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PRESENTAcro

Transcorreguts dos anys des de l'anterior edició d'aquest

llibre, ha semblat necessari fer-ne una de nova, la quarta

a partir dels Ajuntaments democràtics, en la qual s'hi r�

culli la situació organitzativa de l'Administració munici

pal a 31 de gen�r del 1987.

"

I

La present edició manté sub�tancialment les caracte�isti�

ques de les anteriors, amb una novetat important: surt di�

. t r-í bu'ï da en dos volums, el primer de Ls quals, recull La. -

part corresponerit als òrgans de l'Adm{nistr�ció' ce�trali!
zada i de la descentralitzada funcionalment, i en el segon

tot el que fa referència als Districtes municipals, com a

òrgans descentrali tzats terri torialment' amb corapetències -

cada vegada més àmplies.

El mètode al qual s'ajusta la present edició és el següent:

En el primer volum s'hi inclou:

1. La part dispositiva dels "Criteris per a la. reorganit-

zació de l'Administració municipal executiva" aprovats

pel Consell Ple el 26 de maig de 1981, document que, a

més de l' interès que té en si mate
í

x , pot servir de punt

de referència per a qualsevol valoració critica de la -

realitat orgànica que tot seguit es descriu.

2. El Text refós dels Decrets de l' Al.c a l.d í.a del 27 de juliol

i 4 de setembre de 1983, amb la modificació de 10 de

juny de 1985, el qual enuncia les onze àrees d'actuació

en què es divideix l'Administració municipal executiva

centralitzada, aixi com els òrgans adscrits directament

25.



a l'Alcaldia, i la consideració orgànica dels serveis -

de l'Administració municipal descentralitzada territori

alment i del mentat procés descentralitzador. Hom hi tro

barà,també, les atribucions específiques de les diverses

instàncies directives: Tinents d'Alcalde, Consellers-R�

gidors d'Àrea i Coordinadors i Directors de Serveis.

3. ·L'Organigrama Esquemàtic de l'Administració municipal

. executiva.

4� L'Estructura orgànica i funcional de cadascuna de les -

Àrees pel sèu ordre se�Uencial ..

Pel que fa al contingut d'aquests capítols descriptius,

en primer lloc hi apareix, respecte de cada Àrea o Sec

tor, la ressenya de la seva competència i comeses gene

rals segons el Text refós dels Decrets de l'Alcaldia

del 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, amb la modi

ficació de 10 de juny del 1985; desprès hom exposa l'es

tructura orgànica de l'Àrea mitjançéntl'enumeració de �

tots els òrgans que la constitueixen, acompanyats de la

norma, acord o decret que la va establir o modificar,

i segueix l' enumeració detallada de les funcions de ca

dascun dels òrgans, prèvia expressió dels respectius ti

pus, nivell i classe orgànics. Tot això va il�ustat amb

organigrames parcials de cadascuna de les Àrees�

Les empreses, insti tucions i òrgans de gestió figuren

a l'Àrea de Serveis i Empreses Municipals exepte els c�

sos que, per la seva naturalesa, estiguin adscrits al -

trament.



5. Els annexos següents:

1er. El document anomenat "Las funciones directivas y de

mando en el Ayuntamiento de Barcelona. Atribuciones

de las jefaturas", aprovat per la Comissió municipal

permanent el 13 de novembre de 1981, on es detallen

les funcions que, d'una manera general i indiscrim�
. ,

nada, 'corresponen als diferents nivells directius,

amb, la qual cosa es completa la descripció f'unc-Lona.l

exposad� en el cos principal d'aquesta compilació.

2on. La Tipologia .o r-g àn í.c a a la que han d' ajustar-se nor-

malment, les estructures de I' Administració municipal

executiva, aprovade per la Comissió Municipal Permanent el

13 de novembre del 1981.

El volum segon té el següent contingut:

1. Legislació sobre els Districtes

2. Normes reguladores de l'organització dels Districtes i

de la participació ciutadana aprovades pel Consell Ple-

nari el 5 de desembre del 1986.

3. Normes reguladores de l'estructura orgànica de l'Admi

nistració executiva dels Districtes, aprovades per la -

Comissió Municipal permanent de 14 de juny del 1985.

4. Transferències als Districtes aprovades fins el present

per la Comissió Municpal permanent o per la Comissió de

Govern, de les que hom en recull únicament les matèries
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i funcions transferides, així com les retingudes per

les Arees centrals respectives, acompanyades en cada

cas pels corresponents Decrets de l'Alcaldia, de deleg�

ció de facultats en els Consellers-Presidents dels Con

sells Municipals de Districte i d'atribució del caràc -

ter d'actes de gestió.

5. Delegació' de facultats de �'Alcaldia en els Consellers

Presidents dels Consells Municipals de Districte en ma

tèria de contractes de conservació, manteniment i repa

ració. de vials .i espais urbans d!interès loc¿l:

6: Delegació de la.Seèretaria General en els Caps de les -

Divisions de Secretaria i Serveis GeneráIs èels Distric

tes en matèria de contractació: i

7. La Norma per a regular els processos de Transferència

de funcions als Consells Municipals de �Districte.

Ambdós volums van encapçalats per sengles índexs sistemàtics

de matèries.



CRITERIS PER A LA REORGANITZACIO DE

L'ADMINISTRACIO MUNICIPAL EXECUTIVA

Aprovats pel Consell Ple en sessi6

del 26 de maig de 1981
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II

PART DISPOSITIVA

L'organització de l'AdministraCió municipal executiva s 'aju�
tará als s e gu ent s criteris i mesures:

l. Criteris i mesures' referents a les estructures org�nloues.
1. 1. Criteris generals

a} Referents a la configuració dels òrgans:
- El criteri r ector per a constituir tot tipus' d'u.c'gans ser�

el 'de Is r�su1tats identificables i rne auz-abl e s , 'per' tal' de

poder e �)Otrolar -los i avaluar l' efici�ncia de le s diferents

unitats.

La configuració dels òrgans es far� d'acord amb íòrmu
les o tipus org�nics predeterminats i rela.tivament homo

genis.
- Per a configurar aquests tipus es distingir�, per un caE

tó, les �rees administratives i t'ècniques, i per un altre

les �rees Urtegrades fonamentalment per centres de pre.:!,
tació de serveis personals.
Totes les unitats. org�niques de base, qualsevol que si -

gui llur classe i amb .l'Única excepció dels centres de

prestació de se"rveis per aona.Ls o de treball d' execució,
individualit:au per propia natuz-a Le aa (hospitals, dispen
saris·, centres dé salut, escoles, museus, centres

d'assist'ència social, centres cívics, tallers, magatzems,
parcs, etc. lo tindr�n un nombre mínim det e rrnfnat de

llocs de treball de car�cter operatiu, descomptat el del

cap i els dels elements subalterns.
- Els esmentats mínims estarán, d'alguna manera, en pr.Q.

porció inversa a la categoría dels llocs, i es tindr� en

compte, al fixar-los, la possibilitat de constituir grups
de treball auxiliar (" 1 li)

. a un conjunt d'organs.poo s comuns .



". L'agrupament de funcions per tal d'integrar els �rgans en els

diferents nivells, es farà., en cada cas, segons el criteri

més adient d 'entre els generalInent admesos objectiu de la

matèria, funcional, professional, territorial o de la classe

de d e atIna.ta r-i s , etc.' .) tenint" pe ro sempre present els s�

gii ent s condicionaments:

ler.-Tota'uni�-at orgà.nica:qU:a:lsevol que sigui el s eu nivell o

cIa s s e , haurà de tenir uns resultats identüicable�, me

surables i controlables des de fora de la l{ni a

zn. _ Les tasques o funcions que tendeixen a l-assoliIn�nt d'un

mateix' resultat es coordmaràn el més prop possible dè l

camp operatiu.

3er. _ Els criteris d'agrupament de funcions s 'alternaran,
.

si

-aixó es possible, en els diferents nivells.

4t• _ A les Aree s achninistratives i tècniques, la configuració

de les Unitats operatives o �rgans de nivell anàleg, es

farà sota el criteri dels resultats complets, o quan ai

xó no sigui possible, dels productes s emtacabaee ,
sens

perjudici del que exigeixi. en el seu cas, la d eac errtz-a

lització territorial.

- S'admetrà. la possibilitat de que-els organs de base de qualse

vol tipus, estiguin integrats per llocs de treball corresponents

a categories de qualsevol grup, subgrup, classe i e s pecí.a.Ií ,

tat, quan aixó convingui a la coordinació de les düerents

tasques, a la simplüicació i agUi tat dels exp�dients i pro

c e s s os de treball i a la supressió d 'actuacions duplicades.

- Com a cons equencia de l'establert en el paràgraf anterior,

s 'admetrà el principi de que els funcionaris d'un grup, sub

grup, classe o especialitat determinada puguin esser enqua -

drats sota el comandament d'un altre de diferent classificació,

quan convingui a les finalitats abans esmentades, tot r e s pec-,

tant les diferències de nivell de les respectives categories.

- Hom determinará l'estructura interna dels órgans de base tot



especificant , encara que sigui minimament, els díf e r ent s

llocs de treball, les comeses as signades al s. rriat e íxo s i la

categoria que a cadasqun pertoqui.
- Quant � la localització dels b r gan s de base de qualsevol ti

pus,. sempre que no estiguin constituits per diierents e en -

tres executors, hom tindr� en compte el princiPi de la in

, .

'

mediativitat Ílsica dels llocs de treball, o d 'unitat de local,

mirant 'a la possibilitat de control directe del treball

part . del cap •

. b). Referents a la' constitució de les l(nies jer�rouigues i funcionals

Hom distiniïrá. clarament·, dins de. la linia. jerár.quica, els
. .

.

.. .

.

nivells poli'tic's, elS profesionals de lliure designació i' els

que pertanyen a funcionaris de carrera.

Sols
.

ser�n habilitats nivells de comandament per a l'efec

tiu exercici de les funcions directives ( preveure, organit

zar, dirigir. coordinar i controlar) amb Ie s- precises ma

.titza.ciona a cadascun dels nivells.

- Per a establir qualsevol nivell de comandament será nec e s

sari que existeixin llocs de treball o ?::Irgans en nombre tal

que per a llur coordinació calgui la. creació d'una instà.ncia

superior (esfera de control minima).
- La llarg�ria de les l(nies jer�rquiques i l 'amplà.ria de les

esferes de control, vindran determinades únicament per

raons d'eficaci.a Tun cí.onaL,

La supervisió múltiple o doble depend�ncia dels órgans o

llocs de treball Undrá carácter excepcional; i en aquest

cas, serà. definit clarament el contingut directiu de cada scg

na
.

de les instancies superiors.

e) Referents a la inserció a la l(nia de les funcions generals
- Les funcions generals seran descentralitzades o desconcen

trades per a millorar-ne la qualitat,. efic�cia, agilitat i eC2_

nomia i per a simplificar els exped i ent s i processos de tr�

ball.

per'
.
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La descentralització o, en el s eu cas, desconcentració, s er
à

sens detriment de les fun,cions de planificació i control que

pertoquen als brgans de govern de l'Ajuntament i amb coor -

dinació amb els órgans titular s de les funCions generals e en

tralitzades.

- Hom tindr� una especial de coordinar l' staff general amb els

staffs dels diferents sectors.

Es tiz;tdrà cura' de situar,' sempre ,qu'7 aiXó sigui factible, la

informació de base en el punt del camp operatiu on hagi

d' es�er utilitzada,' pe� tal d' evitar desviacions laterals en

els expedients i pròces,sos de treball. -

Els brgans centrals que retinguin funcions fiscalitzadores ,de!,

plaçaran si es possible llurs agents als llocs precisos' del

camp operatiu, per tal d' evitar també les derivacions late

rals dels expedients i pz-oc e s aoa de treball.

dependbncia funcional i jeràrquica i les at:ribucions COrrespo

nents als diferents nivells de comandament seran explicades

suficientment en les normes i decisions de caràcter orgarrít

zatiu.

- En tota proposta de modificació d estructures preexistents,

hom expressarà. les finalitats i avantatges cercades per la r!_

forma, per tal de comprovar posteriorment'l'encert de les

mesures organitzatives.
- Es fugirá de reformes o innovacions orgàniques de tipus pro.!

d) Referents als aspectes formals de 1 'organització
- Seran discernits amb claretat la titularitat i l'abast de la PQ

testat organitzativa en els seus. diferents, nivells' de decisió.

- Les competencies i funcions atribuides a cada òrgan, ,la seva

,

-

pectiu, sense possibilitat d'aplicació lnn'lediata.

Les normes i decisions organitzatives seran documentades i

instrumentades en fo r rna adient a facilita�-ne el coneixement

i difusió entre func
í

cna r
í

s i a drrrí.rrí s tz at s ,

1.2 Mesures

Primera. l. Els nivells de comandament polític de les Arees

s e r
à

n dos:



I er Els Regidors-Conseller d'Area, amb les facultats fi -

xade s en el punt 6e del Decret de l'Alcaldia de 1 er de

juny de 1979, a m�s de les r e so lutb r
í

e s delegades e�

plicitament.

20n Els Coordinadors d'Area, amb les facultats consigna -

des en el punt Quart del Decret de 1'Afc,aldia de 1 de

juny de 1979.

2. Ouan l'amplitut de l'ambit de controlo les ,dUícul-.
tats de coordi��ció de l'Area' ho 'requ�reixin, po -

"

dr� haver-hi mes 'd'un Coordinador. Tanmateix, po

dr� pr e acfndtr s e d 'aquest nivell en les Ar e e s de

conÚgU_raci6 m'es' simple, en qu izr . cas les funcions

directives seran assumides per el Regidor-Cons'e ':"

ller.

Segona
l. Els nivells de comandament executiu en les Arees

adznini.suatives i t�cniques, s eràn dos: Cap d'U x:Y

tat operativa i Cap de Negociat o de Servei te cní c

2.. Aquests c�rrec:s s ez-à.n exercits exc Iu s ivament per

funcionaris de carrera.

Tercera
l. El s negociats i serveis t�cnics tindran el nombre de

llocs de treball de ca rà ct e r operatiu n e c e s s ar i

per a justüicar llur constitució, segons el crite -

ri exposat en l'apartat II, 1.1 a} del present do -

cuzn ent ,

2.. En el cas de que un conjunt de llocs de treball

hagin d 'actuar sota un comandament comú i no

assoleixin el nombre necessari per a la creació

d 'un negociat o servei, sense pode.r formar part

d 'un òrgan. més ampli d aquesta naturaleza, es

constituir� en Oficina que podr� es ser adrrrí ní s tz-a-

35.
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Uva o t e ení ca segons el dret dominant dels llocs

de treball que la composen.

Quarta
l. Els negociau i serveis t�cnic s tindran detenni

nada documentalment llur estructura interna, en

el sentit· de, la identificació dels llocs de treball

que els' Inte gr en amb especificació del funcionari

titular, de les tasques i re s porrsabí.Htar a
. que li'

-són encom:anades i les relacions de de pendencfa

i ,coordinació existents entre els mateixos.

Z. Podran constituir - se dins dels negociats i s er

veis equips. 'o grups de treball., com també s�c. -

cians i brigades 'integrades per personal d'oficis,

que seran part de l' estructura interna de que
_

pa.!.

la el par�graf anterior.

3. l' estructuració interna dels negociats 1" serveis

ser� definida. pel� seus respectius caps. amb

l'anuencia. o al reíerma::o.ent del cap de la Uni -

tat operativa a la que pertanyin. Les instancies

superiors als esmentats: caps han de tenir cone_];

xement inmediat d'aquesta estructuració interna,

que ser� també notificada •. als efectes que escai

guin. a la Unitat operativa de Personal i al Ga -

binet T�cnic de Programació.

Cinquena
1. Els nivells de comandament executiu en les Arees

de prestació de serveis personals, norma�ent, s�

ran dos: Director superior de Centres i Director

o Encarregat de cada. Centre.

- Z. Els Directors superiors de Centres assumiran les

funcions directives generals respecte dels Centres

d 'un mateix tipus i dels 'hrgans auxiliars i d 'as si,;!.
t�ncia t'ecnica o administrativa, adscrits exc lu ai>



vament al

<,

�
�

respectiu sector.��_
3. Els Directors o encarregats.del Centre tindràn per comesa la direcció

immediata de totes les funcions i serveis que es desenvolupin allí,
sens perjudici, en el seu cas, de l'estructuració interna dels Cen
tres.

4. Quan la petitesa dels Centres ho aconselli, podran funcionar sota la

direcció immediata d'un Director o encarregat comú per a un'conjunt
d'ells.

5. Els Directors superiors de ,Centres i.els Directors o Encarregats de

Centre 'seran des'ignats' entre els' func LonazLs 'de carre rè , en 'la forma

..

-

.

reglamentaria.
Cinquena bis

No obstant l'assenyalat en les mesures anteriors, es podrà utilitzar
la figura del Diiector de Serveis, regulada e? l'Article 1.06 del

Reial Decret 3046/77, de 6 d'octUbre (*),per agrupar Unitats opera
tives o centres de prestació de serveis de qualsevol espècie, sempre
que aixo no signifiqui un allargament de la línia jeràrquica determi
nada neis nivells esmentats en les dites mesures.

1. Les unitats operatives i Direccions de Serveis es constituiran sols

per a coordinar, amb comandament comú, negociats, serveis tècnics o,
si s'escau, Centres de prestació de Serveis personals que tendeixin
a la consecució d'un mateix resultat i que siguin en nombre que exi

gexi ésser coordinats per mitjà d'una instància superior.
2 .. Els resultats d'aquest nivell superior de la línia executiva han

d'esser perfectament identificables i mesurables, puix que llur co�
trol i la sUbsegüent actuació per assenyalament d'objectius, s'ha de

centrar fonamentalment en el nivell d'Unitat operativa en les Arees
administratives i tècniques, i en el de Direcció de Serveis en les -

Arees de prestació de serveis personals.

(*) Aquest R.D. està derogat pel R.D. legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, -

que regula aquesta qüestió a l'art. 176.3)
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�-

l. En quant sigui n e c êssària hom :- _coneixerà l' exi at e nc
í

a d' organs

staff a nivell d'Area.

De� d�l �c�er.� en que l. funció staff Tingui,exercida per un solo bé

per un nombre redult de llocs de treb611 sense nec�ssitat de direcci6

Setena

comuna, seri reconeguda l'existència dels al.ludits llocs, amb el ni�

vell retributiu adient, sense cap constituci6 org�nica; però, quan el

nombre de llo�s de treball i l. coordinaci6 de llur funcions exigeue

un cap comú, será reconeguda l'existència. de l"òrgan sta'!f 'de l'Arca.,

sota. la denominació de "Secretari. tècnica de l'Area"_

2. �s oficines de Se�is cent� de l'Area (informació, control de pe�

sonai, control d'expedients, etc) es�ran' .dscrites • aquestes Secre-

bories tècniques.,

3. Les' Secretaries tècniques de les Arecs estaran Tinculades fllilcicma.:l

l'art. 65,3 del. Reglament:.. d'Organit%.aCi6 i Administració d"'aquest Mu-

ment amb el G.binet Tècnic de Progra.macicS, en la forma prevista. en

nicipi, al3 efectes de coordinar les funcions de planificació, organit:!

cieS i control.

4. Des del moment que 63sumeix funcions referent:! al. -person.a.l de l'Area,

hauraa de coordinar-ee funcionalment amb la Unitat OperatiTa de Pen!!,

nal.; i en quant centralitrin la i.ntorma.cicS de les Arecs, hauran de

coordinar-se funcionalment amb els Serveis generals d'informació de

base i amb els SerTei!!, d 'informa.cicS al públic descen'tral.it�t3 terri-

torialment.

Vuitena 1. La potestat organitzativa fins al nivell inferior de negociat, servei

tècnic i centre de prestaci6 de serveis personals correspondrà a la _

Comissi6 Municipal Permanent, com preveu l'art. 24, lb) de la LLei de

Règim especial de Barcelona. (*) .

2. No serà proposada cap reforma administrativa de caràcter cencret que

____________s_i�g�u�i�d�e�tipus prospectiu i que no pugui tenir immediata efectivitat.

(*) Aquesta Comissi6 ha desaparegut com a conseqüència de la Llei 7/1985, del 2

d'abril.



Per aquest motiu a tot projecte de reorganització s hau r
à

d acompanyar una mernc r ía o' iniorme on. a m�s d' expr e s sar

les finalitats o avantatges que es pretengui assolir amb la r�

forma. hom e a pe cí fi ca r-à els elements personals i na. terials

que seran adscrits als nous órgans, com també els locals i els

mitjans iniormatius de que d i s po sa r-á n;

3. En tots els acords i decisions de caire organitzatiu s:express�
rá palesament les comeses i funcions assignades als Óz:gans.
llur dèpendencia jer�rquica, llur de�ominació i. tipo_lB, i el ni -

vell corresponent als respectius caps. .'

Novena 1. Les estructures i funcions d�ls orga�s auxiliars de tota l'Acimi
, nistració municipal hauran de plasmar-se, dc cuznerrta lznerrt de ta.l

fonna que a llur coneixement puguin accedir funcionaris i �dnY:. .

nistrats. Amb aquesta finalitat, el Gabinet T"ecnic de Programa-
¿.

ció tindr� cura d' elaborar i actualitzar els corre sponents orga-

níg ra.me a. llibres descriptius de funcions i relacions d'organs� ,

amb la deguda localitzaci.ó, números de codi i de ten�fon i nom

del cap.

2. L'estructuració interna dels órgans de base ha.ur à d ve ss ez- doc�
mentada per els mateixos i posada en coneixem��nt de llurs su·

periors jer�rquics, éie la Unitat operativa de Per scna l i del G2,'
binet Tècnic de Programació.

.sa
'_

Desena. 1. Hom defugirá la di s per aí
ó fÍsica dels órgans que per raons o!:.

gániques o funcionals hagin de situar- se en locals contigus o

propeTS i, amb major motiu, la dispersió física' de grups de

funcionaris adscrits al mateix órgan, excepte quan hi hagi
raons que justifiquin l' exí st éncfa dels de sta ca rnent s .

Onzena l. La funció de contractació será r e a s sumida per les Ar e e s

que la tinguin com a mitjá habitual de realitzar la seva cc>

mesa.

29.
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2, La funció d Tnt ende ncí a , quant, a materials d'us o consum

especific de les Arees i l'acumulació adquisitiva dels quals

no produeixi notables avantatges eccnbrní c a, ser� també

de sc ent r-a l
í

taa da per Ar-e e s .

3, La funció d'Intervenció es de s conc entr ar
à

en quant a les f2:.

ses en que a íxé sigui possible, destacant el personal ne e e

ssari de la Intervenció de Fon S a 'les Ar e e s operatives o

Mac;oarees' corresponents, La mateixa rne auz-a s'aplicará

respecte de la funció d'Assessoria juri'dica' 'i de Úscalitza'ció,

legal de determinats processos.

. ,

.

ció
.

i destinació díns' de cada Area, excepte' �ls llocs de-' co-

manda'merrt, i a la determ..inaciÓ de les condicions per a. la'

selecció i promoció, seran as sumits també per les Ar-e e s

Dotzena 1. Éts aspectes de ges-q.ó d.e personal referents a la distribu -

sempre que aquestes funcions es realitzin amb estricte sub

jecció a les normatives existents i als s
í

sterne a habilitats

per la Unitat operativa de Personal. amb la que, en tot cas,

actuaran en perfecta coordinació.

