoptat 
l'acord. 

2. L'Alcalde, escoltada •a Comi~sió 

de Descen tralització en un termini de 
setanta-dues hore.s a partir de la re
cep::ió dc l'acord de suspensió, haurà 
de rat ificar-lo expïe:-.samclll. La no ra
tificació en l'esmentat_ termini siljnifi
caril l'alçament de Ja suspensió i que 
l'acord vingui vàlid des del moment 
en què va ésser adoptat. 

3. El Consell de Districte, ~Jl c¡¡s, t> 
de confirmació ac Ja sÚspensi'ó- '({'un ) 
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acord, podrà sol·licitar el seu aixeca
ment en interpeHació escrita o verbal 
al Consell Plenari de I'Ajuntamen_t. 

Art. 11. 1. El Consell de Distric
te podrà nomenar, d 'entre els Conse
llers i a proposta del President, un 
Vice-president que el substituirà en ~:as 
d'absència, cessament o malaltia. 

2. El Vice-president no tindrà la 
facultad de suspendre els acords del 
Consell de Districte. En les sessions en 
que, pels esmentats motius· en l'apartat 
anterior, el Vice-president faci Jc;s fun
cions de President, haurà de remetre 
a l'Alcalde en el termini de vint-i-qua
tre hores, la relació dels acords adop
tats, a efectes del que es disposa en 
l'article 10.~ d'aquestes normes. 

Capítol segon 

El Consell de Districte 
Art. 12. 1. Et Consell de Distric

te és l'òrgan de representació col-lecti
va del districte i ha de garantir el com
pliment de les finalitats expressades a 
l'article lr. Es compondrà de quinze 
membres. 

2. Els membres del Consell de Dis
tricte s'elegiran directament per sufra
gi universal, lliure, directe i secret pels 
veïns del Districte amb dret a vot. 

Art. 13. I. El Consell de Distric
te celebrarà sessions ordinàries una ve
gada el mes, i les extraordinàries que 
consideri oportunes, les que siguin sol
licitades pel Consell Consultiu d'Enti
tats i Associacions, per un terç dels 
membres del Consell o per l' 1 per I 00 
dels ciutadans censats al districte. 

2. Totes les sessions del Consell de 
Districte seran públiques i s'establirà 
la forma adequada per fer possible Ics 
intervencions dels assistents que ho de
manin. 

3. La convocatòria de les sessions 
ordinàries del Consell de Districte s'a
companyarà de l'ordre del dia corres
ponent i haurà de distribuir-se entre els 
Consellers i el Consell d'Entitats i As-

• sociacions en un termini de cinc dies 
naturals d 'antelació, com a mínim, a la 
celebració de les sessions. 

4. Les sessions extraordinàries hau
ran d'ésser convocades dos di_es natu
rals, com a mínim, abans de la seva 
celebració, excepte en cas d'urgència, 
que ho seran en el termini mínim que 
permeti la distribució de l'ordre del 

· dia als Consellers. En aquest darrer su
pòsit, farà falta acord exprés deP Con
sell donant validesa a la convocatòria. 

5. No podrà celebrar-se vàlidament 
cap reunió seme l'assistència del Presi
dent i del Secretari o dels ql'i n:gJa. 
mcntàriament els substitueixin. Per a la 
validesa de la sessió, en primera con
vocatòria farà falta l'assistència de la 
meitat més un dels Consellers. En se
gona convocatòria, 'que se cclebrarà 
mitja hora després de la primera, serà 
vàlida sempre que el nombre d'as'!is
tents no sigui inferior a un terç dels 
Consellers. 

Els acords s'adoptaran per majoria 
de vots, excepte en aquells . Sl,Jpòsits 
que s'exigeixi un --<juòrútK-'su·~"'r: r;~, 
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Art. 14. Si no concorren les cir
cumstàncies a què fa referència la Nor
mativa Electoral, el mandat dels mem
ores del Consell de Districte tintirà la 
mateixa durada que el Consistori. 

Art, 15. Correspondrà al Consell 
de Districte les funcions d'ecisòries que 
li siguin atribuïdes en els acords de 
transferències. En tot cas, li corres
pondrà: 

a) Aprovar el Reglament del dis
tricte. 

b) Aprovar el pressupost uel dis
tricte quan li correspongui la distribu
ció dels fons assignats. 

e) Proposar als òrgans municipals 
de govern, a través de la comissió de 
Descentra.Jit:z;ació i Participació Ciuta
dana, els temes per a llur inclusió en 
l'Ordre del Dia de les sessions, així 
com les propostes d'acords, resolucions 
i interpeHacions davant els esmentats 
òrgans. 

d) Elaborar estudis sobre les ne
cessitats del districte. 

e) Informar, amb caràcter precep-
tiu, en els casos sego.ients: 

Pln general d'Acció Municipal. 
Programa d 'actuació del municipi. 
Els instruments d'ordenació urbanís-

tica sens perjudici de les competències 
que li siguin especialment conferides. 