Tretzena 1. La funció d'assessoria jurídica haur� de realitzar-se, ultra

amb. evacuació de consultes i l'informe sobre expedients i

assumptes, mitjantçant o r-i enta cí ons de car�cter preventiu

als brgans auxiliars sobre els criteris jurídics que, vagin

sedimentánt la propia a a s e s o r Ia , bé sigui per la seva labor

d'interpretació de les lleis, bé pel coneixement de les reso

lucions judicials recaigudes en processos d ïnteré! per a

I Ajuntament.

2, Els Serveis jurídic s actuaran sota una sola direcció per tal

de coordinar llurs funcions i aprofitar millor llurs .elements

personals i materials,
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2. Mesures certocants al'assicmaci6 de recursos i centrol de costos

a) Personal

- Desenvolupament d�un projecte �lo�al de mecanit:aci6 que compren�ui
no sol" els aspectes referent" a administraci6 i e;esti6 de perso -

nal, sino tam�é els que estan relacionats amb :a constituci6 d�un

suport informàtic idoni per • l�anàlisi de cosxos i el control -

pressupostari'. 'Aquest projecte haurà d��ncloure:
- El perfeccio�ent i sistemati:ació.dels actuals mecanismes i nor

mes d#adscripció del personal a dependències;

� 1.à-: cCrist:i� d·'·un registre de pe rs�nal. mecaní, t:.a.t, de caràcter ge

neral, què serveixi. també,per,. ià. gestió d"incidències (.a?-tes,bà.!.
xes, excedències, jubilacions);

- L1adaptació de l'"actual aplicació de la nómina fins. convertir-la.
en punt d#arrencada dels sistemes d'explotació de costes, i de co�
trol pressupostari.

- DissenJ' i aplicació progressiva de polítiques -:sectorials quant él -

selecció, formació i promoció del personal.

Implantació de sistemes de retribució del personal que permetin -

deslligar les questions organit:atives de les retributives, fi%ant

els llocs de tre�all als que es podrien aplicar els complements i

les condicions necessàries per a ocupar-las i tenir dret a la re -

tribuci6 complementlria.Especial tr�ctament dels casas de personi!
staff a d-expressa responsabilitat tècnica i consideració de les -

possibilitats de primar determinades' comeses; dedicacions o nivells
de capacitació professional, com també els rendiments individuals
a col-lectius.
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plantilla global equivalent a la del pe r-scnaL funcionari i en el

- Regularit�aci6 del personal laboral en el 3entit de definir una -

d'integrar-ne el tractament mecanit:at de la informaci6 amb el d�

la resta. de la plantil4.

b) Equipament tècnic i fisic.

- ElaboraciÓ i difusió dels costos' municipals integrats, encloenr- ......
-

�t., de �er'ona.l i els d '4lllcrtit::.acid.:· d ',equips edificis i instal .. !.!

cions; amb àmbit de referència. inicial a nivell d"Area i d.!Unitat

operativa o Direcci6 de Serveis, per a arribar després al detall

'dels costos per dependències.

Determinació i difusió' de normes i criteris referent� a la. reposi-

ció i renovació dels equips instrumentals o tècnics en man3 dels -

diferents serveis.

d�ocupació
Elaboraci6 d'un pla general d"edificis i locals municipals i p�

gramaci6 dels possibles trasllats i redistribucions d'espai.

- Elaboraci6 i establiment de normes de senyalit:ació i adreça postal

interna, per als edificis municipals i especialment per als de �

ràcter central si�ts a les places de Sant Jaume i Sant Miquel.

- Formaci6 d'un pla de mecanit:ació progressiva de processos admini!

tratius, donant �rioritat als serveis centrals (Secretaria, Inter-

venci6 i Dipositaria) i de forma. coordinada amb els programes d'in

for.màtica de gesti6 per als mateixos ámbits orgànics.

3. Criteris i mesures referents al control de resultats.

- L"actuació municipal en les seves diferents vessants ha de veure·s

reflectida en els resultats o produc�es assolits. Aix6 implica llur

identificaci6 i mesuraments, com també l'avaluació dels recur�os de



fessional, les condiciones intel.lectuals t l#apttitud per al
,.

ca-
u

rrec.
L

- Gestionar dels organismes adients la. p"ssibilitat de modernit:.a.r les

43.

4. Cri�eris 1 mesures referen�s a la ges�i6 de personal

a.) Selecci6

- Programaci6 de le necessitats de personal, a.lmen� am� una perspec-

�iv� anual procurant eliminar o reduir al minim la soluci6 de cont!

nu1tat entre les b�ixes i l'ingrés dels su�stit�,

- Periodicitat de les convocatòries per a l�ingrés en les categories

el,�ombre de les.quals ho permeti.

- Formaci6 del quadre de llocs de treball permanents que no correspon

guin a funcionaris de carrera (càrrecs de confian;a i personal 1.-

boral).

-Acc�s' del personal funcionari per'mitjà de les proves de selecció

legalment esta.�ertes.

- Moderni t:a.ci6 dels procediments selectius i, e!!pecia1ment de le s opo

sicions, eliminant'� quant sigui péssible els factors memar!stics

i d# ..t:ar, i afavorint els que p"sin de manifest la. preparaci6 pro-

oposicions per .. l'ingrés en els diferents subgrups d�Administraci6

genera.l.

Quan sigui inexcusable la contractaci6 laroral o administrativa,
.

fer ho per convocatòria pública difos .. per la. pr�sa local,

mitjan;ant proves d�aptitud o concursos de mèrits, segons els -

casos.

ur

de



to�� tipus adscrits per a a��olir-los i del temps esmer�at en el,
44.

processos.

La gesti6 dels recursos per tal òe practicar el control de resul�

�ts requerirà l'habilitaci6 d'un sistema d'indicadors qué"permeti:

- L'avaluaci6 i seguiment dels resultats (acom�liment d'objectius, -

< desviacions, senyals.d'alerta, punts critics que puguin bloquejar

es processos);

COmparaci6 amb d'altres .ès�àndar, (resultát3 de 1"�ctuaci6 d'empri

ses privades i altres administraçions pábliques espanyoles i est�

geres).

- � in!ormaci'6 bàsica per a. conéuer el:! processos de tret-all_ i si!

temes de prestaci6 de serveis que hagin d'ésser rèestructurars.

L'establiment d'un sistema. per a coneuement i control dels resul

ta� haurà de permetre el trànsit a. una. politic.à de gesti6 per ob

jectius que comporti, per una banda, el compromis i corresponsabi

lit:aci6 dels funcionaris dels diferents nivells de cada sector,per

a assolir-los; i, per una. altra, la plena aplicació dels criteris

orgànics i de gesti6 de personal recomanats en aquest document al

sector de que es tracti.

Ca.ldr� discernir entre els objectius assenyalats als sectors i uni

tats de caricter administratiu, que es centraran en la simplitica.

ci6 i agilit:aci6 dels processos, els assignats als serveis t�cnis

- que admeten més facilment l'aplicaci6 del concepte estricte de -

productiTitat -'i els a.tribults als sectors encarregats dels ser -

veis personals, on s'hauri de tenir especial cura de la. qualitat -

de les prestacions.
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b} Formació i promoció

Habilitació de cursos de perfeccionament i d#especialit%ació, aju�

tats a les diferents categories de funcionaris municipals.

- Habilitació de cursos de capacitació per a ocupar llocs de comand�

ment.

n

Establir les condicions objectives precises per a. 'ocupar els llocs

de comandamente de les unitats organiques (titol, antiguitat,

"curriculUIll" i mèrits).

Determinació dels llocs de treball que exi�eixin condicions o apt!

tuds especifiques, i oue'hauran d�ésser coberts pels,funcionaris

q�e demostrin' posseïr-les.

e) Retribuci6

- Establir complements retributius desvinculats dels llocs de comaa

dament i que ti�in en compte els superiors coneixements i l�es

pecial. responsabilitat que exigeixen determinats llocs de treball.

- Establir complements retributius en funció de La capacitació pro

fessional objectivament avaluada a favor, primordialment en les

i- categories auxiliars.

Habilitar sistemes per a retribuir el major rendiment de grups o

de persones determinades, segons criteris objectius i comproha

bIes.



DECRETS DE L' ALCALDIA DE 27 DE JULIOL I 14 DE
.

SETEMBRE DE 1983. TEXT REFÓS, REESTRUCTURANT

L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL,EXECUTIVA

(Amb les rrio d í.f í.c ac í.on s Ln t r-odu ï

de.s pel, Decret'
,

de l'Alcaldia de 10 de juny del 1985)

1

Organigrama Esquemàtic de l'Administració

Municipal Executiva.



Decrets 'de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de
setembre de 1983. Text refós.

Renovada la Corporació Municipal a conse
quència de les eleccions locals celebrades el dia
8 del proppassat mes de maig,. sembla oportú procedir a reajustar les línies mestres de l'Adminis
tració Municipal executiva, acomodant-les a les
noves circumstàncies i, molt particularment, a
les perspectives d'actuació que s'obren al segonAjuntament democràtic en iniciar el seu mandat.

La primera definició de' les línies bàsiques de
l'organigrama municipal competeix a l'Alcaldia
a la que l'art. 9 de la Llei de Règim Especial i el
16 del seu Reglament d'Organització i Adminis
tració, atribueixen la facultat de desllindar les
branques d'activitat en les que hagi de dividir
se l'Administració municipal executiva, donant
ne compte al Consell Ple i sense perjudici de la
ulterior potestat d'organitzar els serveis i de
pendències que correspon a la Comissió Munici
pal Pennanent, segons l'art. 24,1, b) de la citada
Llei. Aquesta és la causa del present Decret. en
els extrems del qual, que s'acorden amb tot rigorals criteris organitzatius aprovats pel Consell Ple
el 26 de maig de 1981, s'hi poden apreciar els se
güents trets fonamentals: Se simplifica l'estruc
tura general de l'Ajuntament, reduint el nombre
d' Arees que passa de tretze a deu. Com a lògicaconseqüència de la compactació d'Arees, destaca
la Subàrea com a segon nivell orgànic que garanteix la unitat de direcció en matèries homo
gènies. Es manté el sistema -que es considera
que ha donat resultats satisfactoris durant l'eta
pa anterior- del doble nivell directiu, polític itècnic o professional; reservant-se el primer, en
carnat en la figura del Conseller Regidor a lesArees i el segon, representat pels Coordinadors i
Directors de Serveis, a les Subàrees i, en el seu
cas, a les Arees. Altrament, subsisteixen les fa
cultats que uns i altres tenien en l'organitzacióanterior, introduint-se la necessària matisació en
tre Coordinadors i Directors, consistent en quèels darrers no tenen la possibilitat d'exercir fa
cultats resolutòries per via de delegació, i de lacondició de vocals nats dels Consells d'Admi
nistració dels òrgans especials de gestió, Institu
cions i Empreses municipals del seu sector res
pectiu. No s'introdueixen innovacions d'importància quant al contingut substancial de lesArees i Subàrees d'actuació, tota vegada que la
seva competència respon, a allò que naturalment
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es dedueix de les seves respectives denomina
cions i que era el contingut normal dels sectors
d'actuació equivalents en l'etapa anterior. Potser
la incorporació de les funcions pròpies del De
partament d'Organització i Mètodes (abans in-
corporat al Gabinet Tècnic de Programació) a
l'Àrea de Règim Interior; la creació d'una Sub-o

àrea de Despeses en l'Area de Finances; la dife
renciació de les Subàrees d'Urbanisme i de Pro
jectes Urbans, dintre l'Area d'Urbanisme i Obres
Públiques; i la incorporació a l'Area de Serveis
Municipals de les' facultats d'intervenció propdels òrgans de l'Administració Municipal des
centralitzada funcionalrnent, són les innovacions
més rellevants en aquest aspecte. Constitueix
també una important novetat el transsumpte or

ganitzatiu del procés de descentralització terri
torial de funcions, centrat �n una Comissió de
Descentralització i Participació Ciutadana, amb
dos Vice-Presidents, amb categoria de Tinents
d'Alcalde i destacades funcions executives.

-

En l'aspecte formal, el present Decret comen-
o ça per enunciar les deu Arees d'actuació en que
es divideix l'Administració municipal executiva,així com els òrgans que, exclosos d'aquestesArees, s'adscriuen directament a l'Alcaldia i la
consideració orgànica dels serveis de l'Adminis
tració Municipal descentralitzada territorialment
i del mentat procés descentralitzador; a continua
ció es detallen les comeses o competències de les
Arees i de les Subàrees en les quals aquelles es
divideixen; segueix l'assenyalament de les facul
tats o atribucions de les diverses instàncies di
rectives, Tinents d'Alcalde, Consellers Regidorsd'Arees i Coordinadors i Directors de Serveis,així com del caràcter en que actuen en els seus
distints nivells orgànics; finalment, i mitjançant
una Disposició Transitòria, es determina l'ads
cripció de les unitats orgàniques actualment
existents, a les noves Arees i Subàrees, mentre
la Comissió Municipal Pennanent procedeix a

l'adaptació de la infrastructura executiva a l'or
ganització definida en el present Decret.

Per tant, en l'exercici de les facultats queconfereixen a l'Alcaldia els articles 7è i 9è de
la Llei de Règim especial d'aquest Municipi i 3r
i 16è del seu Reglament d'Organització i Admi
nistració, vist l'article l06è, 1 i 3 del Reial Decret
3046/1977 de 6 d'octubre, i l'acord sobre crite
ris organitzatius adoptat pel Consell Ple el 26
de maig de 1981,



50. DISPOSO:

Primer.-l. L' Administraci6 Municipal exe

cutiva es divideix en les següents Arees d'ac
tuació:

- Règim Interior i Protecció Ciutadana (2).
- Finances (3).
- Relacions Ciutadanes (4).
- Urbanisme i Obres Públiques (5).
- Transports i Circulació (6).
- Serveis i Empreses Municipals (7).
- Cultura (8).
- Sanitat (9).
- Serveis Socials (10).
- Joventut I Esports (11).
- Ensenyament (12).

2. Als 'efectes adrninistratius i de gestió, el

conjunt format pels òrgans de govern i llurs de
pendències immediates, serà considerat com una

àrea d'actuació, amb el número 1.

3. Les' Arees d'actuació es divideixen, en el
seu cas, en les Subàrees que es determinen a

l'extrem quart d'aquest Decret.

Segon.-l. Dependran directarnent de l' Al
caldia: o

a) La Secretaria General, amb les atribucions

que legalment i reglamentàriament li corres

ponen.

b) El Gabinet Tècnic de Programació, amb
les funcions assenyalades en els números Ir i 2n
del paràgraf 2 de l'art. 66 del Reglament d'Orga
nització d'aquest Municipi.

e) L'Oficina per a la Candidatura de Barce
lona en els Jocs Olímpics 1992, amb les funcions

que li atribueix l'acord de la Comissió Municipal
Permanent de 26 de novembre de 1982.

2. L'Alcaldia podrà delegar, totalment o par
cialment, les facultats directives sobre els òrgans
esmentats en els apartats b) i e) del paràgraf an

terior, en qualsevol Tinent d'Alcalde.

Tercer.-l. Els òrgans i serveis territorial
ment descentralitzats dependran dels respectius
Consells Municipals de Districte.

2. L'impuls i la direcció del procés de Deseen
tralització Terirtorial de funcions, correspondrà
a la Comissió de Descentralització i Participació
Ciutadana, creada pel Decret de l'Alcaldia de 4
de juny d'enguany i integrada per l'Alcalde com

a President, dos Regidors designats per l'Alcalde
amb categoria de Tinents d'Alcalde, com a Vice
President l. els Regidors-Presidents de tots els
Consells Municipals de Districte, com a vocals.

3. La Comissió esmentada desenvoluparà les
següents funcions:

a) determinació i proposta al Consell Ple de
la nova divisió político-administrativa del Ter
me municipal;

b) dcfinició del programa d'elaboració i apli
cnció de les mesures de descentralització;

c) supervisi6 de) desenvolupament del pro
grama,

d) aprovació inicial de les transferències de
funcions i recursos, i proposta als òrgans de go
vern de l'Ajuntament dels acords i resolucions
necessar-is per a la seva formahtzació i aplicació.

e) supervisió de l'execució dels esmentats

acords i resolucions;

f) estudi i foment de les formes de participa
ció ciutadana a l'activitat municipal dels Dis-

o trictes;

g)
o

supervisíó de l'activitat administrativa
dels Districtes r la seva coordinació amb el con-

o junt de l'Administració Municipal; i

h) relacions amb les entitats cíviques i asso

ciacions de veïns dels Districtes i Barris, en les
matèries de competència de la Comissió o dels
Consells Municipals de Districte.

4. Els acords de la Comissió, ratíñcats en allò

que calgui pels òrgans municipals de govern
competents,

o

seran duts a teme
o

pels Tinents
d'Alcalde Vice-Presidents, assistits per la Direc
ció de Servei de Descentralització i Participació
Ciutadana, de la qual dependran directament els

òrgans auxiliars i els funcionaris adscrits a la C0-
missió.

o

5. La Direcció de Ser.veis de Centres Cívics
quedarà adscrita també a la Comissió de Deseen
tralització i Participació Ciutadana.

Quart.--La competència de cada Àrea o Sub
àrea d'actuació està constituida per les matèries
o comeses que s'esmenten a continuació:

AREA 2. RÈGIM INTERIOR I
PROTECCIÓ CIUTADANA

Subàrea a) Personal

- Plantilles i escalafons
- Selecció, perfeccionament i promoció de Iun-

cionaris i empleats
- Classificació de funcionaris
- Règim retributiu i preparació de les nòmines
- Situacions administratives
- Inspecció Mèdica de funcionaris
- Atencions socials i classes passives
- Relació funcional amb el PAMEM.

Subàrea b) Serveis Jurídics

- Assessoria Jurídica i Serveis Contenciós i
Econòmico-administratiu

o

- Anàlisi i difusió de les disposicions generals
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya
relacionades amb l'Administració Municipal.

- Publicacíons tècnico-jurídiques de l'Ajunta
ment.



Subàrca c) Informació de Base

- Formalització i actualització de bancs de da
des, registres i arxius d'informació bàsica
(persones físiques i jurídiques; porcelles, fin
ques i locals; activi tats professionals mercan

tils i industrials; elements de vialitat i estruc
tures urbanístiques; vehicles).

- Gestió del Centre Ordinador Municipal.
- Estadístiques:

- Habilitació de sistemes
- Elaboració de taules estadístiques.
- Centralització, ordenació i publicació de

,

les estadistiques municipals:
'"- Coordinació amb les estadístiques de l'Es

tat i amb les d'altres entitats públiques i
privades.

.

- Coòrdinació de 'les· publicacions munici
pals i gestió de les que no estiguin atri
buïdes a altres Arces o Subàrees.

- Gestió de les oficines munícipals d'infor
mació general i coordinació de les altres
oficines d'informació de l'Ajuntament.. '

..

.
- Formació, rectificació i gestió del Padró
.. d'Habitants: altes, baixes i modíficació; rè-

. gim de transeünts.
. .

- Atencions de l'Estat; coHaboració de
l'Ajuntament en:

.

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

mobles i indústries.
- Reclutament militar.

--: Pla de la Ciutat.
- Topografia, informació urbanística i sistemes

de geocodificació.
- Estadistica immobiliària.
- Valoracions generals immobiliàries.

Subàrea d) Organització i Serveis Generals

- Organització: .

- Determinació d'estructures i distribució
de funcions.

- Llocs de treball i plantilles orgàniques.
- Racionalització i simplificació dels proces-

sos i sistemes de treball.
- Normalització d'impresos i materials.
- Equipament, acondicionament i distribució

d'oficines.
- Racionalització i simplificació de canals i

circuits d'informació.
Ordenances, reglaments, bans, instruc
cions, estatus de les Empreses, Institucions
i Òrgans de gestió, i plecs tipus per a la
contractació.

Serveis Generals:

- Disseny, irnplantació i gestió de sistemes
per al tractament informatitzat elabora
ció i explotació de textos.

Estudi i implantnció d'un sistema general 51.
de control i seguiment dels cxpcdicnts.
Règim de sessions i rcsolucions.

- Actes i notificncions i publicació d'acords i
resolucions.

- Gaseta municipal.
- Registre i arxiu de documents.

- Biblioteca administrativa.

- Centre de reproducció de documents.

- Impremta municipal.
- Parc mòbil; conservació entreteniment

de vehicles.

- Tallers municipals.
- Brigada de festivals.

- Execució dels projectes d'obra nova i con-

servació, entreteniment i destínació dels
edificis municipals i llurs installacions en

els casos que l'esmentada funció no hagi
estat desconcentrada en les Àrees respec
tives, per disposicions orgàniques.

- Descentralització territorial:

- Estudis per a la determinació de les fun-
cions i serveis que hagin de ser deseen
tralitzats.

- Previsions dels mitjans humans, materials,
financers, tecnològics i informatius neces

saris per a la viabilitat de les transferèn
cies de funcions als Districtes.

- Formulació de propostes de mesures des
centralitzadores a la Comissió de Deseen
tralització Municipal i Participació Ciu
tadana.

- Seguiment del programa d'aplicació de
les mesures descentralitzadores .

.

- Cooperació en l'aplicació de les esmenta
dés mesures amb els òrgans afectats.

- Comprovació dels resultats obtinguts en

el procés descentralitzador i proposta a la
Comissió de Descentralització Municipal i
Participació Ciutadana de les correccions
oportunes.

Subàrea e) Protecció Ciutadana.

- Guàrdia Urbana:

- Vigilància de la via pública, en ordre a

vetllar pel compliment de les Ordenances
Municipals i els Bans de l'Alcaldia.

- Vigilància nocturna.

- Vigilància i custòdia dels parcs, jardins i
cementiris.

- Vigilància i custòdia dels serveis, les ins
taHacions i els edificis municipals.
Regulació del trànsit i l'estacionament de
vehicles i transeünts en les vies urbanes
del terme municipal, coordinadament amb
l'Area de Transports i Circulació i d'acord
amb els seus plantejaments tècnics.

_"._.__ ..,......�'-:'._... _-�-""":'� .. ---' ...-"- _,.-_ .. - .. � ...... � -.- --.
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- Actuacions en ocasió dels accidents de

trànsit per a auxiliar les víctimes, resta
blir l'ordre circulator¡ i per a la deguda
constància i den úncia, si el cas es presen
ta, dels fets.

- Informació i recollida de dades dels acci
dents per a l'estudi i l'anàlisi de les seves

causes a realitzar per l'Area de Transports
i Circulació.

- Prevenció i sanció de les faltes comeses

per infracció de les Ordenances Munici

pals i Bans de l'Alcaldia.

- Prevenció, denúncia i sanció de les faltes
comeses per infracció de les normes del
Codi i de l'Ordenança de Circulació.

- Cooperació amb altres serveis i forçes
d'ordre en els casos de sinistres o calami

. '. tats públiques.
- Cooperació al manteniment de la segure

tat ciutadana en els termes previstos en

les lleis.
.

- Escola de la Guàrdia Urbana.

- Ensenyament escolar de les normes regu-
.

ladores de la circulació.

- Cooperació de la Guàrdia Urbana' a la re

presentació corporativa.

- Serveis d'Extinció d'Incendis i Salvaments:

- Estudi i proposta de mesures per a la pre
venció d'incendis i sinistres..