Plans d'equipament del districte. 
Concessió d'habitatges en el dis-

tricte. · 
Pressupostos municipals. 
Desenvolupament del procés de des

centralització i participació. 
Examen de les peticions i iniciatives 

individuals i col-lectives dels veïns. 
f) Formular l'avanç de la part del 

pressupost municipal corresponent a 
les funcions transferides, i proposar la 
seva aprovació al Consell Plenari de 
l'Ajuntament. 

g) Proposar al Consell Plenari de 
l'Ajuntament l'aprovació de la part 
dels Plans i Programes Municipals 
d 'actuació, corr~:sponcnts a les compe
tències que tinguin, al seu càrrec. 

h) Elaborar Ja plantilla orgànica 
del districte i proposar la seva aprova
ció a l'òrgan de govern competent de 
l'Ajuntament d'acord amb les disponi
bilitats de personal que els siguin glo
balment assignades. 

i) Definir l'organització dels serveis 
del districte i regular el seu fuuciona
ment d'acord amb la plantilla aprova
da, les disponibilitats pressupostllries i 
les normes establertes amb caràctl!r ge
neral per l'Ajuntament. 

Capítol tercer 

La Comissió de govern 
Art. 16. 1. La Comissió de go

vern serà formada pel President, el Vi
ce-president i• un nombre de Consellers 
que, sumats als anteriors, no excedeixi 
d'un terç dels membres del Consell. _,_ 

2. El nomenament i separació ·dels ' 
membres de la Comissió de govern 
correspondrà al Consell de districte. 

Art. 17. La Comissió de govern 
exercirà les funcions que li siguin atri
buïdes en els acords d'assignació de 
funcions al districte. Anffi 'caràètèt ge-l 
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neral coadjuvarà amb el President en 
l'execució dels acords del districte i ac
tuarà per al funcionament i continuï
tat en Ja gestió administrativa. 

TÍTOL III 

Organs consultius i de participació 
ciutadana 

Capítol primer 

El Consell Com'ultiu d'Assodacions 
i Entitats del districte 

Art. 18. Es constituirà el Consell 
Consultiu d'Associacions i Entitats del 
districte, per exercir les funcions con
sultives que li atribueixen les Normes 
Reguladores de l'Organització de la 
Participació Ciutadana. 

Art. 19. El Consell emetrà infor
me en els supòsits següents: 

a) Quan li demani l'Alcalde, el 
President del districte o un terç clels 
Consellers. 

b) Previ a l'adopció d'acords del 
Consell de Districte relatius als infor
mes de caràcter preceptiu que hagi 
d 'evacuar d'acord amb l'article 15 <:;) 
d'aquestes Normes. ' 

e) En tots els altres casos que així 
es determini reglamentàriament o així 
ho disposi l'acord de transferència. 

Capítol .segon 

Les Comissions de Treball 
Art. 20. 1. Ei Consell de Distric

te p odrà crear Comissions de 1 reball 
per portar a terme els estudis i activi
tats, per pròpia inicia tiva o les ou~: els 
òrgans de govern del districte li enco
manin. 

2. Establir el nombre de Comis
sions i també designar els membres que 

• la componen, seran atribucions del 
Consell de Districte. 

3. Qualsevol persona podrà ser de
signada membre de les Comissions de 
Treball. 

Art. 21. A cada districte existiran, 
obligatòriament, · dues Comissions de 
Treball, la finalitat de les quals seran 
les matèries relacionades amb urbanis
me, obres públi_ques i habitatge una, i 
serveis personals, joventut i esports, (,n
senyament, cultura, sanitat i serveis so
~: ialz l'altra. 

Titol IV 

Règim d'acords 
Art. 22, Els acords dels òrgans col

legiats del districte s'adoptaran per ma
joria dels seus membres oresents. 