- Cooperació al control del compliment a

l'aplicació de les Ordenances Municipals-

i Bans de l'Alcaldia en matèria de preven
ció d'incendis i sinistres..

- Divulgació i ínstrucció ciutadana en ordre
él la prevenció d'incendis i sinistres.

- Extinció del foc i salvament de les perso
nes i els béns en el cas d'incendi, inunda
ció, esfondrament i sinistres en general

- Investigació de les causes i el procés dels
sinistres ocorreguts, en ordre al millora
ment de les tècniques preventives.

- Serveis de Protecció civil:

- Elaboració de plans d'actuació per a casos

d'emergència, en l'àmbit de les competèn
cies municipals.

- Organització de la coHaboració amb els al
tres organismes i entitats responsables.

- Cos municipal de voluntaris de Protecció
Civil.

AREA 3. FINANCES

- Direcció i coordinació general de l'activitat
econòmica municipal.

- Política i gestió fiscal, financera i de treso
reria.

- Elaboració dels pressupostos ordinaris i d'in
versions.

- Formulació de criteris per a l'assignació de
recursos a les diferents àrees, sectors i òrgans
de l'Administració Municipal centr-alitzada i
descentralitzada funcionalment o territorial.

- Intervenció de fons:

- Fiscalització de la gestió econòmica.

- Intervenció d'ingressos i despeses.
- Comptabilitat de la Corporació.
- Inspecció tributària.

- Dipositaria de fons:

- Recaptació de tributs i recursos.

- Custòdia de fons i valors.

- FormaÚtzació de les nòmines de' personal.
- Se�ei de Caixa i Pagadoria.

Subàrea a) Ingressos.

:_ Participació en l'elaboració dels pressupostos
d'ingressos formulant les previsions de recur-
sos de tota mena,

.'

- Programació dels ingressos i elaboració del
calendari de recaptació.

- Definició de les caracteristiques tècniques de
la informació de base en allò concernent a la
seva utilització per a determinar i valorar la
riquesa imponible i les bases tributàries.

- Comprovació dels resultats obtinguts de les
diverses fonts d'ingressos, anàlisi de llurs ren

diments i informes i propostes per al seu

perfeccionament.
- Informació al públic sobre la política i la

gestió fiscal de l'Ajuntament i sobre les rela
cions econòmiques i tributàries entre els ciu
tadans i la Corporació Municipal

- Ordenació, imposició, aplicació i líquidació
dels tributs municipals, inclosos els regulats
per la llei de Règim del Sòl i Ordenació Ur
bana: contribucions especials, drets i taxes;
impostos i arbitris amb fins no fiscals.

- Correcció de les ínfraccions tributàries.

- Supervisió i comprovació de la liquidació i
percepció de les taxes municipals gestionades
per òrgans aliens a l'Area.

- Bonüicacions i exempcions tributàries; ajor
naments de pagament; gremis i concerts fis
cals; associacions administratives de contri
buents.

- Reconeixement, prescripció i caducitat dels
crèdits.

- Emprèstits i altres operacions de crèdit.

- Relacions i negociacions amb les entitats i or-

ganismes integrants del sistema monetari i
creditici, nacional i estranger, públics i pri
vats.

- Relacions amb el Banc de Crèdit Local d'Es
p:mya i altres institucions de crèdit.
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en els organismes de caràcter tècnic o repre-
sentatiu relacionats amb les finances locals. - Relacions amb les entitats ciutadanes.

- Patrimoni:

- Inventari i registre dels béns municipals.
- Adquisició, excepte mitjançant expropia-

ció forçosa, administració, utilització i alie
nació de béns; protecció i seguretat del pa
trimoni.

- Llicències per a l'ús especial dels béns de
domini públic.

- Concessions per a l'ús privatiu o anormal
dels béns de domini públic.

- Informe per a la determinació dels cànons
a favor de l'Ajuntament per les conces
sions de serveis públics i pels arrenda-

.

ments d'installacions municipals. .

.

Subàrea b) Despeses.

- Informació sobre l'eficàcia i rendiment de les
despeses sotmeses a l'aprovació dels" òrgans
de govern competents i avaluació econòmica

. dels projectes d'inversió.
- Assessorament, en general, en matèria 'd'as

signació i aplicació de recursos.

- Participació en l'elaboració dels pressupostos
de despeses informant sobre la correspcndèn
cia entre els recursos utilitzats i els resultats
previsibles.

- Participació en la definició, estructuració i
implantació d'un sistema adequat de comp
tabilitat patrimonial i de gestió i control
pressupostari.

- Direcció i realització d'informes tècnics i de
gestió, respecte de qualsevol servei, institu
ció o empresa municipal per avaluar, en l'as
pecte econòmic, la utilització i rendiment dels
recursos assignats.

- CoHaboració amb els respectius òrgans ges
tors per al perfeccionament dels sistemes de
contractació, plecs de condicions, quadres de
preus i pressupostos d'obres, serveis i submi
nistraments.

- Elaboració i avaluació dels indicadors de ges
tió de l'actuació municipal, en coHaboració
amb els òrgans afectats.

- Intendència municipal:
- Adquisició, amàs, distribució i verificació

de materials, aliments i tota mena de sub
ministraments per a l'atenció dels serveis,
centres i dependències de l'Administraci6
Municipal, amb l'excepció dels supòsits en
els que l'esmentada funció hagi estat des
concentrada o descentralitzada en virtut
de disposicions orgàniques.

- Determinació dels estocs econòmics, punts
de reposició i sistemes idonis de subrninis
trament

- Control de qualitat dels subministraments.

Manifestacions ciutadanes:
- Cavalcades.

- Certàmens, competicions i concursos.

- Fires i exposicions.
- Coordinació amb la Fira Oficial i Interna-

cional de Mostres.

- Congressos, assemblees, convencions i sim
posis.

.

- Relacions públiques.
- Campanyes i activitats de relacions pú

bliques.
- Edicions de programes, guies, plànols,

fullets i publicacions.'
.

---: Agermanament amb altres municipis. es

panyols i estrangers.
- Concessió de la Medalla de la Ciutat en les

seves tres categories i concessió del titol
honorífic de fill predilecte de Barcelona.

_: Atorgament de médallas i distintius no
atribuïts en altres àrees.

- Incorporació de personalitats a la Galeria
de Catalans IHustres.

- Administració del Poble Espanyol
- Administració de les Reials Drassanes,

Palau de Pedralbes í de l'antic Mercat del
Born.

.

- Disposició del Palau Municipal d'Esports
per a actes ciutadans no esportius en coor

dinació amb l'Area de Joventut i Esports.
- Turisme:

- Promoció turística de la ciutat.
- Gestió de les oficines municipals de tu-

risme.

- Ceremonial:

- Protocol

- Recepció' i residència d'hostes iHustres.
- Disposició de salons de la Casa Consis-

torial.

- Administració del Pa1auet Albéniz.
- Majordomia.

- Mitjans de comunicaci6 social:
- Relació amb els mitjans de comunicació

social.

- Informació municipal a través dels es

mentats mitjans.

Servei de Troballes:

- Exercici de les funcions de tutela i control
que corresponen als òrgans de govern de

l'Ajunta�ent sobre el Patronat Municipal de
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Turisme de Barcelona, així com la canalit
zació de les seves relacions amb els òrgans de
l'Administració Municipal.

AREA 5. URnANISME I
OlUtES PÚBLIQUES

- Exercici de les funcions de tutela i control

que corresponen als òrgans de govern de
l'Ajuntament sobre la fundació pública mu

nicipal, del pavelló alemany «Mies van der

Rohe», així com la canalització de les rela
cions de l'aHudida entitat amb els òrgans de

l'Administració Municipal centralitzada.

Relacions funcionals amb el Servei Munici

pal de Parcs i Jardins i amb el Patronat Mu

nicipal de l'Habitatge per a coordinar llurs

respectives activitats amb les de l'Area.

- Coordinació i determinació de la política ur

banística global, que orienti les actuacions de'
les Subàrees d'Urbanisme, Projectes Urbans

i Obres Públiques.
- Realitzacions dels plans i programes d'ac

tuació deI'Area,

SubàTea a) Urbanisme:

- Planejament i ordenació urbanístics en tots

els seus aspectes: desenvolupament del Pla

Comarcal, planejament de sistemes generals,
plans parcials i especials, i estudis de detall

- Programació, promoció i consegüent informe

preceptiu dels projectes a càrrec de la Direc

ció de Serveis de Projectes Urbans, que afec

tin l'estructura formal de la Ciutat, tant en

relació a la directa configuració dels espais
urbans com als edificis significatíus, monu

ments, moblament i instaHacions de l'àmbit

urbà; i proposta d'encàrrec de projectes i in

fonnes a professionals externs a l'adminis

tració.

- Gestió i desenvolupament funcional dels

plans públics i privats; adquisició de sòl i edi

ficis, valoracions específiques, expropiacions i

desnonaments; gestió i coordinació d'accions

urbanístiques puntuals.
- Llicències i inspecció de l'edificació i ús del

sòl privat i públic; llicències de guals i re

serves d'estacionament i parada per causa

d'obres particulars; informe en els expedients
de llicències i concessions de l'ús especial, pri
vatiu i anormal de béns d'ús i servei públic.

- Informes preceptius de les obres i ínstalla

cions a l'espai públic que duguin a terme les
diverses àrees d'actuació municipal, Consell
de Districte, Òrgans Especials de Gestió, Ins
titucions i Empreses Municipals.

- Llicències i inspecció d'instaHacions indus
trials i comercials. CoHaboració en la corree

ció de factors causants de contaminació.

- Normes i Ordenances d'edificació i d'activi

tats. Ordenances fiscals en els temes que afec
ten l'ús de l'espai urbà:

- Correcció d'lnfraccions urbanístiques.

- Catalogació, estudi I protecció dels edificis,
jardins, conjunts i monuments artístics i his

tòrics.

SubàTea b) Projectes urbans.

- Elaboració dels següents projectes:

- D'Urbanització: d'obertura i reforma de
carrers i places; de parcs i jardins, de ce

mentiris i d'espais públics en general.
- De construcció i instaHació d'elements ur

banístics de tota mena, inclosos l'arbrat i

la jardineria, exceptuant els constitutius

de les xarxes semafòriques i de clavegue
ram i les fonts .públiques no ornamentals.

- De construcció i restauració de monu-
. ..

. ments i fonts ornamentals.
.

- De construcció i renovació de les iHumina

cions 'artístiques decoratives d'edificis, mo

numents i fonts ornamentals.

- De construcció o remodelació dels edificis

municipals de tota mena i de llurs ins

taliacions, exceptuant aquells destinats a

assistència sanitària i les construccions fu

neràries.

- De restauració dels edificis artístics i his

tòrics i de les seves instaHacions.

- Execució dels següents projectes:

- De construcció i restauració dels edificis

artístics i històrics i de les seves instaHa

cions.

- De construcció i restauració de monu

ments i fonts ornamentals.

- Conservació de:

- Edificis artístics i històrics.
- Monuments.

- Supervisió de l'execució de tots els projectes
elaborats per la subàrea.

- Fiscalització dels projectes d'urbanització i de

construcció i reparació d'elements urbanístics,
formulats pels particulars i supervisió de la
seva execució.

- CoHaboració amb la Subàrea d'Urbanisme en

les tasques de planejament i ordenació urba

nístics pel que fa a la configuració formal de

la ciutat.

SubàTea c) Obres Públiques

- Execució dels projectes de construcció i ins
tallacions dels elements urbanístics de tot

tipus, exceptuant els semàfors, els monuments

i les fonts.

- Reparació, conservació i entreteniment dels
elements urbanístics de totes classes inclo

ses les iHuminacions artístiques d'edificis,
monuments i fonts ornamentals i exclosos els
monuments, semàfors. arbrat, jardineria
fonts públiques no ornamentals.



- Funcionarnent de Ics fonts lluminoses i or

namentals.
AREA 7. SERVEIS I El\IpnESES

MUNICIPALS

- Projecció, execució, conservació i neteja de
la xarxa de clavegueres, coHectors i desguas- Subàrea a) Proveïments i consum.
sos al mar.

- InstaHació, conservació i funcionament de les
estacions elevadores i depuradores d'aigües
residuals.

.

- Llicències per a la construcció i reparació de
voreres i claveguerons i per a l'obertura de
rases i canalitzacions.

AREA 6. TRA..�SPORTS I CIRCULACIÓ

Plans generals de transports i circulació i·
cooperació en la fonnulació de plans d'orde
nació urbana i en els projectes d'obertura i
reforma de vies i places.

- Relacions funcionals amb les Empreses Mu
nicipals Transports de Barcelona, S. A., Fe
rrocarril Metropolità de Barcelona, S. A., i
Societat privada Municipal d'Aparcaments i
Serveis, S. A per a coordinar llurs respecti
ves activitats amb les de l'Area.

o

- Transports urbans de superficie i subterranis.

- Relació amb les empreses concessionàries de
línies de transports públics interurbans.

- Estacions d'autobusos, de mercaderies i de
paqueteria.

- Regulació i fiscalització dels serveis de vehi
cles de lloguer, concessió, revisió i aplicació
de llicències de vehicles i expedició dels car

nets de conductor.

Circulació:

- Normes reguladores de la circulació de vehi
cles i transeünts.

- Mesures per a l'ordenació del trànsit.

- Regulació especial dels transports públics
especials.

- Seguretat vial en cooperació amb la Subàrea
de Protecció Ciutadana; estudi i anàlisi de les
causes dels accidents.

- Estacionament i aparcament.
- Tutela i control dels aparcaments de conces-

sió municipal en el subsòl de la via pública.
- Reserves d'estacionament i parada.
- Informe en els expedients de llicències de

guals.
- InstaHació i conservació de semàfors, senyals

verticals, balisaments, elements de seguretat i
sistemes de detecció del trànsit.

- Projecte, instaHacció i gestió dels sistemes de
control centralitzat, mitjançant ordinador,
dels semàfors i altres senyalitzacions varia
bles.

- Política municipal de subsistències.

- Gestió dels mercats municipals:
- Mercat central de les flors.

- Mercats zonals de venda al detall.
- Mercats especials.

- Inspecció municipal del comerç de proveï-
ments.

- Exe�ució dels projectes d'obrà nova, conser-
o

vació i entreteniment dels edificis municipals
destinats a Mercats, i de llurs instaHacions.

- Informació, orientació i defensa del consu
midor.

Subàrea b) Serveis munícipals.

_:_ Subrninistrament d'aigua:
- Proveïment d'aigües de la Ciutat.
- Estudis de necessitats i projectes de solu-

cions per assegurar el proveïment.
- Relacions amb les companyies subminis

tradores.

- Gestió de les aigües de Montcada i de les
concessions municipals d'aigua.

- Xarxa de regatge del Parc de la Ciuta
della i d'aigües potables del Parc de Mont
juïc.

- Installacions de regatge en jardins muní
cipals.

- Subministrament d'aigua a les dependèn
cies municipals.

- Fonts públiques.
- Banys; sanitaris públics i serveis de plat-

ges.

- Mines d'aigua: inspecció de les particulars
i conservació de les de propietat munici
pal i de les abandonades pels seus pro

. píetaris.
- Neteja viària:

- Neteja dels passeigs, carrers i places, dels
parcs i jardins públics.

- Neteja de les platges.
- InstaHació, buidat i conservació de les pa-

pereres de la via pública.
- Recollida de runes i deixalles llençades en

llocs inadequats.
- Neteja extraordinària en el cas de nevada

i altres situacions d'emergència.

55.
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Residus sòlids:

Recollida, transport i abocament de les es

cornbraries domiciliàries, residus i dei
xalles industrinls, deixalles procedents
d'escorxadors i altres establiments autorit
zats, detritus de clíniques. hospitals i cen

tres d'assistència sanitària, mobles, estris
dornest ics en denis, i animals morts.

- Autorització per al transport particular
d'escombraries i deixalles.

Eliminació, tractament i recuperació de re

sidus.

Material mòbil de neteja i recollida: ma
quinària transports especials d'aboca
dors.

Subàrea c) Empreses municipals

- Exercici de les funcions de tutela i control

que corresponen als òrgans de 'govern de
l'Ajuntament sobre els Organs Especials de

Gestió, Institucions i Empreses Municipals i
Mixtes que s'esmenten a continuació, així
com la canalització de les relacions de les
aHudides entitats amb els òrgans de l'Admi
nistració Municipal 'centralitzada:

1. Serveis Municipals de Parcs i Jardins.

2. Patronat Municipal de l'Habitatge.

3. Institut Municipal d'Assistència Sani
tària.

4. Institut Municipal dels Serveis Fune
raris.

5. Transports de Barcelona, S. A-

6. F. C. Metropolità de Barcelona, S. A.

7. S. P. M. d'Aparcaments i Serveis, S. A.

8. EMASYPSA.

9. MERCABARNA-

10. Tractament i Eliminació de Residus Sò
lids, S. A-

ll. PAMEM.

- Accés a tota la informació de les esmentades
Entitats per mitjà dels conductes oportuns i
amb facultats de comprovació.

- Estructuració, conjuntament amb la Direc
ció de cada Entitat, d'un pla d'informació sis
temàtic, suficient i periòdic.
Informe als Consells d'Administració sobre
les qüestions que siguin sotmeses a la seva

consideració, i a tal efecte presència amb veu

però sense vot en els Consells sempre que es

consideri necessari.

Informe i dictamen preceptiu en totes les
decisions d'importància i en totes aquelles
que sigui precisa la coordinació amb les res

tants empreses.

- Promoció de l'homogcncitz ació i normalitza
ció de polítiques comunes per a les alludidcs
Entitats en matèria de: programes d'inversió,
gestió econòmica i financera, control de ges
tió, pla comptable i costos dels serveis, cir
cuits d'informació, règim de personal i ma

tèries anàlogues.
- Estudis i anàlisis encaminats a establir crite

ris per a futures decisions de municipalitza
ció de serveis i definició de la politica de
l'Ajuntament en referència al sector públic
municipal.

- Participació i dictamen en tots els nous pro
cessos de municipalització de serveis i de
creació de nous òrgans Especials de Gestió,
Institucions i Empreses municipals.

AREA 8 CULTURA

- Museus i Institucions culturals.

- Gestió dels Museus i Institucions.

- Excavacions d'in�rès. arqueològic a la
Ciutat.

.

- Biblioteques.

- Música i Teatre.

- Exercici de les funcions de tutela i control

que corresponen als òrgans de govern de

l'Ajuntament sobre el Patronat de l'Or

questra Ciutat de Barcelona, així com la
canalització de les relacions d'aquesta
entitat amb els òrgans de l'Administració

Municipal centralitzada.

- Exercici de les funcions que corresponen
a l'Ajuntament sobre:

- Patronat del Palau de la Música.

- Consorci del Liceu.

- Banda municipal i Cobla Ciutat de Bar-
celona.

- Altres activitats musicals, teatrals i de
cinema.

- Festes i tradicions.

- Foment i coordinació de l'activitat cultural
i científica de la Ciutat.

AREA 9. SANITAT

- Desenvolupament de les funcions que corres

ponen a l'Ajuntament en matèria sanitària
i que impliquin l'exercici d'autoritat, propo
sant, en el seu cas, als òrgans de govern com

potents, les mesures, corrcccions o resolu
cions pertinents.
Relacions funcionals amb l'Institut Municipal
d'Assistència Sanitària i l'Institut Municipal
dels Serveis Funeraris per a la coordinació
de llurs respectives activitats amb les de
I'Area.



SubàTea a) Medi ambient

- Sanitat ambiental i lluita contra la contami
nació,

- Coordinació de les àrees i sectors que coope
ren a l'esmentada finalitat.

- CoHaboració en la política industrial i urba
nística en ordre a: la prevenció de la contami-
nació. '

- Control de la salubritat de les aigües: per al
conswn, residuals, de les piscines i del.mar. '

-

'

Control i prevenció de la contaminació atmos
(è,rica.

- Físcalítzació en l'aspecte sanitari de les acti-
'

vitats industrials, comercials i professionals
classificades.

- Servei de desinfecció, desinsectació desra
.titzacíó. ,

Subàrea b) Salut Pública

- Higiene dels aliments.
- Fiscalització, en l'aspecte sanitari, del comerç

de proveïments, de la producció i transports
d'aliments.

- Epidemiologia i immunologia.
- Laboratori municipal: microbiologia i virolo-

gia hwnana i del medi ambient; anàlisis bro
matològiques, hidrològiques i de l'aire am
biental.

- Control de les malalties de declaració obli
gatòria; fiscalització, dins el terme municipal,
de l'acompliment de l'obligació de declarar i
correcció de les omissions o infraccions al
respecte.

- Medicina preventiva.
- Educació sanitària.
- Higiene escolar.
- Servei de sanitat veterinària.
- Servei antiràbic.
- Supervisió de l'entitat i qualitat de tots els

serveis sanitaris dins el terme municipal.
Obtenció i elaboració estadística de les dades
demostratives de tota l'activitat sanitària
desenvolupada dins el terme municipal.

- Prestació d'informació sanitària als ciutadans.
- Coordinació amb les Arees d'Ensenyament,

Serveis Socials i Joventut i Esports, en matè
ria de sanitat i salut pública (planificació fa
miliar, drogodependència, atencions a la ve
llesa i a la infància, etc.).

l
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AltEA 10. SERVEIS SOCIALS

- Promoció social:

- Promoció dels sectors i les zones deprimi
des de la Ciutat,

- Promoció de l'equipament social dels ba
rris de la Ciutat en connexió amb les
Àrees corresponents.

- Centres de-Serveis Socials.
- Promoció social de la dona.
- Promoció del benestar, de la família, in-

fància i adolescència.
- Promoció dels serveis necessaris per evi

tar la delinqüència.
- Atenció als grups ètnics singulars: gitanos

i altres.

- Coordinació de les institucions de serveis
'socials o que incideixen en aquest camp,

- Assistència i tractament socials:

- Atenció a problemàtiques específiques de
la infància (infants maltractats, abando
nats, amb problemes de conducta, etc.):
residències, collectíus, centres oberts, fa
mílies d'acolliment i substitutes, equips
d'educació al carrer, serveis d'ajuda a la
llar, etc.

- Tercera edat, residències, llars, clubs, ser
veis d'ajudara domicili, etc.

- Dona: serveis de planificació familiar,
atenció i assessorament sobre problemàti
ques especifiques.

- Llars d'assistència social d'emergència per
a transeünts, expatriats i dam.nüicats.

- Comunitats terapèutiques per a persones
afectades per la problemàtica de la dro
godependència.

- Serveis d'assessorament espeecialitzat sa
bre temes socials i canalització, quan sigui
necessari, vers els departaments de sani
tat, educació, seguretat social. habitatge i
treball

- Assessorament jurídic a families amb greu
problemàtica social.

- Relacions amb el Patronat Municipal de
l'Habitatge i la Delegació d'Urbanisme per
a la coordinació i la informació sobre les
necessitats d'estatges socials i la supressió
del barraquisme o altres tipus d'habitat
ges deficients.
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- Prevenció i reinserció social:

- Política de reinserció/de disminuïts físics,
psíquics i sensorials.

- Reinserció social de la tercera edat.

- Aspectes socials de l'alcoholisme, les dro-
gues i la prostitució.

- Problemes de reinserció d'ex-presos, mar

ginats, etc.

- Serveis d'esbargiment per a la inf'ànc!a,
tercera edat, dona, etc. (servei de vacan

ces, centres d'esplai, clubs escolars, cte.).
- Exercici de les funcions de tutela i control

que corresponen als òrgans de govern de
l'Ajuntament 'sobre les institucions que
s'esmenten a continuació, aixi com la ca

nalització de les relacions de les aHudides
entitats amb els òrgans de l'Administració

Municipal centralitzada:'

.Patronat Municipal de Disminuïts Iisics.
Patronat Municipal de Disminuïts psí
quics.

- Execució dels projectes i conservació i
entreteniment dels edificis municipals des
tinats a finalitats d'assistència social. i de
llurs instaHacions.

AREA 11. JOVENTUT J ESPORTS

Subàrea a) Joventut

- Estudi de les necessitats de la joventut de la
ciutat i proposta de les mesures adequades
per a la resolució d'aquesta problemàtica.

- Promoció de l'associacionisme juvenil.
- Promoció de la participació social juvenil, im-

pulsant el Consell de la Joventut de Barce
lona. en tant que aglutinador d'aquesta par
ticipació, i coordinació de les entitats, organit
zacions i moviments juvenils.

- Relació amb tota mena d'entitats juvenils.
- Creació de .serveis d'assessorament a la jo-

ventut en els següents camps: assessoria ju
rídica, sexualitat, drogodependències, delin
qüència i marginació; impulsió de les publí
cacions destinades als joves.

- Creació de serveis d'informació integral sobre
totes aquelles activitats que són d'interès pel
jove: temps lliure, habitatge, atur, etc.

- Promoció d'activitats destinades a la joven
tut; especial atenció als temes de dinamitza
ció cultural

- Promoció de l'habilitació i construcció de lo
cals i espais destinats a la joventut i a la in
fància.

- Esbarjo i vacances de la joventut: promoció
de campaments, intercanvis i viatges; camps
de trebalL

- Esplai infantil. Promoció d'activitats d'estiu:
realització de colònies, campaments, casals i

rutes; promoció de centres d'esplai, casals in

fantils i ludoteques; promoció de I'associacio
nisme infantil i de les seves entitats.

Estudi del fenomen de l'atur juvenil a la ciu
tat i proposta de les mesures adequades per
a palliar-lo: realització de plans d'ocupació
juvenil en coHaboració amb la Generalitat de

Catalunya; tallers ocupacionals, assessora

ment i suport a cooperatives de joves en 'atur
i plans de formació-treball.

Assessorament al disseny d'espais de jocs en

parcs i places.
Collaboració en la promoció de serveis neces

saris per tal de prevenir la delinqüència juve
nil i la marginaciò social dels joves.

- Estudi i promoció de l'activitat adequada per
a l'integració de la joventut immigrant en la
comunitat ciutadana.

- Formació d'animadors i monitors de temps
lliure a través de l'LM.A.E.

- Establiment de Iòrrnules de collaboracló es

tables en les àrees de competències concu

rrents; proposta de creació de comissions rnu

nicipals pels temes sectorials que ho acon

sellin.

- Relacions amb altres instàncies de govern,
Ministeri de Cultura, Direcció General de
Joventut de la Generalitat, Diputacions i

Ajuntaments, en matèries de la competència
de l'Àrea.



- Proposta de creació, transformació o supres-- Ajuts econòmics a entitats esportives per
' sió d'escoles i altres institucíons i serveis pe-, activitats de promoció. dagògics municipals.

- Cens d'instaHacions esportives públiques
i privades a la Ciutat; ínforrnació sobre

- Gestió de biblioteca i servei de documentacióllurs possibilitats d'ús. educativa.
- Estudi dels dèficits d'equipament esportiu - Promoció d'iniciatives orientades al millora-

per orientar la inversió. ment qualitatiu de les escoles públiques de la
Generalitat.

Subàrea b) Esports

- Promoció:

- Desenvolupament d'una política esportiva
que possibiliti l'accés a l'esport de tots els
ciutadans; campanyes d'esports a l'estiu
per a la tercera edat i els disminuíts.

- Ensenyament esportiu en les instaHacions
d'administració directa.

- Organitzar els actes i competicions espor
tius de l'Ajuntament.

- Coordinar els actes esportius que es realit
zin á.Ia nostra ciutat i en especial els pre
mis Cititat de Barcelona.

- Activitats esportives escolars a E. G. B.,
F. P. i B. U. P. fora de l'borari lectiu; in
formes sobre l'esport escolar.

- Coordinació i ajuda de les escoles d'inicia-.

ció esportiva dels Districtes.
'

- Convenis amb altres organismes esportius
oficials i privats.

- Jornades sobre l'esport de Barcelona.

- Suport administratiu i tècnic al Consell
Municipal de l'Esport.

- InstaHacions esportives:

- Gestió de les instaHacions esportives d'ad
ministració directa.

- Manteniment i reforma de 1'equipament
esportiu de l'Ajuntament

- Política d'equipaments evporti us d'alt ren

diment.

- Cessió d'instaHacions esportives munici
pals a entitats sense Iinalitat de lucre i

política de subvencions a aquestes entitats,
- Reglamentació per a la utilització de les

instaHacions esportives.
- Convenis amb la Generalitat i la Diputa

ció de Barcelona per finançar els plans
d'inversió.

- Convenis d'ús amb entitats privades,
Execució dels projectes d'obra nova i con
servació i entreteniment de les instaHa
cions esportives i de llurs edificis.
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AREA 12. ENSENYAMENT

- Sistema d'informació, estadística mapa es
colar.

- Gestió i control dels pressupostos.
- Tramitació de la matriculació dels alumnes,
- Serveis pedagògics.

- Gestió, inspecció, assessorament i avaluació
de -les escoles municipals de totes classes, de
les guarderies municipals i del Conservatori
Superior Municipal de Música.

.
- Inspeecíó i control d'altres. factors generalsde les escoles i altres centres docents muni

cípals,
•

- Regulació de les normes de funcionament in
tern de les escoles i altres centres docents i
les relacions amb les famílies dels alumnes.

- Selecció, formació, reciclatge i promoció del
personal docent municipal

- Orientacions didàctiques, programes i contin
guts pedagògics, si s'escau.

- Promoció d'iniciatives orientades al millora
ment qualitatiu de les escoles i altres centres
docents municipals: cursets, seminaris, reci
clatge, edició de publicacions per a mestres i
alumnes, etc.

- Exercici de les funcions de tutela i control
que corresponen als òrgans de govern de
l'Ajuntament sobre les funcions i institucions
municipals que s'esmenten a continuació, així
com la canalització de les relacions de les
aHudides entitats amb els òrgans de l'Admi
nístració Municipal centralitzada:

- Patronat Municipal de Guarderies d'In-
fants.

- Escola Avillar Chavorros.

- Patronat Domènech.
- Escola Massana.

- Serveis adrninistratius.
- Construccions escolars.

InstaHacions, reparacions, mobiliari i ma

terial.
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_ Execució dels projectes d'obr� .n?va i c?�ser
vació i entreteniment dels edifiCiS murricipals
destinats a guarderies i cen�res d'er:senya
ment de tota mena i de llurs mstaHaclOns.

_ Tràmits administratius del personal docent i

no docent de les escoles municipals.
_ Gestió i control dels serveis i peZOS?�al d,:

neteja i vigilància de les escoles municipals 1

de la Generalitat.

_ Gestió i control del servei de menjadors es

colars municipals.
_ Transport escolar municipal.
_ Subvencions, beques i ajudes a l'estudi.

Cinquè._:_1. . Els Tinents d'Alcalde, en llur'
condició 'de coliaboradors directes i permanents
de l'Alcalde, exerciran les següents funcions:

•

a) Substituir l'Alcalde, per l'ordre de prela
ció assenyalat en llurs nomenaments, en els ca

sos de vacant, absència, malaltia o impediment
de tota mena;

b) resoldre els assumptes i exercir les facul
tats que d'una manera expressa i per escrit 'els

delegui l'Alcalde;

e) signar, per delegació de l'Alcaldia, els de
crets, escriptures, actes o documents de tot tipus,
mitjançant els quals es formalitzin les resolu
cions, actes administratius i actes o negocis ju
rídics que determini a l'efecte l'Alcalde;

d) exercir la Presidència efectiva de cada
una de les Comissions Wormatives a les quals
es refereix l'art. 28,2 del Reglament d'Organitza
ció i Administració d'aquest Municipi; i, amb tal
caràcter tenir cura de la coordinació dels as

sumptes que hagin de ser informats per les es

meritades comissions, i supervisar l'execució i

compliment dels corresponents acords del Con
sell Ple.

e) exercir les funcions de coordinació que els

delegui expressament l'Alcaldia, en relació a les
.Àre€'s i els assumptes que a tal efecte determini.

Sisè.-l. La Direcció política del conjunt de
serveis integrants de cada Area, correspondrà al .

Tinent d'Alcalde o Regidor que a aquest efecte
nomeni l'Alcaldia.

2. Seran atribucions pròpies dels Tinents

d'Alcalde o Regidors d'Area a més de les que ex

pressament els pugui delegar l'Alcaldia, les se

güents:

a) Exercir la superior direcció dels Serveis
de l'Àrea aplicant les directrius polítiques ema

nades dels òrgans de govern de l'Ajuntament.

b) Vigilar i controlar que es compleixin les
instruccions i acords dels esmentats òrgans de
govern, pel que fa a les actuacions de l'Area.

e) Proposar a l'Alcaldia les resolucions que
consideri procedents en els assumptes de la seva

competència.

d) Sotmetre a la Comissió Municipal Perma
rient les propostes de n'solució dels assumptes
de la seva competència.

e) Elevar a la Comissió Municipal Perrna
nent, per al seu preceptiu informe, els assump
tes que s'hagin de .sotmetre a l'aprovació del
Consell Ple; i

f) Imposar multes i sancions, dins els límits
i en les condicions reglamentàries per corregir
infraccions en matèries de la competència de
I'Area.

3. Quan el volum o complexitat de les actua

cions corresponents a determinades àrees ho
aconselli, l'Alcalde podrà nomenar' Consellers

, Regidors' adjunts, amb les facultats que expres
sament els confereixi.

Setè.-l. La direcció executiva immediata
dels serveis integrants de les Àrees o Subàrees
d'actuació determinades en els extrems primer
i quart d'aquest Decret, correspondrà als Coor
dinadors o Directors de Serveis que a tal efecte
nomeni l'Alcaldia.

2". Els Coordinadors
'

'de Serveis tindran les
següents atribucions:

a) Resoldre eh assumptes que l'Alcaldia els
encomani especialment dins les seves respecti
ves Arees i Subàrees, d'acord amb les directrius

assenyalades pel corresponent Tinent d'Alcalde
o Regidor;

b) Proposar al seu respectiu Tinent d'Alcal
de o Conseller Regidor, les resolucions que esti
min oportunes en els assumptes de la seva com

petència i la tramitació dels quals els corres

pongui;

e) Dirigir i gestionar els serveis pertanyents
a la seva Area o Subàrea;

d) Coordinar els serveis que tinguin encoma

nats i cooperar a llur coordinació amb els de les

altres Arees;

e) Elaborar els projectes de programes d'ac
tuació i necessitats dels serveis que tinguin en

comanats;

f) Adoptar les mesures adequades per al nor

mal desenvolupament del Programa d'actuació

municipal, en allò concernent a l'Àrea o Subàrea
de la seva competència;

g) Elevar anualment a l'Alcaldia per mitjà
del seu Tinent d'Alcalde o Conseller Regidor, un

informe sobre les activitats, costos i rendiments

dels serveis al seu càrrec;

h) Assistir a les sessions del Consell Ple i de
la Comissió Municipal Perrnanent, quan siguin
requerits per l'Alcalde, el Tinent d'Alcalde o

Conseller Regidor de la seva Area o per la majo
ria dels membres de l'òrgan coHegiat del qual es

tracti, amb la finalitat d'informar o assessorar,
amb veu però sense vot;



i} Assistir a les Comissions informatives quan
siguin requerits pel President per informar sobre
els assumptes de la seva competència;

j) Formar part com a vocals nats dels Con
rc lls d'administració dels Òrgans Especials de
Gestió, Institucions i Empreses Municipals, la
competència dels quals es correspongui amb les
matèries pròpies de la respectiva Area o Sub
àrea.

k) Exercir la facultat esmentada en l'apar
tat e), del paràgraf 2 de l'extrem Sisè, en el cas
d'absència del respectiu Tinent d'Alcalde o Re
gidor.

3. L'Alcaldia, en atenció a l'interès dels ser

veis, podrà en qualsevol moment ampliar les fa
cultats esmentades en l'apartat anterior.

Vuitè.-l. Els Directors. de serveis tindran
les atríbucions consignades per als Coordinadors
en el paràgraf 2 de l'extrem anterior, exceptua
des les compreses en els !lpartats a). j) i k).

2. Quan la millor coordinació i eficàcia de
determinats serveis ho aconselli, l'Alcaldia p0-
drà nomenar Directors de Serveis per al seu co
mandament directe, en els termes previstos en
la mesura cinquena bis, de les reorganitzatives
aprovades pel Consell Ple el 26 de maig de 1981.

Novè.-l. Els Coordinadors i Directors de
Serveis tindran la consideració de càrrecs de
confiança i de plena dedicació; cessaran automà
ticament quan es produeixi la renovació de la
Corporacíó que hagi ratificat el seu nomena
ment o quan sigui elegit un nou Alcalde, sense

perjudici que puguin ésser confirmats en els seus
càrrecs.

2. Els Coordinadors i Directors de Serveis
que siguin funcionaris passaran a la situació
d'excedència especial amb reserva de plaça.

DISPOSICIÓ TRANSITòRIA

Amb caràcter provisional i fins que la Comis
sió Municipal Permanent acordi l'adaptació de
l'estructura i funcions dels òrgans auxiliars de
l'Administració Municipal Executiva a la nova

organització establerta en el present Decret, els
òrgans esmentats quedaran adscrits a les Àrees
o Subàrees de la manera que a continuació es
detalla.

.

Area 2. - RÈGIM INTERIOR I
PROTECCIó CIUTADANA

Subàrea a) Personal.

Unitat Operativa de Personal.

Subàrea b) Serveis Jurídics.
Assessoria Jurídica.
Servei Contenciós.
Se rvei Econòmico-admin is tra ti u.

Departament d'Assistència Tècnico-Jurídica.

Subàrea c) Informació de Base. 61.

Secretaria Tècnica dels Serveis d'Informació
de Base.

Negociat d'Informació de Base.

Centre Ordinador Municipal.
Unitat operativa d'Estadística, Informacíó i

Publicacions.

Unitat operativa de Població i Atencions de
l'Estat.

Uñitat operativa del Pla de la Ciutat.

Subàrea e) . Organització i Serveis generals.
Departament d'Organització i Mètodes.
Unitat operativa dels Serveis Administratius.

Centrals.

Unitat operativa dels Serveis Tècnics Ge
nerals.

Subàrea d) Proteccíó Ciutadaria.

Unitat operativa de Protecció Ciutadana.
Guàrdia Urbana.

Serveis' d'Extinció d'Incendis Salvaments.

Area 3. - FINANCES

Subàrea a) Ingressos:
Oficina de Pressupostos.
Oficina de Serveis Generals.

Oficina Tècnica de Projectes.
Unitat operativa d'Administració de Rendes

i Exaccions.

Unitat operativa de Tributs sobre Activitats
Econòmiques.

Unitat operativa de Tributs Immobiliaris.
Unitat operativa de Tributs Especials i de la

Via Pública.

Subunitat de Patrimoní.

Subàrea b) Despeses
Subunitat d"Intendència.

Area 4. - RELACIONS CIUTADANES

Gabinet de Mitjans de Comunicació Social.
Unitat operativa de Relacions Públiques.
Unitat operativa de Cerimonial i Majordomia

Area S. - URBANISME I
OBRES PÚBLIQUES

Subàrea a) Urbanisme.

Direcció de Serveis de Planejament urba
nístic.

Unitat operativa de Planejament.
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. .Unitat operativa de Gestió Urbanistica.

Direcció de Serveis de Disciplina Urbanística

Unitat operativa de Llicències d'obres i Acti-
vitats industr ials.

Unitat operativa d'Inspecció.

Centres Municipals d'Ensenyament.
Guarderies.

Centres Municipals d'Educació preescolar.
Centres Municipals d'E. G. B.

Centres Municipals d'Educació Especial.
Centres Municipals de Formació profes-

sional.

Subàrea b) Projectes Urbans:

Direcció de Serveis de Projectes Urbans.

Unitat operativa de Projectes Urbans.
Direcció de Serveis d'Ensenyament Musical.

Conservatori Superior Municipal de Música.Subàrea e) Obres Públiques:

Secretaria Tècnica de l'Àrea d'Obres Públi-
ques.

Unitat operativa d'Obre� de Vialitat.
Unitat operativa d'Enllumenat Públic.

Unitat operativa de Sanejament.

Subàrea b) Cultura

Subàrea a) Proveïments i Consum.

Secretaria Tècnica de l'Àrea de Cultura.

Oficina d'Informació Cultural.

Oficina de Festes i Tradicions.

Coordinació de Biblioteques populars.
Direcció de Serveis de Museus i Insti tucions

Culturals. .

Oficina Administrativa de Museus:

Comissió Coordinadora de Museus.

Servei de Difusió Cultural de Museus.

Serveis de Biblioteques de Museus i Bi-
blioteca General dels Museus d'Art.

Servei de Restauració.

Servei de Seguretat i Instalíacíons.

Servei d'Exposicions.
Centres Operatius: Museus, Seccions Mu

seístiques i Institucions culturals.

Direcció de Serveis de Música.

Assessoria Tècnica de Música.

Oficina Tècnico-administrativa d'Activi
tats Musicals.

Banda i Cobla Municipals.

Direcció de Serveis de Teatre i Cinema.

Oficina Administrativa de Teatre i Ci
nema.

Area 6. - TRANSPORTS I CIRCULACIÓ

Oficina tècnico-administrativa de TArea. de
Circulació;

Unitat operativa de Circulació.

Area 7. - SERVEIS I EMPRESES
MUNICIPALS

Direcció de Serveis de Proveïments.

Oficina d'Informació, Orientació i Defensa
del Consumidor.

Oficina Tècnica.

Negociat de Proveïments.

Servei de Conservació d'Edificis InstaHta-
cions de Proveïments.

Mercat Central de la Flor.

Merca ts zonals.

Mercats especials.

Subàrea b) Serveis municipals.

Unitat operativa de Neteja.
Unitat operativa d'Aigües Potables. Area 9. - SANITAT

Area 8. - ENSENYAMENT I CULTURA
Subàrea a) Medi Ambient.

Secretaria Tècnica del Medi Ambient.

Unitat operativa de Sanitat Ambiental.

Subàrea b) Salut Pública.

Subàrea a) Ensenyament.
Subunitat operativa de Planificació Educati

va, Construccions i Pressupostos.
Subunitat operativa d'Administració Escolar.
Servei de Conservació d'Edificis i InstaHa

cions d'Ensenyament.
Institut Municipal d'Educació.
Institut Municipal d'Investigació Psicològicaaplicada a l'Educació (IMIPAE).
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Secretaria Tècnica de la Subàrea de Salut
Pública.

Negociat de Salut Pública.

Laboratorl Municipal.
Institut Municipal de la Salut .

.

Unitat operativa d'Higiene dels Aliments .

Zoonosi.

Area 10. - SERVEIS SOCIALS

Secretaria Tècnica de l'Area de Serveis So-
cials.

.

Servei de Conservació i Equipament d'Edifi
cis i Installacions de Serveis Socials.

Oficina Administrativa de ServeiS Socials .

.
Direcció Superior dels Centres de Serveis

Socials de la Ciutat.

Direcció Superior de Centres de Serveis S0-
cials de Zona.

Area 11. - .lOVENTUT I ESPORTS

Subàrea a) Joventut.

Negociat de Joventut.

Oficina Tècnica.
•

Servei de Joventut.

Servei d'Esplai.
Servei d'Activitats Sectorials.

o

Institut Municipal d'Animació i Esplai

Subàrea b) Esports.
Direcció Superior d'Esports.
Unitat Operativa d'Esports.

La Unitat operativa de Coordinació de les Uni
tats executives de Districte quedarà adscrita pro
visionalment a la Comissió de Descentralització
i Participació Ciutadana.

DISPOSICIÓ FINAL

D'aquest Decret se'n donarà compte al Con
sell Ple en els termes que preveu l'apartat d) de
l'art. 4rt. del Reial Decret 1.169/83, de 4 de març,
i es publicarà a la Gaseta municipal als efectes
de l'art. 242,2 del Reglament d'Organització, Fun
cionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals.
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ESTRUCTURA

D'acord amb el que disposa l'art. Primer, 2 del Decret de l'Al

caldia del 27 de juliol de 1983, el conjun� format pels òrgans
de govern i llurs dependències immediates serà considerat, als

efeçtes administratius i de gestió, com a una àrea d'actuació

amb el número 1.

En l'actualitat queda in�egrada pels segtients òrga��:

A) Organs col.legiats de Govern�

1. Consell Ple�ari

(Ll�i 7/1985 del 2 d'abril," Reguiadorade les Bases de Rè

gim Local, Llei Especial de Barcelona i T.R. de les dispo
sicions generals vigents en matèria de Règim Local, R.D.L.

781/1986, del 18 d' abril) .

1.1. Oficina de Regidors i Assistència a Grups Polítics.

�2. Comissió de Govern

(Llei 7/1985 del 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Rè

gim Local i C.P. 26-VI-85).

2.1 Oficina de la Comissió de Govern.

B) Organs consultius i d'assistència.

1. Consell Municipal Permanent

(C.P. 26-VI-85)

2. Comissió especial per a la preparaclo d'una nova Llei de

Règim especial per a Barcelona. (D.A. 26-VII-85)

3. Consell Econòmic Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió

de Govern (D.A. 27-IX-85)

4. Consell Social Assesssor de l'Alcaldia i de la Comissió de

Govern (D.A. 11-XII-85)



70.

5. Consell Hunicipal-d!Esports

(D.A. 29-XII-82¡ 21-X-83 i 6-111-86)

6. Consell d'Empreses i Institucions Hunicipals

(D.A .. 12 i 14-XII-83¡ D.A. 22-v-86)

C) Alcald�a i els seus òrgans de suport

1. Alcalde

2. Gabinet de .1 'Al c a Ld í.a

3. Secretari paiticular de l'Alcalde

'4 � 1. 'Servèis dé Cerimonial i Protocol.'