Art. 23. 1. Els actes dels òrgans 
del districte que ~iguin definitius o que 
tot ¡ essent de tràmit decideixin direc
tament o indirecta el fons de l'afer de 
forma que posin fi al procediment, o 
bé suspenguin Ja seva continuaéió o 
causin indefensió, es podran recórrer en 
alçada davant l'Alcalde. 
' 2. El recurs d'alçada produirà els 

mateixos efectes que el de reposició 
previ al contenciós, i haurà de formu
lar-se en el termini i amb els efectes 
previstos en l'article 142.3 del Regla
ment d'Organització i Administració 
del municipi de Barcelona. 
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3. L' Alcalde podrà suspendre els 
acords dels òrgans del districte quan 
vulnerin l'ordenament jurídic o per ga
rantir la unitat de govern que les trans
ferències estableixen. En aquest cas, 
informarà a la Comissió de govern i 
al Consell Plenari. El districte podrà 
demanar l' aixecament de la suspensió 
davant el Consell Plenari tal i eom es
tableix l'article Í0.3. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

I. Entretant, la Carta Municipal o 
un altre norma legal no autoritzi la 
convocatòria de Ics eleccions al Consell 
de districte previstes en l'article 12.2, 
seguirà vigent l'actual règim de com
p osició i designació dels membres dels 
Consells de Districte. En qualsev.ol cas 
es constituiran en un termini màxim 
dc tre~ mesos des de la celebració de 
les Eleccions Municipals. 

2. El Secretari general i l'Inter
ventor exerciran les seves funcions de 
fc pública, assessorament legal i con
trol i fiscalització interna de la gestió 
financera en els Consells de Districte, 
especialment pel que fa a les compe
tències regulades als articles 9, 15 i 17 
de les presents Normes Reguladores ~ 
d 'aquelles altres que siguin transferides, 
sens perjudici de delegar les esmenta
des funcions. 

3. L'Ajuntament podrà acordar, en 
virtut del que autoritza l'article 165 
del Reial Decret Legislatiu 781/ 86, de 
18 d 'abril, la creació de llocs de treball 
reservats igualment a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

l. El Pfe municipal serà competent 
per aprovar en el seu dia les Normes 
electorals dels Consells de Districte. Si 
les elecèions de districte coincidissin 
amb les eleccions municipals es dema
narà l'autorització de la Junta Eleèto-
ral Central, sempre que prèviament no 
s 'hagués legislat especialment sobre 
aquesta matèria, autoritzant \'Ajunta
ment de Barcelona a fer coincidir 
ambdues eleccions. 

En altre cas, l'Ajuntament de Bar
celona s'atendrà al que estigui regislat 
en matèria de consulta poputar. 

2. En particular, correspondran al 
districte les competències que figuren 
expressades al Programa d 'Actuació 
Municipal aprovat per acord del Con
sell Plenari de 18 de novembre de 
1983. En el termini del mandat d'a
quest Consistori haurà de formalitzar· 
s~ l'assignació de les esmentades com
petències. 

DISPOSICIÓ FINAL 

1. Queda derogat el Reglament de 
Descentralització de 1979. 

NORMES REGULADORES 
DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Èxpdsició de motius , 
La Constitució, ên el seu art. 23.1 

consagra, com a principi i 9ret fona
mental dels ciutadans el de participar 
directament en els assumptes públics. 
Aquesta determinació suposa una de 
les innovacions més imoortants del nou 
orrlenament 5op~~i~uFi~~J· rc¡ ··, 1 , , ; 11 I'J c' 
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Si bé l'exercici d 'aquest dret no ve 
condicionat per la seva reglamentació, 
l'experiència ha demostrat que aquesta 
és necessària, tant coin a instrument 
que la garanteix i facilita, com per es
tablir les institucions i organització a 
través de la que pot ser més eficaç. 

La Llei reguladora de les Bases de 
Règim Local es refereix expressament 
a la participació, cosa que és lògica, ia 
que és l'àmbit de l'Administració Lo
cal on el seu desenvolupament pot ser 
més real i efectiu. 

En aquest sentit, l'article ~ de la 
Llei diu que ~Els municipis són enti
tats bàsiques de l'organització territo
rial de l'Estat i el canal immediat de 
participació ciutadana•. Per altra part, 
l'article 69.1 estableix que eles Corpo
Jacions Locals facilitaran la més àm
plia informació sobre la seva activitat 
i la participació de tots els ciutadans a 
la vida local». 

L'únrca limitació a la participació es 
troba en el paràgraf 2 del mateix arti
cle 69, en dir que eles formes, mitjans 
i procediments de participació que les 
Corporacions estableixin en exercici de 
la seva potestad d 'au toorganització no 
podran, en cap cas, menystenir les fa
cultats de dècissió que corresponen als 
òrgans represantatius que regula la 
Llei~. 

Respectant aquesta determinaeio, les 
normes arbitren diverses formes de 
participació, tant des del punt de vista 
procedimental com organitzatiu. 

Així, des del primer es regulen els 
procediments de l'audiència pública, la 
iniciativa ciutadana i la informació ciu
tadana individualitzada. com a meca
nismes de comunicació · entre l'Ajunta
ment i els ciutadans. 