4. Unitat Operativa de Cerimonial i Majordomia

(C .. M.P. 26-X-:79)

5.1. Serveis de Premsa

(C.H.P.26-X-79 i D.A. 8-XI-84)

5. Gabinet de Comunicaci6.

5.2. Projecci6 internacional de la Ciutat de Barcelona.

(D.A. 20-XII-82)

6. Responsable de Relacions Comunitàries

( D.A. 16-IX-85)

7. Secretari General

7.1 Oficina de la Secretaria General

7.2 Vicesecretari

7.3 Oficial Major

8. Gabinet Tècnic de Programació

CC.M.P. 14-IX-79 i D.A.22-1I1-85)

8.1. Oficina Serveis TIenerals

8.2. Departament d'Estudis i de Programació



9.1 Gabinet de la Primera Tinència d'Alcaldia

9. Primer Tinent d'Alcalde

( Extrem 5è. D.A. 27-VII-83)

10. Segon Tinent d'Alcalde

(Extrem 5ê. D.A. 27-VII-83)

10.1 Gabinet de la Segona Tinència d'Alcaldia

11. Tercer Tinent d'Alcalde

(Estrem 5è. D.A. 27-VII-83)

11�1 .Gabinet de la Tercera Tinènci� diAlcald�a

12. Servei Municipal de la Candidatura Olímpica
(C.P.1-X-85)

13. Tinent d'Alcalde de la Ponència per al Desenvolupament
Econòmic i Social de la Ciutat.

(C.G.11-VI-86)

13.1 Junta Têcnica assessora de la Pbnência
13. 2 0Íi.�ecc ió executiva de la Ponència

13.2.1 Departament d'Estudis, Anàlisis i Valoracions

tècniques.
13.2.2 Departament de Recursos externs

13.2.3 Departament de Formació

13.3 Direcció de Plans i Programes
13.3.1 Departament administratiu

13.3.2 Departament de Coordinació dels Plans municipals
d !

>o::upac ió.

13.3.3 Departament de Coordinació dels Programes d'Ani

mació Econòmica.

13.3.4 Oficina de Seguiment i Control de Plans i Progra
mes.

71.



72.

14. Comissió Tècnica d'Administració (C.G.18-XII-85)

15. Comissió de Descentralització i Participació Ciu

tadana (Extrem 3 del D.A. 27-VII-83)

1 �1 Director de Serveis de Descentralització muni

cipal i Participació Ciutadana.

15.1.1 Secretaria tècnica de la Comissió de Descen�

tralitzaci6 i Participaci6 Ciutadana .

.

(D.A. 31-X-�5)

'5.2 Director de Serveis de Cent�es Cívics

·{C.M.P. 13�IV-84)

15.2.1 Oficina Tècnico-administrativa de la Direc

ció de Serveis de Centres Cívics.

15.2.2 Centres Cívics.
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CONSELL PLENARi



Consell Plenari (611.2.01.8)

Tipus: Organ de govern col.legiat de caràcter decisori

Nivell: 1 Classe: 1

El Consell Plenari, integrat per 43 regidors (Art. 179 de la
Llei electoral general), exerceix lei atribucions,que li assig
n'en el articles 22.2,i 47.2 de la �lei7'/1985� de 2 d'abril,re
guladora' de les bases del Règim loc�l i. i ies dels articles 17 de
la .Llei especial d' aquest Municipi , i 20 del seu Reglament d.' or

ganització i administració, que la llei abans esmentada no enco

mani a l'Alcalde' (art.21).

Oficina de Regidors i Assistència a Grups Polítics (511.2.01.2)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

comissió de Govern (611.2.04.0)

Tipus: Organ de govern col.legiat de caràcter decisori

Nivell: 1 Classe: 1

La Comissi6 de Govern, està integrada per l'Alcalde que la presideix i per
14 Regidors designats per aquest.r li corresponen les atribucions que deter
mina l'article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

El Consell Plenari, per acord de 26 de juny del 1985 li va delegar inicial
ment les competències i atribucions següents:

A)
1.- Aprovaci6 de Bases, Estatuts i Projectes de Compensaci6 .

2.- Aprovació de Projectes de Reparcel.laci6.
3.- Expropiaci6 forçosa, tant la derivada dels sistemes d'expropiació carn

d'actuacions aïllades.

4.- Gesti6 del Patrimoni municipal del �l.

5.- Alienaci6 de parcel.les sobrants de via pública.
6.- Estructuraci6 orgànica dels serveis prestats per oesti6 directa autori!zada.

75.
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7.- Aprovació de les normes específiques de cada convocatòria

per a selecció de personal de les previstes en l'Oferta -

Pública d'Ocupació d'acord amb les bases generals aprova
des pel Plenari.

8.- Alienació de béns quan la quantia no excedeixi del 1,5 %
dels recursos ordinaris del Pressupost.

9.- Adquisició de béns i contractació de subministrament quan
la quantia sigui superior a l'u per mil dels recursos ordi
naris del Pressupost i no excedeixi del 2% dels recursos
ordinaris del Pressupost.

·10.- Contractació d'obres quan la quanti� ultrapassi el 50% _

del límit autoritzat per a la contractació directa i no
excedeixi del '3% dels recursos ordinaris del Pressupost.

,11.- Contractació de serveis quan la'quantia excedeixi del 50%
del limit autoritzat per a la contractació directa, i en

el cas de la concessió de serveis públics, que no ultra -

passi el 6% dels recursos ordinaris del Pressupost ni la
durada sigui superior als cinc anvs.

12.- Concessió i arrendament de béns, i gravamen i hipoteca,
transacció, compromís i arbitratge sobre els mateixos

quan la durada no ultrapassi els cinc anys i la quantia -

no excedeixi del 3% dels recursos ordinaris del Pressu

post.

13.- Aprovació dels concerts fiscals, senyalament de les exac

cions que poden ser objects de conveni i aprovació dels -

convenis.

14.- Aprovació de preus de serveis públics que no es prestin _

en règim de monopoli.

15.- Dictar disposicions interpretatives o aclaratòries de les
Ordenances Fiscals.

16.- Exercici d'accions administratives i judicials, llevat
els casos d' urgència, er. que La competència és de l' Alcal
de.



B)

.1.- Pla Especial de Reforma Interior que afecta a una pobla -

ció censal inferior a 25.000 habitants o una superfície -

inferior a 50 Ha., conjunt de PERIS colindants o del ma -

teix sector que en conjunt sumin les anteriors xifres.

2.- Plans Especials d'ordenació, estudis de detall, projectes
d'urbanització, catàlegs, parcel.lació i enderrocament, -

deLimitació de polígons i unitat d'acció urbanística.

3.- Normes complementàries de planejament; programes d'actu�
ció urbanística, normes i ordenances sobre I'Gs del sòl
i l'edificació en els Plans Especial� abans esmentats, 1

determinació dels sistemes d'actuació en polígons i uni
tats d'actuació.

4.� Aprovació de les realitzacions d'operacions financeres o

de crêdit, emissió de deute i concessions de quites i
esperes .dins el marc ��autorització global aprQ�at pel
Consell Plenari i de les característiques generals mà
ximes per cada operació aprovades pel Consell Plenari.

5.- Aprovació d'operacions de refinançament.

6.- Aprovació del Plec de Condicions tipus de contractació
d'obres i de serveis, de la taula de preus unitaris i de
fòrmules de licitació distintes de les generals.

7.- RevalidaciÓ de les cessacions de les relacions laborals.

8.- Transferència, habilitació i suplement de crèdit que no

excedeixin, per cada partida, deIS per 1.000 del respec
tiu Pressupost. Queden tanmateix reservades al Consell -

Plenari aquelles transferències, habilitacions i suple -

ments de crêdit que comportin canvi de capítol, àrea o

dígit.

9.- Reconeixement d'exempcions, reduccions o bonificacions
tributàries i concessió de fraccionament, ajornament o

suspensió de pagaments quan no es tracti d'aplicació
particular de preceptes o acords generals.

Dels acords referits a les competències relacionades en

l'apartat B), en tot cas, se'n donarà compte al Consell Ple
.nari, el qual haurà de ratificar els corre�ponents als nGme
ros 1,2,3 i 6 de l'esmentat apartat.

77.
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Ofi,:::ina de la Comissió de Govern (511.2.02.3)

TiI)us: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

Consell Municipal Permanent (611.8.01.4)

Tipus: Organ de govern col.leqiat de caràcter informatiu
Nivell: 1 Classe: 2

.El, Consell Plenari en sessió de '26 de junyde 1985 va acordar la seva cons

tituci6 com òrgan complementari integrat per vüit Regidors dels diferents -

Grups pol.ï.t ícs que corresponguin, amb la mateixa propcroí.onal.Ltat; que la -

composici6 del Consell Plenari. Hi assistiran també amb veu però sense alte
rar la prOp:::lrci6 de vots, els Presidents dels respectbl� Grups municipals,
els quals podran delegar la seva representaci6 en cas d' absència.

Les funo íons informatives del Consell, seran Les seguents:
,

a) InfoI:mar prèviarrent i preceptiva els asurrpces -que. haguin d'esser sobre
sos al Pie.

b) Informar prèviament i preceptiva els assumptes que corresponguin a la -

Comissió de Govern per delegaci6 del Ple.

c) Els convenis de l'Ajuntament amb altres entitats públiques i Municipis -

nacionals i estrangers.

d) El Pla i Programa municipal i les seves m::x1ificacions.

e) El Pressupost i les Ordenances Fiscals.

f) Les Ordenances y Reglaments Generals.

L'Acord del C.P. del 28 de maig de 1986 atribueix al Consell Municipal Perma
nent la funció informativa dels comptes anuals que, conforrre a l'art. 116 de
la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, co -

rresponen a la Comissió Especial de Comptes.

Comissió especial per a la preparació d'una nova Llei de Règim especial per
a Barcelona (621.7.01.6)

Tipus: Organ de govern col.legiat de caràcter informatiu

Nivell: 1 Classe: 2

Creada per acord del Consell Plenari de 26 de juny de 1985, sota la presi
dència de l'Alcaldia la composen vuit Regidors dels diferents grups polí -

tics que corresponguin, amb la rnateixa proporcionalitat que la composició
del Consell Plenari, per a estudiar la -preperacíó d'una nova Llei de Règim
especial per a Barcelona amb el seu Feglament orgànic.
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Consell Econàmic Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern

(520.2.17.0)

Tipus: "Staff" general.
'Nivell: 1 Classe: 8

Està presidit per l'Alcalde i integrat per cinc persones expertes alienes
a l'Ajuntament i el Director executiu de la Ponència per al desenvolupa -

ment econòmic i social de la Ciutat.

Funcions:

- Assistir tècnicament totes aquelles iniciatives munícipals encaminades al
'foment de l'activitat econòrnica de la Ciutat i la -creac.íó de llocs 'de
treball. '

- Col.laboració en 1 'elaboració de criteris,··anàlisi de projectes, propos
ta de mesures i polítiques, emissió de dictàmens i avaluació d' actua
cions municipals relqtives a la seva funció.

Consell Social Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de C-overn

(520.2.18.1)

Tipus: "Staff general"
Nivell: 1 Classe: 8

Està presidit per l'Alcalde i integrat per 11 persones expertes alienes a

l'Ajuntament i el Director executiu de la Ponència per al desenvolupament
econòmic i social de la Ciutat.

FUncions:

- Assistir tots aquells projectes i iniciatives municipals encaminades a -

fomentar i incentivar la creació de llocs de treball, la resposta a

l'atur i l'autocupació.
- Col.laboració en l'estudi i elaboració de criteris, anàlisi de.programes,

propostes de mesures i polítiques, emissió de dictàmens, reflexió i ava

luació de les activitats municipals relatives a la seva funció.
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Consell municipal d'Esports (621.8.04.1)

Tipus: Organ de Gov:rn col.legiat de caràcter informatiu i sectorial.

Nivell: 1 Classe: 2

Sota la Predidència de l'Alcalde, el Consell està format pel Regidor de

l'Area de Joventut i Esports, com a Vicepresident; cinc Regidors designats

per l'Alcalde a proposta dels grups polítics representats en el Consistori;

un representant de I 'Oficina per a la Candidatura Olímpica; els Coordina -

dors de les Arees de Joventut, Ensenyamenti els d' Esports dels Consells mu

nicipals dels Districtes; trenta menbres representants de Federacions espor
tives i al�es entitats i orgànitzacions interesades; i el Coordinador

-

d' Esports que -actuarà de Secretari.

FUncions:

Al Consell municipal d' Esports li correspon l' exercici de les següents fun

cions:

1 • Proposar les directrius que estimi adients en 'vers a l'actuaci6 de la

política, esportiva,d l'Ajuntamènt qe Barcelona.

2. Tnformar' el Proqrama anyal d' actuaci6 municipal esportiva, amb caràc

ter prèvj a-la seva aprovaclo.

3. Elaboraci6 i proposta dels criteris que han d'informar la política de

promoci6 esportiva del Municipi.

4. Elaboraci6 i proposta dels factors i paràmetres convenients per a la

distribuci6 i proporci6 de les ajudes econòmiques o subvencions a con

cedir.

5. Disseny i proposta de les directrius detenninants del règim de cessi.6

de les instal.lacions esportives municipals.

6. Elaboraci6 i proposta dels criteris envers la descentralitzaci6 de -,

les dependències esportives municipals , i la seva gesti6 i ús.

7. Assabentar-se del nivel d' execuci6 de les seves propostes.

8. Ponderar els resultats obtinguts en el desenvolupament de la política
esportiva municipal.



Consell d'Empreses i Institucions Municipals (621.8.05.2)

Tipus: Organ col.legiat de caràcter consultiu i de coordinació
.Nivell: Classe: 2

Organ col.legiat de caràcter consultiu i de coordinació en

l'ordre operatiu i econòmic de les Empreses, Inst�tucions i Or

gans especials de gestió . que es relacionen en l' apartat "Es «

'

tructura" .

Sota la presidência de. l'Alcalde o Tinent d'Alcalde en qui -

delegui hi formen part el Regidor· de l' Area de Serveis i Empre -

ses municipals, els Presidents de les Empreses, Institucions i
, '

O�gans especials esmentats i un Conseller 'E�ecutiu dessignat per

l'Alcald� entre exp�rts en matêria 'de g�stió emprese�. Actuarà

de secretari el general de la Corporació o el funcionari en qui
delegui.

A més s'hi poden adscriure fins a quatre altres Regidors o -

persones expertes en gestió empresarial.

L'actuació del Consell farà referência a les matèries següents:

a) Planificació estratègica i operativa
b) Establiment d'objectius de les Empreses, Institucions i Or

gans de Gestió

c) Definició de les pol1ti� funcionals de les diverses Enti-
tats.

d) Programació d'actuacions i seguiment dels programes.
e) Sistemes de Control de gestió.
f) Definició� de les estructures econòmiques i financeres.
g) Plans comptables i de control de costos

h) Organització, configuració i estructures i racionalització
dels processos de treball.

i) Circu�ts i sistemes d'informació

j) Règim de compensació
k) Procediments per a la selecció i formació de directius i rè

gimen de personal en general: i
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1) Descentralització o centralització funcional dels serveis mu

nicipals, determinació de les modalitats orgàniques aplicables

en els supòsits diversos i configuració projectiva del sector

públic municipal.

La comesa del Consell es concreta en les següents atribucions:

a) Aprovar amb el caràcter de recomenació per a les Empreses,

Institucions i Organs de gesti6 I els estudis i propostei

elaborades per la Subàrea d'Empreses municipals, què en

aquest sentit li present�· el seu Conseller Executiu per

conducte del Regidor de l'Area de Serveis i Empreses muni

cipals.

�

b) Elevar els estudis i propostes a que fa referència l'apar-

tat anterior, quan el Consell ho estimioP9rtúi amb les mo

dificacions que consideri convenien�, als òrgans de govern

de l'Ajuntam�nt competents per a �nf�lr-l� caràcter norma

tiu i convertir-los en instruments vinculats per a les Empre

ses, Institucions i Organs de gesti6 especial.

c) Encarregar a la Subàrea d'Empreses municipals l'elaboració

d'estudis i propostes sobre les matèries ressenyades,fixant

li les directrius oportunes, orientacions i,en el seu cas,

prioritats.
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Alcalde (621.2.01.1)

Tipus: Organ de govern individual de caràcter general

Nivell: 1 Classe: 3

L'Alcalde és President de la Corporació i Capde l'Administra -

ció municipal i com a tal dirigeix el goVern i l'administra

ció municipal i éxerceix les atribucions que li �ssignè0 els

arti¿les 21 de la Liei 7/1985 di 2 d'abril i 7 de la Llei de

Règim especi�l de Barcelona i, en quant no siguin de competè�
cia del Plenari segonsl'article 22.2 de la Llei 7/1985, les

que els articles 24.1 de la Llei espe�iál de Barcelona i 23 -

del seu Reglament'd "organi tzació i adrn í.n
í

s t r-ac Ló i àl tres con

c onc o rdarrts atribuïen a l' extingida Comissió municipal Pe r'rna -

nent.

Nota: Hom pot consultar l'article 41 del Reglament d'organi!
zació, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals

aprovat.per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, que relaciona

les atribucions que corresponen als Alcaldes de règim com6.
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Delegacions d'atribucions fetes per l'Alcaldia

.
En les dades i a favor de les persones que en cada cas s'indi

quen, l'Alcalde ha fet les delegacions d'atribucions següents:

1 Juny 1984. Ilm. Sr. Jordi Parpal i Marfà, PrimerTinent d'Al;

caldeo

Exercici de les següents fabultats:

1 .
- Signar, en representació de l'Aj untament, les escriptures o .

actes administratives per a la formalització de tota cla

sse de co�t�actes, çonces�ion�, llicències o.autoritzacions

. i totes les qüestions sobre participacions, així corn qual

sevulga altres actes que ho requereixin.

2.- Presidir la Mesa en les licitacions, de conformitat amb el

que disposa l'article 105.3 del Reglament d'Organització i

Administració municipal.

3.- Iniciar peça separada d'expropiació, i aprovar els fulls

d'apreuament.

4.- Ordenar l'enderroc o tancament de finques expropiade� i to

talment buides, i ordenar el pagament de les certificacions

que es produeixin a conseqüència de les esmentades actua -

cions.

5.- Atorgar o denegar llicències d'obres i instal.lacions in

dustrials, de construcció o reforma, primera ocupació i ús

d'edificis.

6.- Suspendre les construccions d'obres i activitats que no

s'ajustin a les condicions legals, ordenar la seva legalit

zació i acordar la demolició i cessament de les verificades

sense llicència o autorització o que estiguin en desacord
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amb el que estableix la normativa vigent.

7.- Ordenar les execucions subsidiàries i la retirada de mate-

rials i maquinària de les obres que s'executin sense llicèn-

cia, en les que no es re speo tí; la suspensió' acordada.

8.,- Atorgar o denegar les llicències d'obertura d'establiments
inclosos en el comerç d'abasteixements, hosteleria, bars i

similars; i les activitats 6las�ificades com molestes,noci
ves, insalubres i per�lloses.

9.- Ordenar la legalització o el cessament de les activitats i
,

,

el precinte dels locals o dels elements sense lli¿ència o

autoritiaqió o que �stiguin en desacord amb el que 'esta

bleix la normativa vigent.

10.- Sancionar, amb imposició de les multes autoritzades per la

Llei del Sòl o per la Llei de Règim Local, les infraccions
relatives a les matèries assenyalades, i incoar els expe -

dients sancionado�s per les infraccions comese�.

11.- Cancel.lar i retornar els dipòsits i garanties constituits
a la Dipositaria municipal per tal d'assegurar el compli
ment d'obligacions sobre llicències d'obres, ocupació de

la via pública, guals i les derivades de la Llei del Sòl,
i áltre"s disposicions urbanístiques. ( En l' actuali tat i per
decret de l'Alcaldia de 7 de juliol de 1986, el retorn dels

dipòsits de garanties constituides per raó dels guals a la'
via pública està delegada en els Consellers-Presidents dels

Consells municipals de Districte).
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F�rma de les resolucions que es relacionen:

f Juny 1984. rlm.Sr-Jordi Parpal i Marfà, Primer Tinent d'Al

calde i Sra. Carme Ballbé Mallol,Directora-de Serveis de' DisciRli
na Urbanística, indistintament.

1.- Declarar la çaducitat de les llicències d'obres; atorgar o

denegar les llicències per a la cons�rucció i Gs de guals i

autoritzar els seus cartvis d& titulaiitat; atorgar o denegar

les llicències de cartelleres publicitàries; ordenar la con

servació de finques.

2.- Autoritzar el traspàs "inter vivos" o "mortis causa" d'es

tablimens inclosos en el comerç d'abasteixaments, hostele

ria¡bars i similars¡ el traspàs d'activitats classificades

com a molestes, nocives, insalubres i perilloses; ordenar

l'acondicionament dels locals i elements destinats a activi

tats.

2 abril 1986.- rlm.Sr.Primer Tinent d'Alcalde:

27 maig 1983.- rIm. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà. Regidor de Fi

nances.

L'atorgament de les subvencions particulars de conformitat amb el

que preveu.en les normes de procediment del Programa Municipal de

mesures per a la Protecció i Millora de l'Ambient urbà.

a) la contractació i declaració de la pèrdua de la garantia provi

sional i incautació de la mateixa en el cas previst per l'art.

46 del Reglament de Contractació de les Corporacions locals.

Cancel.lació i devolució de dipòsits i garanties constituits a la

Dipositaria Municipal per a:
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b) garantitzar el compliment de tota mena d'obligacions tributà-
•

ries i l'aplicació del dipòsit per a l'efectivitat de la re-

- taptació quan aquestes obligacions siguin fermes.

'c) garantitzar l'atorgament de. llicêncies d'o�ertura d'establi

ments,' mercats, auto-taxi� i áltres serveis munidipals que

�'exigeixin.

Li corresponen també la cancel.lació i devoluci� de qualsevol
altre tipus d� dipò�it o garantia que no e�tigui at�ibu!da �l
rlm.Sr. Primer Tinent d'Alcalde o als Consellers Presidents dels

Districtes.

13 juny 1983. rlm.Sr.Tinent d'Alcalde Joaquim Nadal i Caparà.

Firma dels Decrets de tràmit ordinari resolutoris de les propos

tes formulades pels Consellers-Regidors i pels diversos serveis

municipals, relatius a:

1.- Autoritzar les despeses per a:

a) LLoguer d'immobles dels que disposa la Corporació a títol

d'arrendament.

b) Primes d'assegurances concertades per a cobrir responsabi
litats i riscs de l'Ajuntament; i

c) Comptes de drets i "suplidos" dels Procuradors que han re

presentat l'Ajuntament davant dels Tribunals.

2.- La firma dels Comptes de Cabdals, els comptes de liquidació
i dels llegats que administra aquest Ajuntament, així com les

providêncies d'apressament contra els contribuients morosos,

d'acord amb l'art. 255 del Reglament d'Hisendes locals i au

toritzacions de subhastes dels béns apressats.
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3.- La firma de les resolucions que aprovin comptes de pagaments a

justificar censurades per la Intervenció municipal.

4.- Adjudicar directament els contractes d'adquisició de béns,de

subministraments, d'execució d'obres o de prestació de ser

veis, en els casos no atribuits expressament a altres òrgans

o .autoritat municipal.

5.- Signar, en representació de l'Ajuntament, les escriptures o

actes adm í.n Ls tratLve s per a la formalització de tota classe

de contractes, conGessions, llicències o autoritzacions, i

totes les qüestions sobre participacions, així corn quals�vul

ga altres actes que ho reque�eixin.

6.- Presidir la Mesa en les licitacions, de conformitat amb el

que disposa l'art. 105,3 del Reglament d'Organització i Ad

ministració municipal.

7.- Verificació de les certificacions expedides per la Secreta

ria general.

8.- Adopció de les resolucions procedents en ordre a:

a) Disposar la coropareixenxa

en cas d'urgència.

a judicis i l'exercici d'accions

b) Consentir o recòrrer, en el seu cas, les sentències i les

resolucions administratives desfavorables a l'Ajuntament.

c) Resolució dels recur so s d' alçada que s' interposin, de con

formitat amb el que disposa l'art.142 del Reglament d'Or

ganització i Administració de Barcelona, i

, d) Execució de sentències dictades pels Tribunals de qualsevol

jurisdicció.
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13 juny 1983. Coordinador d'Hisenda - (Ingressos)

Firma dels Decrets de tràmit ordinari resolutoris de les propos

tes formulades pels diversos serveis municipals de l'Area rela

tius a:

1.� Cancel.lació i devolució de �ipòsits i garanties, cbnstitriits
.

'

-. ,

en 'la Caixa General de Dipòsits, per tal d 'assel§fl!rar.:-� el compli-
ment d!obligacions, aixi com la firma dels resguards de dipò
sits.

'2.-' Insctiure, rectificar;' refondre, dopar de báixa i anul.lar,
inclGs en la via d'apressament, c�rrecs dels corresponents

• .JI "' •

arbitris, contribucions, drets i taxes, alXl com reconelxer

bonificacions o reduccions tributàries, quan siguin conse -

qüència de l'aplicació particular de preceptes o acords gene

rals.

3.- Devolució d'ingressos indeguts.

4.- Recursos de revisió de l'art.77,2 del Reglament d'Hisenda Mu

nicipal de Barcelona.

13 juny 1983. Ilm.Sr.Tinent d'Alcalde Raimon Martínez i Fraile

- Firma, en representació de l'Ajuntament, de les escriptures o

actes administratives per a la formalització de tota classe de

coritractes, concessions, llicències o autoritzacions i totes

les qüestions sobre participacions, aixi com qualsevulga al tres

actes que ho requereixen.

- Presidència de la Mesa en les licitacions, de conformitat amb

el que disposa l'article 105,3 del Reglament d'Organització i

Administració municipal de Barcelona.
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15 juny 1983. 11m. Sr. Guerau Ruiz Pena. Regidor Area Règim In

terior i Participació Ciutadana

Les facultats següents:

1.- Imposar.multes i sanc�ons, dins dels limits i condicions re

glamentàries, per a corregir les infraccio�s de les Orderian

ces i Reglaments generals, el Codi i les Or�enances de Circu

lació, les Normes de prevenció d'incendis 'i èans de Bon GOvern.

2.- Les saricions de les' faltes' lleus del personal de la Guàrdia

Urbana, i del 'Servei d' ExtinciÓ d ¡ Lnc'end
í

s i Salvaments. '

14 gener 1986. Ilm.Sr.Guerau Ruiz Pena. Regidor Area de Règim In

terior i Protecció Ciutadana.

Firma dels Decrets de tràmit ordinari resolutoris de les propostes

referents a:

1.- Admetre renuncies i reingressos dels funcionaris municipals,

declarar cessanties i jubilacions i concedir excedències de

tota classe.

2.- Concessió de bestretes de jubilacions i viudetats a compte de

la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local,i

atorgament de diferències graciables per concepte de jubilació

de les previstes al Pacte de Relacions Laborals.

3.- Concessió de pensions graciables a vigilants no integrats,or

fes incapacitats i les flEi'!l.jubilacions del col.lectiu de personal

de neteja.



�.- Autoritzar prorrògues de permanència en· el Servei actiu de
conformitat amb el que disposa l'art.47.C dels Estatuts de

la MUNPAL i rehabilitar i transferir pensions.

5.- Nomenaments de càrrecs de comándament de qualsevol nivell

�dministratiu i tªcnic inferiors a nivell djUnitat i assig
na�i6 de complements especffics.

6.- Nomenaments de funcionaris interins per a re�itzar funcions

administratives o tªcniques concretes .

. 7. - E,l reconeixement d' anys de servei, dels funcionaris a efec

tes d'augments graduals, així cbm dels jubilats per a la

fixaci6 de les seves pensions, i en els casos de readmissi6,
rehabilitaci6 i reincorporaci6 al servei.

8.- Declaraci6 de situacions de funcionaris municipals,conces
si6 de permutes, i atorgament de comissioms de serveis a

altres organismes públics.

9.- Imposici6 de sancions per faltes lleus i cancel.laci6 de les

mateixes.

10.- Concedir bestretes al personal municipal.

11.- Aprovaci6 de relacions d'admesos i exclosos a proves selec

tives.

12.- Contractaci6 de personal laboral, atorgament d'excedªncies
i reingressos, i classificaci6 professional de l'esmentat

personal.
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25 d'abril 1986. 11m. Sr. Guerau Ruiz Pena. Regidor Area Rè

gim Interior i Protecció Ciutadana.

Firma dels Decrets de tràmit ordinari resolutoris de les propos

tes referents a:

Encàrrecs i encomandes de serveis professionals que siguin con

tractats per aquest Ajuntament.

24 novembre 1986. Ilm.Sr.Guerau Ruiz Pena.Regidor Area Règim
.

, .

.

Interior i Protecció Ciutadana.

Firma dels Decrets d'iricoació d'expedients dis6iplinaris del

personal de la Corporació.

14" febrer 1985. 11m. Sr. Joan Torres i C�rol'. Regidor 'de l'Area

de Transports i Circulació.

Les facultats següents:

1.- Imposar multes i sancions dins dels l{mits i condicions re

glamentàries, per a corregir les infraccions de les Ordenan

ces i Reglaments Generals, el.Codi i les Ordenances de Cir

culació i els Bans de Bon Govern, que no siguin competència

expressa d'altres òrgans auxiliars.

2.- Resoldre les incidències derivades de l'exercici de les an

teriors facultats i dels escrits de descàrrec i reclamacions

formulats en els expedients respectius, i confirmar o anulo

lar totalment o parcialment les indicades sancions o actua

cions complementàries.

28 març 1983. Ilm.Srs. Regidors Manuel Gómez Acosta i Germà Vidal

Rebull, indistintament.

La contractació del personal amb càrrec al Fons d'ocupació comu

nitària; els quals podran delegar la signatura dels contractes

individuals en el funcionari que estimin � oportü.
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18 febrer 1983. President del Consell .d'Administració de l'Insti

tut Municipal dels Serveis funeraris.

Autoritzacions per les inhumacions i cremació de cadàvers en el

Cementiri del Nord, de conformitat amb l'article 48 de les Orde

nances de Cementiris i Ordenança reguladòra del Servei d1Incine

ració de cadavers i restes humans,aprovada pel Consell plenari el

20 de mar�'de 1981�

29 juliol 1985.Coordinador de Serveis de �ultura.Sr Josep Subirós

i Puig:

La signatura, en representació de l'Ajunta�ent de Barcelona,dels
contractes i serveis relacionats amb actuacions d'artistes o grups

d'espectacles que celebrin representacions en activitats que orga

nitza l'Area de Cultura en absència de la Regidora de Cultura Maria

Aurèlia Capmany i Farnés.

27 novembre 1985. Conseller Delegat del Servei Municipal de la

Candidatura Olímpica.

Autorització de les despeses propies del Servei, dins dels límits

de la competència de l'Alcaldia.

- Contractació de les obres, serveis i instal.lacions la quantia
de les quals no excedeixi del 50% del limit autoritzat per a

la contractació directa.

- Reconeixement de les obligacions resultants de les obres,serveis
i instal.lacions que prèviament hagi contractat.

- Autorització de les despeses "a justificar" pels conceptes que

autoritza la Norma 12, apartat 3 de les de funcionament del Ser

ve� i que són les següents:

a) Adquisicions dels elements necessaris pel funcionament del

Servei,en base a l'especificat del seu funcionament i per ca

sos urgents no previsibles.
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b) Petites reparacions en els edificis i instal.lacions del Ser-

vei.

e) Adquisicions de béns consumibles i no inventariades dels que no

en disposen els magatzems i dipòsits de la intendència municipal.

d) Adquisició de llibres,i publicacions de caràcter tèçnic.

e) Cursos, viatges i recepcions professionals ordenades per la Su

perioritat.

f) Rep�racions de vehicles i maquin�ria que no es puguin fer al Ser

vei.

'ij" febrer' 19'86. Conseller..,Oelegat
-

del 's·�;vei Munlcipal'-- de la Candi

datura Olímpica.

Autorització de les despeses pròpies del Servei

- Contractació d'obres, serveis i instal.lacions, la quantia de les

quals no excedeixi del 50% del límit autoritzat per a la contrac

tació directa.

- Aprovació o modificació de projectes d'obres per quanties que no

excedeixin de la partida d'imprevistos o similar, dels pressupos

tos d'execució aprovats i que, en tot cas, no ultrapassin el 50%

del límit autoritzat per a la contratació directa.

- Adquisició de bens i drets, i contratació de subministraments quan

la quantia no ultrapassi 1'1 per 1.000 dels recursos ordinaris del

Pressupost.

10 febrer 1986. Gerent del Servei Municipal de Parcs i Jardins de

Barcelona.

a) Autoritzar les despeses pròpies del Servei.

b) Contractar obres, serveis i instal.lacions, la quantia dels quals

no excedeixi del 50% del límit autoritzat per a la contratació di

recta.
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c) Ampliar o modificar els projectes d'obres per quanties que no

excedeixin de la partida d'imprevistos o similar dels pressu

postos d'execució aprovats i que, en tot cas,no ultrapassi el

50 % del límit au·tori tzat per a la contractació directa.

d) Adquirir bens i drets,i contractar subministraments quan la

quantia no ultrapassi 1'1 per 1000 dels recursos ordinaris del

Pressupost •

. e")·' Contractar, ,despatxar i sancionar i requalificar al pe r s ona L,
prêvia conform�tat'de la Direcció del Servei de personal,en
.¡'àmbit de la plantilla espècial del Servei, aprovada per la

Comissió �e Govern.

f) Contractar, despatxar i sancionar a personal temporal contractat

p�r un període m��im de 6 mesos� sempre dins de les limit�çions
de la d6tació pressupostària;

g) Negociar el Conveni Col.lectiu laboral del Servei Municipal de

Parcs i Jardins quedant sotmesos els acords a la conformitat de
la Direcció del Servei de Personal.
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Gabinet de l'Alcaldia (511.2.03.4)

Tipus: Organ d'assistència tècnica

Nivell: 3 Classe: 4
Sota la dependència directa de l'Alcalde, exercirA les fun
cions que aquest li encomani i, en particular, les següents:

t *) -

- Coordinació i seguiment de tots els assumptes amb origen
o destinació a l'Alcaldia que tinguin caràcter econOmic

i/o administratiu.

- Rèlació i coordinaci6 amb tots els Organs de l'Administra

"ció municipal respecte d'aquelles qüestions que hagin d'és

"ser·aprovades pe� Decret de'l'Alcaldia,o per acord de la-. �

Comissió municipal Perm;:ment o del Consell pte', així com -

de la Comissió municipal de Govern" de la qua l, serà Secre-

tari.
"

- Seguiment i impuls dels acords presos pels Organs � es

mentats així com dels acords o convenis de caràcter' econO

m�c amb altres ins�itucions que hagin'd'éèser aptovats
pels mateixos Organs.

- Control i seguiment de tota la signatura d'índole econòmi
ca de l'Alcaldia.

- Coordinació de les Comissions Tècniques i de la de Descen

tralització en ordre al posterior passi dels assumptes es

tudiats als òrgans decisoris. (C.G., C.M.P.i C.P.) sota la
direcció del Conseller-Regidor de l'Area de Règim interior
i Protecció ciutadana.

- Supervisió del funcionament i organització de l'Oficina Ad
ministrativa de l'Alcaldia i del personal subaltern que se

li designi.

Secretari particular de l'Alcalde (511.2.03.4)

Tipus: Organ d'assistència administrativa
Nivell: 5 Classe: 2

( *)
Sota la dependència directa de l'Alcalde, exerC1ra les fun-"
cions que aquest li encomani i, en particular, les següents:

- Control de l'agenda; visites a l'Alcalde, tant les inter -

nes com les externes, i convocatOria de reunions.

- Atenci6 a les trucades telefOniques que rebi o vulgui esta

blir l'Alcalde.

- Obertura de la correspondència que arriba a l'Alcaldia i -

la seva distribució als Organs auxiliars que correspongui,
així com la seva tramesa a altres dependències municipals
quan clarament no siguin assumptes a resoldre per l'Alcal
(*)

Funcaons exercides de fet, no rerollides en la norma organitzativa.
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dia o siguin tan sols d'informaci6 per a altres òrgans mu

nicipals

Control i recollida de la documentaci6 que l'Alcalde sol.
liciti per a la seva informaci6 i estudi.

- Contestaci6 de la correspondência personal i oficial de -

l'Alcalde amb els ciutadans, Organismes o Institucions
quan no impliqui definici6 de postures polítiquesi en tal
cas, l'Alcalde definirà �e la Secretaria particular o del

·Gabinet de Comunicació. si es propi.
Ar�iu particular'de l'Al�alde.

- Organització , funcionament í distribuci6 del treball de '

l'Oficina Administrativa.
'

- Organització, control i' funcionament del protocol de l'Al
caldia i comandament 'funcion�l,dels M�cers.
Instrucció, dels exped.í errt s d' adqu í.s í.c í.ó de sconcentrada
dels béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb
destinació als òrgans que s'indiquen:
- Organs col.legiats de govern
- Alcaldia

.Organs informatius i d'assistência a l'Alcalde.
- Gabinet de l'Alcaldia
- Secretaria particular de l'Alcalde.

Unitat Operativa de Cerimonial i Majordomia (531.1.01.9)

Tipus: Unitat operativa têcnico-administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

- Corn a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li
corresponen les funcions directives i de comandament que
atribueix als Caps de les Unitats operatives l,'acord de -

la C.M.P. del 13 de novembre de 1981, i, en general, el -

servei de Macers i Porter Major.
- Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desconcentradadels béns mobles d'ús o consum ordinari i no específicamb destinació als òrgans que s'indiquen:

- Unitat de Cerimonial
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Servei de Cerimonial i Protocol (531.1.01.1)

Tipus: Servei tècnic operatiu

�ivell: 3 Classe: 1

Funcions:
Atenci6 protocol.lària a la Corporaci6 i als seus membres.

- Recepci6 d'invitats.

- Organitzaci6 dels actes públics que es celebrin per l'Ajun
tament en els edificis municipals: cerimònies, homenatges�
banquets, recepcions.

Assistència als membres de la Corporaci6 en els seus viat

ges i desplaçaments oficials.

- Gesti6 de les localitats que corresponen a l'Ajuntament
al Gran Teatre dei Liceu i al Palau de la Música, per qual

. sevol títol.

Gabinet de Comunicaci6 (622.2.67.2)

Tipus: Organ tècnico-administratiu

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desconcentrada dels

béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb desti

naci6 als òrgans que s'indiquen:
- Gabinet de Comunicaci6

Serveis de Prems� (534.2.01.2)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

_ r.analitzar les relacions de la CorporaciÓ i dels seus òr

gans auxiliars amb els mitjans de comunicació social.

- Proporcionar informació del Municipi als indicats mitjans:

- Organitzaci6 de rodes de premsa.

- Organització i realització de campanyes per a promoure

i difondre o popularitzar actuacions municipals.

- Redactar informacions periodístiques de notícies i ac

tes de l'Ajuntament i distribuir-les als mitjans de co

municació social.



_ Recollir i traslladar a la Corporació i als seus òrgans -

auxiliars les noticies, articles o comentaris d'irrterès -

per al Municipi, apareguts en els mitjans de comunicacIó
social:

Preparació d'un Butlleti resum de la premsa diària i -

distribuir-lo.

Realització de gravacions magnetofOniq�es d'emissions

i distribuir-les.

Preparació de ""lIdossiers 11 informatius de" qüestions de -

terminades."
.'"

Obtenció ordenació i manteniment d'un arxiu amb tota .la

informació d'i�terès municipal publicada en els �itjans -

de comunicació; col.leccions de diaris; gravacions; resums

de pr�msa; comunicacions rebud�s i trameses, etc.

Projecció ln�er�acional de la Ciuta� de Barcelona

Tipus: Lloc de treball (530.4.01.3)
N�vell: 3 Classe: 4

Funcions:

- Desenvolupament dels estudis, treballs i qüestions tècni
ques encaminades a la projecció internacional de la Ciu -

tat de Barcelona, el manteniment de les seves relacions -

amb altres ciutats del món i la integració i/o participa
ció en associacions internacionals de municipis.

Responsable de Relacions Comunitàries

Tipus: Lloc de treball

Nivell: 2

Funcions:

Fomentar i desenvolupar la convlvencia i l'entesa entre els
barcelonins i, per tant, les seves potencialitats culturals,
així corn el coneixement mutu i les relacions amb les Comuni
tats AutOnomes, llurs capitals i ciutats, dintre de l'àmbit
cultural i de la gestió urbana.

99.
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Secretari General (500.1.01.1)

Tipus: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional

Nivell: 1 Classe: 7

El Secretari general, sota la superior autoritat de 1 'Alcalde, té el ca

ràcter i exerceix les funcions que li atribueix l'art. 92.3,a) de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'art. 162.1 del Text refós de les disposi
cions legals vigents de Règim local i, en quant no s 'oposi o estigui en

contradicció amb aquestes disposicions, les determinades en els articles

140 a 145 del Reglament de funcionaris d' admírrí.s't.rac.ió local.

'Oficina de la Secrètaria General (500.3.01.7)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

Vicesecretari (500.1.02.2)

Tipus:'Funcionari amb habilitació de caràcter nacional

Nivell: 2 Classe: 7

El Ví.cesecr'et.arí, es l' òrgan de col.laboració .tmnediata errb el Secretari

general en els termes i l'abast reglarnentariament determinats. L'acord
del Consell Ple de 4 d'abril de 1977 que va crear aquest càrrec com a

dependència adjunta al Secretari general, li encomana la comesa de subs
tituir-lo en aquells casos que procedeixi reglamentàriament i d 'exerciJ?
les funcions que aquest li delegui i les altres que li encomani la Corpo
ració.

-

Oficial Major (500.1.03.3)

Tipus: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

Nivell: 2 Classe: 7



Gabinet Tècnic de Programació (520.1.01.0)

Tipus: "Staf" general
Nivell: 2 Classe: 8

Funcions:

Assessorar i col. laborar amb els Oraans de Govern de la -

Corporació en els aspectes econòmics de la problewàtica i
la política urbanes, corresponent-li especialmente la for
mulació dels Plans i proqrames d' x::tuació d' Inversió.

,... La proposta dels mètodes" 'la çoordin�ció i l,'elaboració
finals dels pl ans generals mun í.c í.oa Ls com expressió fOEmal de la política i els obiectius de l'Alcaldia i els
òrqarts de Govern dé l'Ajuntament.

'

� L'elaboració i formulació dels proarames anuals i nlàri
anuals d' inversió en auè es concreten els 'Plans d' actua,
ció i aue constitueixen el continGut dels Çapítols dflñ
versió dels Pressupostos municipais.

- Proporcionar a l'Alcaldia i als' òraans de Sovern de
l'A�untament informació permanent sobre l'exedució del�
Plans generals i els proqrames d'Inversió, sobre l'evo
lució i situació de l'activitat de l'Ajuntament i sobre
la situació i evolució de la Ciutat des del punt de vis
ta de les competències municipals.

- L'avaluació econòmica dels proiectes d'Inversions, dels
Plans sectorials i d'Urbanisme i la seva coordinació

u

amb els Plans aenerals i Proarames d'Inversions, quan -

així ho establéixi l'Alcaldia.

La realització o coordinació dels estudis necessaris
ner a conèixer l'evolució econòmica de l'A4untament i -

les seves perspectives i els problemes d' infrastructu
ra, d'equi�ament i de funcionament de la Ciutat, i la -

demanda social al respecte; i sobre el spctor pGblic i
la problemàtica urbana en qeneral.

-

- La formulació anual pressupostàr:i.a dels programes d' In
versió en estreta col.laboració amb les Tinències d'AI
caldia de Planificació i ordenació de la Ciutat i la de
Finances i Serveis Generals.

- Coordinar, a reaueriment de l'Alcaldia o dels seus Or
gans de Govern, aauelles actuacions que exigeixen la -

partictpació de diversos Serveis i/o Arees de l'Adminis
tració municipal, per tal d'asseaurar la seva eficaç -

realització
'

101.
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Oficina de Serveis Generals (520.5.01.1)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Departament d'Estudis i Programació (521.2.02.8)

Nivell: 6 Classe: 2

Nivell: 3 Classe: 4

Tipus: Organ "staff"
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Tinents d'Alcalde

Tipus: Organ de govern individual de caràcter sectorial

Nivell: 1 Classe: 4

Els Tinents d'Alcalde, en llur condició de col.laboradors -

directes i permanents de l'Alcalde, exerciran les següents
funcions:

a) Substituir l'Alcalde, per l'ordre de prelació assenya -

lat en llurs nomenaments, en els casos de vacant, abièn
cia, malaltia o impediment.de tota mena;

b) resoldre els assumptes i exerc í.r les facultats que d t
una

manera expressa i per escrit els delegui l'Alcalde;

c) signar, per delegació de l'Alcaldia, els decrets, escrip
tures, actes o documents de tot tipus, mitjançant els .=
quals es fórmalitzin les resolucions, actes administra ...;

tius i actes o negocis jurídics·que determini.a l'efecte
l'Alcalde;

d) exercir la Presidència efectiva de cada una de les Comis
sions Informatives a les quals es refereix l'art. 28,2 =

del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Mu

nicipi; i, amb tal caràcter tenir cura de la coordinaciÓ
dels assumptes que hagin de ser informats per les esmen

tades comissions, i supervisar l'execució i compliment -

dels corresponents acords del Consell Ple;

e) exercir les funcions de coordinació que els delegui ex -

pressament l'Alcaldia, en relació a les Arees i els as -

sumptes que a tal efecte determini.

Gabinets de les Tinències d' Alcaldia (*)

Tipus: Organ d'assistència Tècnico-administrativa

Nivell: 3 Classe: 3

(*) Al Gabinet de la Tinència d'Alcaldia d'Urbanisme i Obres Públiques li
correspon la instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada -

dels béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb destinació
als òrgans que s'indiquen:
- Tinència d'Alcaldia-Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques i òrgans

que en depenen directament.
- Coordi naío r d' Urbanisme i Obres Públiques.



Servei municipal de la Candidatura Olímpica (264.2.05.3)

Tipus: Organ especial de gestió dotat

d'autonomia funcional

Nivell: 2 Classe: 6

L'objecte del Servei de la Candidatura Olímpica es concreta

en les comèses següents:

1. L!elaboració de l'avantprojecte d'organització del Jocs

implícit'en la presentació de la Candidatura,.i

2. La preparació i execuci6, en el sèu ¿as, de les acciçns
conduents per aconsè�uir l'aprovació �� Ja Candida�ura de

Barcelona.
'

Per a l'acompliment de les comeses assenyalades eri la

norma anterior, el Servei exercirà les següents funcions:

A) Tècniques:

a) Assistir t�cnicament el Consell Rector donant-li l'a

jut administratiu necessari.

b) Elevar al Consell, a través del Conseller Delegat del

Comitè Executiu, les oportunes propostes i mesures d'exe

cució.

c) Executar directament les decisions del Consell que

recaiguin a l'àmbit de la competència del Servei.

d) Coordinar l'execuci6 de les decisions del Consell que

afectin a la competència dels òrgans aliens al Servei.

e) Realitzar el control i seguiment global de totes les

actuacions, pròpies i aliènes tendents a l'elaboraci6 de

l'avantprojecte i a la consecució de l'aprovaci6 de la -

candidatura a què es refereix la norma segona.

f) Obtenir, requerir ordenar i tractar tota la informa -

ci6 necessària per a l'acompliment de la seva comesa.