Des del segon es creen els Conse'lls 
d'Associacions i Entitats de Barri i de 
Districte, com ens legitimats, a l costat 
òels ciutadans, per promoure actes par
ticipatius. Aquestes entitats podran ser 
declarades d'utilitat pública municipaL 

També es creen els Consells Secto
rials d'Entitats a fi que els diferents 
sectors ciutadans puguin expressar les 
seves iniciatives i necessitats en el si de 
l'Ajuntament. 

El Consell de Ciutat, també regulat 
en aquestes Normes es configura com 
a òrgan assessor dels òrgans de govern 
municipal. 

Finalment , les Normes creen un Ser
vei d'Iniciatives i Suggeriments que; 
independentment de l'exercici del dret 
de pètició que· tenen tots els ciutadans', 
els faciliti fer les propostes que estimin 
adients per al milloraf,llent de la ciu-· 
tat i dels seus veïns. 

TÍTOL·. PRELIMI!',IAR ·.: 

, Article lr. ·- Vobrecte d'aquestes 
Normes .. és la regulació de . la participa
ció ciutadana en el govern i adminis~ 
traci6 municipals a través dels lnsti
t~ts de .l'Audiència Pública, la lnieiati
va Ciutadana, la Informació Pública i 
el Referèndum i la Consulta Ciutada
na, així com del procediment per exer
cir els drets d'informació, suggeriment, 
Pt;~c\éJJ~h'lH-11imu /l . .. ,,.JnJ?ib lli tru.>i'.lnu·l 
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Art. 2n. Els dubtes que puguin 
plantejar-se en l'aplicació de les pres
cripcions de les Normes presents, s' in
terpretaran de forma que prevalgui la 
soluc.ió que asseguri la major partici
pació, publicitiu i informació de .les ac
tuacions político-administratives. 

TíTOL I 

Les Entitats de Participació Ciutadana 
i els Consells Sectorials 

Capítol primer 

Els fitxers d'Entitats de Participació 
Ciutadana 

Art. 3r. A fi de facil itar la partici
pació ciutadana, es crea el Fitxer Ge
neral d'Entitats de Participació Ciuta
dana i els Fitxers d'Entitats del Dis
tricte. L 'existència d'aquest Fitxer està 
vinculada a l'aplicació i desenvolupa
ment de Ics normes .contingudes a l'ar
ticle 72 dc la Llei de Bases de Règim 
Locnl que estableix que les enti tats po
draP. ésser declarades d 'utilitat pública. 

Art. 4t. 1. Podran sol·licitar la 
inscripdó al Fitxer General: 

a) Les entitats sense ànim de lucre, 
de les quals e l marc territorial d 'actua
ció sigui el municipi de Barcelona i 
que tinguin per objecte fonamental es
tatutari de la seva activitat els interes
sos generals de la ciutat i la millora de 
la qualitat de vid'a dels seus veïns. 

b) Les entitats sense ànim de lucre, 
que, dins el marc territorial del muni
cipi de Barcelona representin interessos 
sectorials, econòmics, comercials, pro
fessionals, científics, culturals o anà
legs. 

2. Podran inscriure's a cadascun 
del$ Fitxers d'Entitats del districte 
aquelles que, ·reunint els 'requisits :~s
senyalats a l'article anterior, ef seu 
marc territorial d'actuació estigui com
près · prioritàriament dins el districte 
corresponent. 

3. La soHicitud d'inscripció en 
aquests fitxers es presentarà davant el 
Registre General de l'Ajuntament o 
dels districtes que corresponguessin. 

Art. 5è. La Comissió de govern 
o els Consells de Districte seran els òr
gans competents que inscriuran en els 
fitxers corresponents a les entitats que 
reuneixin els requisits assenyalats a 
l'article anterior. La denegació de la 
inscripció haurà de ser sempre moti
vada i es podrà recórrer davant del 
Consell Municipal Permanent · o del 
Consell . Plenari municipal. Les dades 
incloses als Fitxers d 'Entitats seran ac
tualitzades 'Càda dos anys. 
j ' • . 

Capítol segon 

El Consell Consultiu d'Entitats 
. . 'Jde CiÚtlll 

Art. · 6è. . ~.la ciutat de Barcelona 
existirà un Consell Consultiu d'Entitats· 
que serà integrat per : 

a) L'Alcalde, que el presidirà. 
b) Els Tinents d 'Alcalde i un re

presentant de cada grup municipal. 
e) Un representant de cada asso

ciació que, inscrita al Fitxer General í 
compr,~~ ~- l'~part~t a) ~e,J'~rtjcle 4. 1~ 
en s.q);J,i¡;~~u!.OHml#::l!!a~~" i'· . .J:¡i 1: i -. '; ' : p 
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