'g) Elaborar projectes o avantprojectes relatius a la in

frastructura organitzativa i administrativa dels Jocs.

h) Estudiar els sistemes i fonts de finançament per als

Jocs i realitzar les gestions oportunes per ponderar la

seva efectivitat.

i) Determinar i inventariar els òrgans de l'Administraci6 munici

pal, provincial, autonòmica i' central la intervenci6 dels quals -

sigui necessària per a l'organitzaci6 dels Jocs.



j) Coordinar l'actuaci6 dels òrgans municipals afectats -

per la presentaci6 de la candidatura i habilitar els siste
mes precisos per coordinar la dels òrgans implicats aliens
a l'Ajuntament.

k} Determinar i inventariar persones i entitats públiques
i privades, espanyoles i estrangeres, prop de les quals
s'hag� d'efectuar l'acci6 de propaganda i relacions públi -

qU,es a què es refereix l' apartat segon de la norma. quarta.

1) Proposar i en el seu cas rèalitzar les gestions necessà
ries per a aconseguir l'opini6 favorable a la candidatura

-

en l'àmbit nacj_onal i internacional i

B) Administratj_ves

a) Instrucci6 dels expedients de contractaci6 d'obres en -

totes les fases i incidències.

1:» Instr'ucci6 deLs expedients de. corrt ractac í.ó ,dels aerve Ls ,

treballs, béns inventari�bles � materials i béns'no inventa
riables en general necessaris per a les finalitats del Ser=
vei.

c ) Preparacio' de la planificaci6 de la despesa i p r.sv i s Ló

d'inversions, elaboraci6 dels pressupostos i previsions de

tallades, i instrucci6 dels expedients d'autoritzaci6 de la

despesa.

d) Administraci6 de les partides pressupostàries assigna -

des al Servei i de les quantitats lliurades en concepte de
despeses a justificar.

e) Conformaci6 i tramitaci6 de factures i actes de receE -

ci6.

f) Inventari, control i administraci6 dels mitjans materials
adscri�o subministrats al Servei.

g) Elaboraci6 d'indicadors de gesti6 i control dels resul
tats.

h) Control dels costos de funcionament del Servei.

i) Registre, arxiu, biblioteca i documentaci6 general del
Servei.

j) Gesti6 i control de destinacions i situacions de pers�
nal administratiu i laboral adscrit al Servei.

k) Atenci6 a la conservaci6 i manteniment dels locals i -

instal.lacions adscrits al Servei i relaci6 directa amb els
Serveis Tècnics municipals en6arregats de tals funcions, i

105.
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1) Proposar als òrgans competents l' habili tació de les parti

des pressupostàries: o l'ordenació de les transferències

necessàries per atendre a les despeses de funcionament

del Servei.

NOTA. El Comité Olímpic Internacional en la seva 91èna Ses

sió va confiar a la Ciut�t de Barcelona i al Comité Olím

piç Nacional d'Espanya �'organització dels jocs d'estiu,

de la XXV Ol�mpiada l'any 1992, i a tal fi es va signar a

L a u sanne . -_. 1 '
o por tú· con t rac. t e e 1 d i a 1 7 d' o c tub redell 9 8 6

(G.M. nQ 30 de 1986).

Per tant,aquest Servei està pendent de. le� decisions

que al respecte prengui la Corporació.

Per altra part, l' �lcaldia va signar el 15 de gener d'enguany amb -

el ;President del C.O.E. el Cbnyeni creant un Cbmité Cbnjunt

d' Enllaç:, pendent de ratificació pel COnsell Plenari, constituit so

ta la Presidència de l' Alcalde i .La Vice-:-presidència. del President

del C.O.E., amb la finalitat de garantir en aquest període transit�
ri la resolució dels assumptes encaminats a la preparació dels

JJ.OO. 92 i servir de canal d'expressió dels criteris per a la cons

ti tució del e 00 B 92.

Les funcions executives estaran adscrites administrativament a

l' Ajuntament de �rcelona, el qual proveirà a llur cobertura pres

supostària podent rebre aportacions del C.O.E. i altres Institu -

cions representatives en el Cbmi tè.



Tinent d'Alcalde de la Ponència per al Desenvolupament Econò
mic i Social de la Ciutat (622.2.68�3)

Tipus: Organ de govern individual de caràcter sectorial

Nivell: 1 Classe: 4

El Regidor Ponent, amb rang de Tinent d'Alcalde, a més de -

les atribucions que l'extrem sisè del Decret de l'Alcaldia
del 27 de juliol de 1983 assigna als Tinents d'Alcalde o Con

. sellers-Regidors d' Area, ze fe r í.de's a la infraestructura orgà
ni ca de la Ponència, exercirà, per delegació de l'Alcaldia�
totes les facultats necessàries per a l'acompliment de la c2
mesa de l' esmentada Ponència; la qual e's concreta en les se-.

güents funcions:

Estudiar� avaluar i coordinai Iee iniciative� promogud�s -

per qualsevml de les Arees i Sectors de l'Administració mu

nicipal, encaminades al foment de l'activitat econòmica i
a la millora del nivell d'ocupació.

>

.1- Facilitar, fomerrt.ar , promoure i impulsar tota classe d' ac> .

tivitats generadores d'ocupació, 'amb càrre6 a recursos pro
pis o d'altres co rpoz-ac.í.ons o errt í.ta ts, especialment d'aaue
lles les competències de les quals incideixi directament'-
en là vi�a e�onò�ica de la Ci�tat.

- Estudiar i analitzar la realitat econòmica general, en or�.

dre al coneixement íntegre dels Ca'1lpS o sectors �n què po
den desenvolupar-se actuacions corlduents a la mobilització
de recursos i-a la promoció de l'ocupació, impulsant, a tal
efecte, la concertació social.

- Actuar prop dels sectors econòmics aliens a l'Ajuntament,
estimulant les inversions generadores d'ocupació i propo -

sant als òrgans de govern municipals les mesures oportunes
per a l'animació i desenvolupament de l'economia social.

Correspondrà també'al Tinent d'Alcalde Ponent, la represeE
tació de l'Ajuntament davant les entitats i organismes pú
blics o privats, de tota mena, en tots els assumptes relacio
nats amb el desenvolupament econòmic i la lluita contra �

l'atur.

Jun�a Tècnica assessora de la Ponència

Tipus: Organ col.legiat interorgànic de caràcter consultiu

Nivell: Classe:

Funcions:

� Assistir i assessorar al Tinent d'Alcalde en les matèries

objecte de la Ponència i, en particular, en la definició
dels seus objectius, plans, criteris i modalitats d'actua
ció.

107.
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- Informar els expedients i assumptes aue aquell sotmet al seu

estudi o consulta.

- Coordinar, a nivell superior, l'actuació de la Ponència amb

les referides Arees o Sectors.

Director executiu de la Ponènci� (622.2.69.4)

Tipus: Organ directiu individual de caràcter sectorial

Nivell : 2 Classe: 6

Sota la irnmediáta dependència del Tinent,d'A1ca1de Ponent, -

tindrà les atribucions a�signa�es als Directors de Serveis per
l·extrem vuitè del Deciet de l'Alcaldia del 27 de juliol dé

1983, assumint la' d í.r ec c Ló immediata dels òrgans de suport

que li estan adsc�its directa�en� i la superior dels altres in

tegrants de la Ponència.

Depàrtament d'Estudis, Anàlisis i Valoracions tècniques
(270.7.01.3)

Tipus: Organ de suport o "staff"

Nivell: 4 Classe: 6

Funcions:

- Recollida i avaluació de les dades referents a les variables

econòmiques amb incidència en el fenomen de l'atur (creació/
destrucció d'empreses; nivell d'inversions públiques i/o -pri
vades; evolució local de l'ocupació), directament o a través
de Centres estadístics estatals o autonòmics i d'informacions

d'altres observatoris econòmics (Cambra de Comer�, Caixes

d'Estalvis, etc.)
- Anàlisi i avaluació de les mesures de l'Administració Cen

tra1 i Autonòmica (Plans de reconversió, zones d'urgent re in

dustria1ització �ZUR-) i propostes d'actuació al respecte.
-

- Establiment de criteris per a la fixació de la política so -

cia1 municipal dirigida als parats (rehabilitació, reciclat

ge, atur juvenil, marginats, atur de llarga durada, borses -

d'atur, etc.)
- Avaluació i establiment de criteris per a l'actuació coordi

nada de les Arees i Sectors municipals: Urbanisme i Obres Pú

b1iques (Polítiques de rehabilitació d'habitatges i del sò1-
i locals industrials); Serveis municipals; Medi ambient; Fi

nances (Pressupostos, Ordenances Fiscals, Intendència, Po11
tica de Compres i Contractes); Estalvi energètic.

�

- Estudi i proposta de mesures per a fomentar les inversions:

Agilitació de tràmi�administratius; Possibilitats de comer

cialització; facilitat d'accés als serveis municipals.
- Estudi de les mesures per a recolzar l'ampliació de les

empreses i ajudar a la supervivència de les en crisis; assi�
tència informativa i tècnica a les empreses; impuls a la in-

novació tecnològica; al disseny i a la comercialització;



creació d'agències d'animació econòmica.
- Balan� i avaluació dels resultats dels Plans d'Ocupació Comun!

taria i de Programes d' An í.mací.ó econòmica.

Relacions amb altres organismes i entitats e s pariyo Ls i estran
gers, amb referència a les anteriors comeses (OCDB, Universi
tats, Centres d'Investigació, Cambres, Associacions empresa
rials, Sindicats, Gremis, Federació de municipis i Orqanismes -

europeus i internacionals); seguiment de programes internacio
naIs; intercanvi d'experiències i celebració de jornades d'estu
di.

109.

Departament d�' Re¿ursos extern� (270.5.01.8)

Tipus: Assimilat a Servei tècnic operatiu.
�ivell: 5 Classe: 5

Funcions:

'Estudis sobre la possipilitat de financiació dels Plaps i Pro
gramés d'Ocupació i d'Ani�ació ecónòmic� .

... Coneixement actualitzat i inventari permanent de les fonts de fi
nanciació, incloses les de caràcter internacional o comunitari
(CEE) •

- Propostes de captació de recursos externs.

- Negociacions per a l'obtenció dels esmentats recursos.

- Relacions amb entitats financeres per a les finalitats indica-
des anteriorment.

Departament de Formacio. (270.5.02.9)

Tipus: Assimilat a Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

,._. Estudis sobre les possibilitats de formació i reciclc'1tge pro -

fessional del personal afectat pels plans i programes d'ocupa
ció i animació econòmica.

'_. Coneixement i inventari permanent de les entitats, organitza '-

cions i recursos utilitzables per a la referida formació.
,._. Preparació i disseny de programes de formació, tant de caràcter

professional com per a directius i gestors d'entitats d'Econo -

mia Social (Cooperatives, Societats Anònimes laborals, etc.)

-,Organització de curs6s, cur�ets i cicles de pràctiaues per a la
formació de l'esmentat personal.
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Direcci'ó de plans i programes (27 O .1. 01. 7)

Tipus: Assimilat a Unitat Operativa

Nivell: 3 Classe: 1

Sota la depèndència immediata del Director executiu de la Po

nència, exercirà les atribucions as!gnades als caps de les

Unitats Operatives per l'acord de la Comissió municipal Perma

nent del 13 de novembre del 1981" en relació als òrgans que

s'enumeren tot seguit.

D:eoartament a'c.iminis t.r a 't'iu, (27 O • 3 � 01 .2)

�ipus: Assimil�t a Negociat d'assistència administrativa

Ni�ell: 5 Classe: 2,

, Funcions:

A�sistència juridica i 'administratl�a a la Pbnèn¿ia i 'als �

òrgans que la integren¡ Secretaria de la Junta tècnica as �

sessora .

• �. Formulació dels plans i programes generals d'actuació de la

Ponència amb base en les especificacions assenyalades pels
seus òrgans.

'�. Preparació dels balan�os pressupostaris.

- Elaboració de la planificació de despeses i previsió d'in -

versions.

- Gestió de les partides pressupostàries assiqnades a la Ponè,!!
cia .i ad�inistració de les quantitats lliurades en concepte

de "pagaments a just:�ficar".
- Relacions amb la Intervenció i Dipositaria de Fons en matè

ria de consignació de despeses i d'ordenació i efectivitat

de pagaments.

� Instrucció dels expedients d'autorització de despeses.

- Instrucció dels expedients de contractació de serveis, sub

ministraments i adquisicions amb destinació als òrgans inte

grants de la Ponència, inclosa l'adquisició de béns mobles

d 'ús o consum general, i la co.npra desconcentrada en virtut

de l'acord de la Comissió de Govern del 31 de juliol de 1985.

- Tramitació de certificacions i factures.

- Preparació i tramitació dels expedients d'obtenció de fons

externs per a la financiació dels Plans municipals d'Ocupa
ció � dels Programes d'Animació Econòmica.

- Formulació dels referits plans i programes d'ocupació i an�
mació econòmica, amb base en les prescripcions tècniques i

econòmiaues assenyalades pels respectius Departaments de �

Coordinació; i elaboració de les propostes per a la seva �



aprovació pels òrgans de govern competents.
� Formulació dels projectes de convenis i concerts amb entitats

• pGbliques i privades, amb bas� en els condicionaments determi
nats pels Departaments competents de la Ponência.

- Instrucció, en general, dels expedients origina�s per l'actua
ció dels serveis i dependêncies de la Ponência.

� Control de costos i resultats dels serveis de la Ponência
elaboració i actualització d'indicadors de gestió .

..... Control de situac ions i de s t.Lnac í.ons del personal adscrit· a -

la Ponència.

Req í.st.r e , arxiu i documen t.ac í.ó gèner-al de la Ponència.

111.

Departament de Coordinació dels Plans municipals d 'Ocupaéió
(270.2.01.0)

Tipus: Assimila t, a S ervei tècnic operatiu
Nivell: 4 Classe: 5

Puric Lon s :

- Coordinació amb els Districtes, A�ees i Sectors de l'Adminis
tració municipal executiva rer a la definició i disseny dels
plans municipals d'ocupació, i per a la supervisió de la se

va execució, mitjan�ant:
Recaptar informació sobre les obres i serveis oue puguin -

ser realitzats per les Arees i Districtes per mitj� dels •

Plans d'Ocupació, i sobre llurs condicionaments tècnics i
econòmics.

- Recaptar informació sobre Les po s s fb í.Ld t.a t.j, d'acollir, en -

rêgirn de pràctiques o aprenentatge, a personal pos t=qzadüa t;
sense ocupac ió.

� Analitzar i informar les propostes resultants perquê pu
guin ser considerades per la Ponència.

- Determinar els recursos financers i de personal destinats
als plans que es puguin atendre amb les subvencions disponibles.

- Proposar la distribució dels recursos entre les diferents
propostes i determinar les prioritats.

- Determinar les prescripcions tècniques i econòmiQUes dels
plans, així corn llur durada, programació i pressupost.

- Gestionar les dotacions de personal prop de les oficines
d'ocupació.de l'INE.

- Seleccionar el personal d'ocupació comunit�ria en col.labo
ració amb les Arees, Districtes o s ectors interessats o
a t.en ín t-cs e als reauisits per ells assenyalats.

- Determinar les necessitats de formació o reciclatge professional del personal seleccionat i sol.licitar l'oportuna �
assistència del Departament de Formació.

.



112.

- Supervisa'ñ l' execució dels plans verif·i.cant l' acompliment

de llurs prescripcions tècniques i econòmiques, i de la -

normativa aplicable, així com la auantitat i qualitat de

les prestacions; tot això amb l'assistència de l'Oficina

de Seguiment i Control.

- Elaboració i disseny deas p�ans d'ocupació d'iniciativa de

la Ponència i realització, al respecte, de les subfuncions

enumerades a l'a�artat anterior.

- Coordinació amb els Serveis de Personal per a la contract�

ció del personal seleccionat, i per al seguiment de les iE
cidències contractuals i de la consumació dels contractes.

Departament de Coordinació dels Programes d'Animació Econòmi

ca (270.2.02.0)

Tipus: �ssimilat a Servei tècnic operatiu

Nivell: 4 Classe: 5

Funcions:

- Foment de l' economia social, estimulant i tute.lant les Ln í>

cia tives empresar LaLs de c.aràcter Lnd í.v í.dua L o col.lectiu,

i assistint a les empreses que participin dels programes
-

d'animació econòmica.

� Assessorament a persones o col.lectius per a la creació T

de cooperatives o societats anònimes de tipus laboral.

- Assessorament específic als promotors en matèria f í.na nc'e

ra, laboral i tributària.

- Projectes de creació d' infrastructura de suport per a les

esment:ades empreses facilitant ..... Le s.i Loc aL per a llurs ins .....

tal.lacions i serveis comuns d'assistència administrativa

i comptable.

,._. Assist:ència a les empreses en general per a l' elaboració

i desenvolupament de programes d'ocupació; i gestions

prop dels Gremis, Cambres i altres entitats intermèdies

per a la formulació i aplicació dels referits programes .

..... Definició de les prescripcions tècniques i econòmiques .....

dels programes d'animació econòmica, així com de llur du

rada i àmbit d'aplicació, fases d'execució i pressupost�

- Determinació de les necessitats de formació o reciclatge

professional aue impliquin els esmentats programes, i d�
manda de l'oportuna assistència al Departament de Forma

ció.

,._. Supervisió de l' execució dels programes, de les activitats

i desenvolupament de les empreses creades a la seva empara,

mentre necessiten assistència, i de l'execució dels progra .....

mes d'ocupació per part de les empreses
col.laboradores.



113.

Orientació i supervisió de l'actuació dels Animadors econò
mics de Districte .

� Relacions amb l'Area de Serveis Socials i la Subàrea de Jo�

venuut en ordre a coordinar l'actuació de la Ponència amb ,_.

les seves iniciatives d'animació econòmica en favor de joves
i marginats.

• I

Oficina de Seguiment i Contr.ol de Plans i Programes
(270.4.01.5)

Tipus: Oficina d'Assistència têcriico-administrativa

Nivell: 6 Classe: 3

Funcions:

- Seguiment i coñtrol del desenvolupament dels plans d'ocupa
ció per a comprovar si s'ajusta a les seves prescripcions

.

tècniques i econòmiaues i si es compleixen les normatives

�eguladores, aixi corn els terminis, programes i pressupos -

tos es t.ab l er t s ,

Comprovació de la quantitat i oualitat de les pr es t.ac í.o ns

real itzades mitjanç:ant plans d' ocupació comunitàr ia.

� Seguiment i control dels programes d'animació econòmica en

ordre a comprovar el compliment dels seus objectius en els
terminis i amb els costos previstos.

� Disseny i habilitació de sistemes de control per als plans
i programes.

� Obtenció, registre, ordenació i tractament de la informació
necessària per als referits controls.

lnspeccióBs ordenades per la superioritat per a l'obtenció
directa d'informació sobre les obres i serveis realitzats

mitjanç:ant plans d'ocupació comunitària.
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Comissi6 Tècnica d'Administraci6

Tipus: Organ col.legiat .ínformat.íu i de coordinaci6.

Nivell: 2 Classe: 2

Creada per acord de la Comissi6 de C-avern de 18 de desembre de 1985 sota la

presidència del Regidor de Règim interior i Protecci6 Ciutadillia està inte

grada pel Gerent Municipal, un representant per cada Area d' actuaci6 que, -

al representar al'Area, ostentarà la categoria de Coordinador de Serveis ,i
un Secretari. Prèvia convocatòria poden asistir-hi altres Coordinadors o Di

rectors de serveis a qui afecti la matèria objecte de deliberaci6.

Fl.Ír.cions:'

a) Preparaci6 i estudi dels terres a sotmetre a la deliberaci6 i decisi6 de

la Comissi6 de C�vern�

b) Informar els assumptes que directéirrent els sotmeti 1 'Alcaldia.

c) Requerir aquella informaCi6 prèvia que es consideri necessària per a -

'l"elevaci6 dels tèrres a tractar a la Comí.as
íó de Gqve.rn .

.
-

.

.

.

d) Ctordiriar tècnicament la gesti6 corrresponént; a Les diverses Arees o Sub

àrees.
"

-

e) Emetre, si ho creu convenient, informaci6 dirigida a la consideraci6

del Govern municipal, o de l'Alcaldia.

La Comissi6 Tècnica d'Administraci6 emet informes però no adopta decisions

per delegaci6 de la Comissi6 de Govern o d'altre òrgan de govern municipal.
Pot, no obstant això , fixar criteris d' actuaci6 hanogènia en l'execuci6

d'acord municipals.
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SECTOR DE DrSCENTRALITZACIO I PARTICIPACIO CIUTADANA

Comissi6 de Descentralització i Darticipaci6 Ciutadana

(fil1.2.03.0)
Tipus: Comissi6 informativa

Nivell: 1 Classe: 2

L'impuls i la direcci6 del procés de Descentralitzaci6 Terri
torial de funcions correspon a la Comissi6 de Descentralitza
ció i Participació Ciutadana, reoraanitzada per Decret de
1 'Alcaldia del" 18 de aener - de -19.85> "amb les funcions previs
tes en el Reçrlamerit dels Consells' mun í.c í.oaLs de Districte i
qualssevol altres. que se li assiqnin pels Organs de Govern
municipal.s"

La Comissió serà integrada per un President, amb ranq de Ti�
nent d'Alcalde, dos Vice-Presidents i com a Vocals els Regi
dors Presidents·dels Consells de Dis�ric�e. Hi assistirà tam
bé el 'Director de Sérveis de D�stentialitiaci6.

L'esmentada Comissió desenvoluparà-entretant les funcions
contemplades en el Decret de la seva creació (27 juliol
1983)

a) determinació i proposta al Consell Ple deIa nova divisió
político-administrativa del Terme municinal;

b) definició del proarama d'elaboració i aplicació de les -

mesures de descentralització;

c) supervisió del desenvolupament del proqrama;

d) aprovació inicial de les transferències de funcions i re

cursos, i prposta als òraans de qovern de l'Ajuntament
dels acords i resolucions necessaris per a la seva forma
lització i aplicació.

e) sunervisió de l'execució dels esmentats acords i resolu -

cions;

f) estudi i foment de les formes de particinació ciutadana a

l'activitat municipal dels Districtes;

g) supervisió de l'activitat administrativa dels Districtes
i ia seva coordinació amb el conjunt de l'Administració -

Municipal; i

h) relacions amb entitats cíviaues i associacions de veïns -

dels Districtes i Barris, en les matèries de competència
de la Comissió o dels Consells Hunicipals de Districte.
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Director de Serveis de Descentralització municipal i Participa
ció Ciutadana (622.2.60.6)

Tipus: Sector d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6 (Amb categoria de Coordinador de

Serveis, en tant que formi part de la Comissió Tècnica d'Admi

nistració) .

Funcions:

- Les assenyalades en els extrems 3.4 i 8.1 dels Decrets de -

l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text

�efós.

Secretaria tècnica de la Comissió de Descentralització i Par

ticipació Ciutadana (513.1.01.7)

Tipus: Secretaria tècnica de s�ctor

Nivell: 3 Classe: 1

Funcions:

Instrucció dels expedierits d'adquisi�ió desconcentrada dels

béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb destl
nació als òrgans que s'indiquen:

Comissió de Descentralització i Participació Ciutadana i

òrgans que en depenen.

Director de Serveis de Centres Cívics (622.2.59.2)

(Veure Transferència nQ 9, pàg. 145, Vol. 11)

Tipus: Sector d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Planificació de la política de Centres cívics.

- Coordinació del funcionament dels Centres cívics

Coordinació amb les altres àrees de l'Ajuntament, princi
palment amb les d'Ensenyament i Cultura, Serveis socials,
Joventut i Esports i Sanitat, per tal de compactar ser -

veis.

Relació amb les Associacions de veïns, Entitats cultULctis
i recreatives, per tal de oromocionar la vida associativa

lligada a l'entorn dels Ce�tres cívics.

- Relació amb altres entitats de l'Administració local, au

tonòmica o estatal per tal de col. laborar en el desenvolu

parnent d'aspectes culturals als Centres cívics.



Convenis o concerts amb altres entitats públiques o priva
des per a la seva col.laboraci6 amb la Direcci6 de SeNeis.

- les que atribueix amb caràcter general als Directors de Serveis, l' ex
trem Vuitè, 1. del Decret de l'Alcaldia de 27 de juliol de
1983 de reorganitzaci6 de l'Administraci6 municipal Execu
tiva.

Oficina Tècnico - Administrativa de la Direcció de Serveis de

Centres Cívics (520.2.10.4)

(Ve u r-e transferència ng 9, pàg .145 Vel. II) ., I

Ofi6ina d'assis�ència tècnico-administrativaTipus: .

Nivell: Classe: 33

Funcions:

A. Administratives:

- Assistència administrativa al Director de Serveis

- Coordinaci6 del funcionament, en el aspecte administratiu,
dels Centres cfvics.

- Instrucci6 dels expedients econòmics:· de planificaci6 de
la despesa i previsi6 d'inversions, d'autoritzaci6 de la
despesa, d'aprovaci6 de factures i actes de recepci6, de
la Direcció de Serveis.

- Gesti6 de les comandes de material

- Documentaci6 general de la Direcci6: memòries, estadlsti
ques, registre i arxiu de documents.

- Instrucci6 dels expedients de contractaci6, en totes llurs
fases i incidències fins a la consumaci6 del contracte,
relatius a:

- L'adquisició i subministrament dels següents béns mobles:

- mobiliari i estris especffics per al primer equipa
ment i posada en marxa dels Centres clvics;

- material recreatiu per als expressats Centres: jocs,
instruments musicals, mitjans àudiovisuals, etc.

- La concessi6 dels serveis que hagin d'oferir-se en els -

Centres clvics i l'arrendament dels elements i instalo
lacions dels indicats serveis, que siguin propietat mu

nicipal, per a ésser explotats per altres persones.
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- La impressió de les publicacions dels òrgans de la Di -

recció que per qualsevulla circumstància no pugui ésser
assumida per la impremta municipal.

- Les obres i els treballs de construcció, ampliació i

transformació, dels edificis i instal.lacions propis �

dels Centres.

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada
dels béns mobles d'üs o consum ordinari i no especific
amb destinació als òrgans que s'indiquen:
- Direcció de serveis de Centres Civics i òrgans qU! en -

depenen, inclosos els Centres Civics no descentralit
zats.

B. Econòmiques :

- Preparació del Pressupost de la Direcdió.

. �

Seguiment del desenvolupament dels plans i dels programes.

- Control de l'aplicació de les partides pressupostàries re
.

latives a la Direcció de Serveis.

- Administració de les quantitats lliurades en concepte de

p_agarrents a justificar.

- Control general dels ingressos produïts en els diversos
centres.

Control dels costos i dels resultats dels serveis ; indi
cadors de gestió.

- Control centralitzat dels inventaris dels centres.

- Intervenció en la tramitació de les actes de recepció.

- Assessorament respecte dels projectes i condicions tècni
ques dels expedients de contractació abans esmentats.

- L'assegurament dels Centres.

- L'arrendament dels serveis de transports i s�etat.
C. Tècniques:
- Confecció de publicacions, programes, guies i plànols, dissenys info!.

rnatius i publicitaris.
- Publicació quinzenal dels actes que es realitzin als Centres Civics.

Centres Civics

(Veure transferència nQ 9, pàg. 145, Vol. II)

Tipus: Centres de prestació de serveis personals
Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:



Els Centres cívics són centres municipals depenents dels
Consells municipals de Districte per a la prestació de ser
veis públics personals i per a la impulsi6 d'activitats quetenen per objecte el desenvolupament social i cultural, la
promoció de la vida associativa i, en general, la participaci6 dels ciutadans en les tasques de la comunitat.

-

- Prestaci6 dels serveis públics adreçats a la millora
de les condicions socials i culturals dels' ciutadans.

Desenvolupament d'activitats, en 'forma individual o
col. lectiva, adreçades a cobrir les necessitats en
els àmbits de la èomunicació, la informaci6, l'apre
nentatge, l'esbarjo i la cre�ci6.

-

- Prestaci6 de la infrastructura i recursos necessaris
per a la realitzaci6 d�activitats per part d'en�itats
i grups interessats.
(art .. Ir .. i. 2n. de les Normes de funcionament dels.

,Centres Cí.vics, aprovades.�. la CMP del 13 d' abri.l
de 1.9. 8 4.)

Organ.Ltz-aei.ó:

Els Centres Cívics estaran constituïts oels següents òr
gans:

l. El Consell
2. La Comissió o Ateneu d'activitats sòcio-culturals3. El Director
4. Els Serveis generals
5. Els Serveis Municioals Permanents.

S6n funcions del Consell del Centre Cívic:

- Planificar les línies d'actuaci6 dels Centres Cívics

- Vetllar oer.la bona Dr�staciQ dels serveis núblics
nprmanents i el correct� fOncioparoent del Centre Cí
vic.

- Facilitar la utilitzaci6 deIs recursos del Centre cr
vic oer nart dels ciutadans, gruos i entitats de la
barriada o Districte.

- Redactar el pressuoost anval de funcionament i ·ore
sentar-lo al Consell Municipal de Districte per a la
seva é:orovació.

- Redactar i aprovar la memor�a anyal i oresentar-la
al Consell Municipal de Districte.

- Fixar les condicions tècniques i econòmiques per a -

la utilització de les estructures i recursos del Cen
tre CIvic oer oart d'entitats interes�ades dins els
lImits est�ble�ts per les Ordenances Fiscals.
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Són funcions de la Comissi6 o ateneu d'activitats sò -

cio-culturals:

- Proqramar les activitats sòcio-culturals del Centre

a realitzar preferentment en col.laboraci6 amb les -

entitats esoecífiaues de cada tipus d'activitats i -

preveure les seves despeses.

- Pròmocionar l'assistència dels ciutadans, grups o en

titats del Districte a les activitats sòcio-cultu

rals.

Seran funcions del Director:

Administrar �l Ce�tre Cívic i vetllar pel bon funcio

nament i conservaci6 qe les seves instal.lacions.

- Gestionar el programa d'activitats i proposar al Con

sell 'les activitats que estimi més ooortunes.

Ap l
í

c a'r l' establert a les ordenances' Fiscals Del crue

fa a la utilitzaci6 dels serveis oúblics i de la in

fraestructura i recursos del Centre Cívic,així com a

la participaci6 en les activitats oeriòdiaues i no -

oermanents.

- Exercir la resoongabilitat directa sobre tot el oer

sonal municipal o contractat adscrit al Centre Cívic
i estar informat de totes les activitats dels ser

veis est�bles del Centre.

- Executar els acords del Consell del Centre Cívic.

Impulsar i coordinar les activitats i vetllar per la bo

na p:-estaci6 dels serveis.

- Preparar la memòria i balanç anuals per a la seva aprov�
ci6 pel Consell del Centre Cívic.

Seran serveis generals els d'administraci6, informaci6, vi

gilància i neteja.

El personal d'aquests serveis, sota la responsabilitat di

recta del Director del Centre Cívic, estarà adscrit a la -

Unitat Executiva del Consell Municipal del Districte.

Cadascun dels serveis municipals permanents que es prestin
en els Centres Cívics seran organitzats i dotats per l'A -

rea respectiva, a la qual correspondrà la impulsiÓ, coordi
naci6 i suoervisi6 dels mateixos.

La supervisió i coordinació de les activitats Sòcio-cultu

rals correspondrà a la Comissi6 o Ateneu d'activitats sò -

cio-culturals.
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'RÈGIM INTERIOR l PROTECCIÓ CIUTADANA



COMPETENCIES

Comeses aue li corresponen (art. 4rt. del �ext refós dels De

cretsde l'Alcaldia del 27 de iuliol i 14 de setembre 1983).

Subàrea al Personal

- Plantilles i escalafons
- Selecció, nerfeccionament i-promoció de funcionaris i em-

pleats
.

- Classificació de funcionaris

- Rêqim, retributiu L preparac�ó de les nòmines '

SituacionS ad�inistratives

- Inspecció Mêdica de funcionaris

- Atencions socials i classes passives

- Relació funcional amb el PAMF.M.

Subàrea bl Serveis Jurídics

Assessoria Jurídica i Serveis Contenciós i Econòmico
administratiu

- Anàlisi i difusió de les disposicions qenerals de l'Es
tat i de la ï,eneralitat de Catalunva relacionades amb -

l'Administració �unicipal.

- Publicacions têcnico-iurídiaues de l'A;untarnent.

Subàrea cl Informació de Base

Formalitzaci6 i actualitzaci6 de bancs de dades, reGis
tres i arxius d'informaci6 bàsica (nersones físiaues i

�urídiaues ; parcel.les, finGues i locals; activitats
professionals mercantils i industrials ; elements de via
litat i estructures urbanístiGues ; vehicles).

- Gesti6 del Centre Ordinador Municipal.

- Estadístiaues:
- Eabilitació de sistemes

- Elaboració de taules estadístiaues.

- Centralització, ordenaci6 i publicació de les estadís
tiaues municipals.
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- Coordinació amb les estadístiaues de 1'F.stat i amb les
d'altres entitats públiaues i privades.

- Coordinació de les publicacions municinals i aestió de

les aue no estiauin atribuïdes a altres Arees o Subà -

rees.

- Gestió de les oficines municipals d'informació "aeneral
i coordinació de les altres oficines d'informació de -

l'Aiuntament.
- Formació, rectificació i �estió del P�dró d'Habitants:

altes, baixes i modificació; têgim de transeünts.

- Atencions de l'Estat; col.laboració de l'Aiu�tament -

en :

Preparació i celebracró d'eleccions.

Elaboració de Censos de nobla�ió, immobles i indús -

tries.

-,Reclutament militar.

- Pla de la Ciutat.

Topoarafia, informació urbanística i sistemes de geocodJ:.
fLc ac í.ó ,

- Estadística immobiliària.

- Valoracions generals immobiliàries.

Subàrea d) Organització i Serveis Generals

- Organització :

- Determinació d'estructures i distribució de funcions.

- Llocs de treball i plantilles orgàniaues.
Racionalització i simnlificació dels processos i sis

temes de treball.

Normalització d'imnresos i materials,

- Eauinament, acondiciament i distribució d'oficines.

Racionalització i simnlificació de canals i circuits

d'informació.

- Ordenances, re9laments, bans, instruccions, estatuts

de les Empreses, Institucions i Oraans de aestió, i -

plecs tipus per a la contractació.

- Serveis Generals:

- Disseny, implantació i gestió de sistemes per al trac

tament informatitzat:elaboració i explotació de tex �

t03.

- Estudi i implantació d'un sistema aeneral de control
i seguiment dels expedients.



R00im de srssions i resolucions.

Actes i notific�cions i nublicaci6 d'acords i resolu -

cions.

- Gaseta municinal.

- Reoistre i arxiu de documents.

- Biblioteca administrativa.

- Centre de renroducci6 de documents.

- Imnremta murticioal.

- Parc mòbil; conservació i entreteniment de Vehicles.

Tall�rs.municinali.
- Briqada de festival�.

Execuci6 dels nroiectes d'obra nova i conservaci6�
entreteniment i destinaci6 dels edificis municinals i

llurs instal.lacions en els'casoa aue l'esmentada fun

ciÓ, no hagi estàt de s concent.rada en .les Arees resoec

tives, per disoosicions orcràniaues�

Descentralitzaci6 territorial:

- Estudis oer a la determinaci6 de les funcions i ser -

veis que ha?in de ser descentralitzats.

- Previsions dels mitians hlli�ans, materials, financers,
tecnolòaics i informatius necessaris ner a la viabili

tat de les transferències de funcions als Districtes:

- Formulació de orooostes de mesures descentralitzado -

res a la Comissió de Descentralització �unicioal i Par

ticipaci6 Ciudadana.

- Seauiment del orOarama d'aolicació de les mesures des
centralitzadores.

- Coooeració en l'aolicació de les esmentades mesures

amb els òraans afectats.

Comorovació dels resultats obtinauts en el orocés des
centralitzador i orooosta a la Comissió de Descentra

lització Municinal i Particinació Ciutadana de les cor

rec-c
í

oris onortunes.

Subàrea e) Protecció Ciutadana

- Guàrdia Urbana:

Vigilància de.la via oúhlica, en ordre a vetllar oel

compliment de les Ordenances Municioals i els Bans de

l'Alcaldia.

- Vigilància nocturna.

- Viailància i custòdia dels oarcs, iardins i cementiris.

- Viailància i custòdia dels serveis, les instal.lacions
i els edificis municioals.

- Requlaci6 del trànsit i l'estacionament de vehicles i
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transeÜnts en les vies urbanes del terme municipal, coor

dinadament amb l'Arca de �ransports i Circulació i
d'acord amb els seus nlanteiaments tècnics.

- Actuacions en ocasi6 dels accidents de tr�nsit ner a au

xiliar les víctimes, restablir l'ordre circulatori i ner

a la denuda constància i denúncia, si el cas es presenta,
dels fets.

- Informació i recollida de daòes dels accidents oer a

l'estudi i l'anàlisi de les seves causes a realitzar oer

l'Area de Transports i Circulaci6.

-'Prevenció i sanci6 de les ,faltes comes�s per'infracci6,
de les Ordenances Municipa}� i Bana de l'Alcaldia.

, '

- Prevenci6, �enúncia i sanció de les faltes comeses per -

infracció �e les normes d�l Codi i d� l'O�denança de Cir
culació.

Cooneració .arnb al tres serveis i for ce s .d i ordre en els ca

sos de sinistres o calamitats públiaues.
,

,

'-,Cooperaci6 al'�anteh�ment d� la seauret�t ciutadana en

els termes previstos en les lleis.

- Escola de la Guàrdia Urbana.

Ensenvament escolar de les normes reGuladores de la cir
culació.

- Cooperació de la Guàrdia Ureana a la renresentaci6 corpo

rativa.

- Serveis d'Extinció d'Incendis i Salvaments:

- Estudi i proposta de mesures per a la prevenció d'incen-
dis i sinistres.

- Cooperaci6 al control del compliment a l'aplicació de
les Ordenances Municipals i Bans de l'Alcaldia en matè
ria de prevenció d'incendis i sinistres.

- Divulaació i instrucció ciutadana en ordre a la preven -

ció d'incendis i sinistres.

- Extinció del foc i salvament de les persones i els béns
en el cas d'incendi, inundació, esfondrament, i sinis -

tres en General.

Investiqació de les causes i el nrocés dels sinistres -

ocorreGuts, en ordre al millorament de les tècniques pre

ventives.

- Serveis de Protecció civil:

- Elaboració de plans d'actuació per a casos d'emerGència,
en l'àmbit de les competències municipals.

Organització de la col.laboraci6 amb els altres orqani�
mes i entitats responsables.

- Cos municinal de voluntaris de Erotecci6 Civil.



2. Servei Contenciós General

3. Servei Contenciós Econamico-Tribtitari

4. Servei d'Assessorament a Organismes Autanoms i Empreses Mu
nicipals.

5. Servei de Disoo�icions Generals i Assistªncia Têcnica.

ESTRUCTURA

L'Area de Règim Interior i Protecció Ciutadana actua sota la
direcció política d'un Conseller-Regidor, del aue depèn a més
immediatament el Coordinador General (D.A. 30-V-86)

Aquesta Area està estructurada de la seaüent manera:

(C.G. 25-VI-86)

l. Secretaria Têcnica

,2. Assessor têcnic

3. Oficina Administrativa

·Subàre�' a). Serveis 'Juridics

Sota la Direcció executiva d'un Director de Serveis,'està
inte"rada pels següents argans aü�iliars:

l� Assessoria Juridica

Subàrea b). Personal

Sota la Direcció executiva d'un Coordinador de Serveis,
està integrada Dels següents araans auxiliars:

l. Secretaria Têcnica de la Subàrea de Personal.

2. Oficines delegades de Personal en les Arees.

3. Assessor en matêria juridico-laboral.
4. Unitat Ooerativa de Recursos Humans

4.1. Negociat de Selecció de Personal

4.2. Servei de Formació de Personal

4.3. Servei de llocs de treball

4.3.1 Oficina de Valoracions de llocs de treball.

4.3.2.0ficina de Personal Subaltern

4.3.3 Oficina de Personal de Neteja'

5. Unitat Operativa de Gesti6 de Personal

5.1. Negociat de Rêgim Disciplinari
5.2. Neqociat d'Administració de Personal

5.2.1 Oficina Têcnica d'Inspecció de Personal

5.2.2 Oficina d'Informació de Personal

5.2.3 Oficina de Personal Laboral
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Subàrea c). Informació i Organització
Sota la direcció executiva d'un Coordinador de Serveis,

està integrada pels següents òrgans auxiliars:

l. Secretaria Tècnica de la Subàrea d'Información i Orga -

nització.

2. Diiecció de S�rveis d'Organització i Serveis de Suport.

2.1. Departament d'Organit�ació i Mètodes.
.>

,
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5.3. Negociat de Nòmines

5.4. Negociat de Classes Passives i Atencions Socials.

2.1.1 Servei de Tractament de Textos

2.2. Unitat Operativa dèls Serveis Administratius Cen

trals .

. 2.2.1 Negoc�at d'Actes i Notificacions

2.�.2·Oficina de l� Gaseta Municipal

2.2.3 Registre General

2.2.4 Biblioteca General

2.2.5 Arxiu Admin�stratiu

2.2.6 Centre de Reproducció de Documents

2.3. Unitat Operativa de Serveis Tècnics de Suport

2.3.1 Negociat de Serveis Tècnics de Suport

2.3.2 Impremta Municipal

2.3.3 Tallers Municipals

2.3.4 Parc Mòbil

3. Direcció de Serveis d'Informació

3.0. Assessor Tècnic d'Informació

3.1. Negociat Administratiu d'Informació

3.2. Unitat Operativa daEstadística, Informació i Publi-

cacions.

3.2.1 Servei de Producció d'Informació

3.2.2 Servei de publicacions

3.2.2.1 Oficina de Gestió de publicacions

3.2.3 Servei de Subministrament d'Informació

3.2.3.1 Oficina d'Informació al ciutadà

3.2.3.2 Sala d'Exposicions

3.3. Unitat Operativa de Població i Atencions de l'Estat.

3.3.1 Oficina del Cens Electoral

3.3.2 Oficina de Mecanització
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3.3.3 Neoociat de Pohlaci6

3.3.4 Nenociat d'Atencions de l'Estat
3.4. Unitat Onerativa del Pla de la Ciutat

3.4.1 Oficina administrativa del Pla de la Ciutat
3.4.2 Servei de Cartonrafia
3.4.3 Servei d'Administraci6 del Banc de Dades.
3.4.4 Centre de Cartoarafia Automàtica
3.4 .5 Servei d'Informaci6 urbanística del Pla de la Ciu

tat.

3.4.6' Servei Cadast�al i de Valoració de Rase.

4. Centre Ordinador Municipal
4.1. Oficina Tècnica

4.2. Oficina Administrati�a
4.3. S�bdir�cció de G��tió, del Sistema �'Info�mació

4.3.1 Departament dè Desenvol�pament de Projectes
4.4. Subdirecció de Tecnoloaia i Producció

4.4.1 Departament de Suport Tècnic
4.4.2 Departament d'ExDlotació

Subàrea d). Protecció Ciutadana

Sota la direcció executiva d'un Coordinador de Serveis,està integrada pels següents òraans auxiliars:

l. Secretaria Tècnica
2.

3.

-

Escola de la Guàrdia Urbana

Inspector CaD de la Guàrdia Urbana

3.1. Plana Major
3.1.1 Salvament i Socorrisme

3.1.2 Ensenyament Escolar Guàrd�Urbana
3.1:3 DeDartament Tècnico�Administratiu

3.1.3.1 Gabinet de Recursos Humans

3.1.3.1.1 Destinacions

3.1.3.2 Gabinet de Recursos materials

3.2.3.2.1 Taller de reparació de vehicles Guàrdia
Urbana.

3.1.3.2.2 Taller de Conservació d'Instal.lacions.
3.1.3.2.3 Garatoe Guàrdia Urbana

3.1.3.3 Gabinet de Recursos Econòmics
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3.1.4 Dcnartnmr'nt Jurrdico-A�ministratiu

3.1.4.1 r,abinet d'Informació

3.1.4.2 r,nbinet Jurídic

3.1.4.3 Gabinet Administratiu

3.1.4.3.1 Dioòsit de vehicles

3.1.5 Departament de Serveis policials

3.1.5.1 Gabinet de Planificació i Anàlisi

3.2. Divisi6 Territorial de Protecció Ciutadana

3.2�1 Plana Major
3.2.1.1 DipOsit� de vehicles

3.2.2 Zona l. Districtes l, 2, 3, 4, 5, Tibidabo

3�2.3 Zona 2. District�s 6, 7, 8, 9, 10

�3. Grup de Stioort i Circulació

3.3.1 Oficina de Comandament

3.3.2 Secci6 de Patrulles

3.3.3 Secci6 de Motos

3.4. Gruo d'Especialitats
3.4.1 Oficina de Comandament

3.4.2 P�imera Secci6

·3.4.3 Seoona Secci6

3.4.3.1 Dipòsit de recollida de vehicles del carrer

Pelai.

3.4.4 Tercera Secci6

3.4.5 Secci6 Muntada

4. Prefectura dels Serveis d'Extinció d'Incendis i Salvament.

4.1. Divisi6 de Serveis Generals

4.1.1-Servei Tècnic de Sistemes

4.1.2 Oficina Administrativa i Gesti6 de Personal

4.1.3 Oficina de Gesti6 Econòmica i Pressupostària

4.1.3.1 Magatzem
4.1.4 Servei de Manteniment

4.1.4.1 Oficina Tècnica d'Obres

4.1.4.2 Tallers

4.2. Laboratori del Foc
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4.3. Divisió d'Oneracions
4.3.1 Servei Sanitari

4.3.2 Prefectura de Guàrdia

4.3.2.1 Parcs de Bombers

4.3.2.2 Sub-Pares de Bombers

4.3.3 Central de Comunicacions

4.4. Divisió de Prevenció

4. 4.1 Oficina de Planificació i Normativa

4.4.2 Oficina. de Protecció Civil i Control de Riscs

4.4.3 Oficina d'Intervenció en Edificacions

4.4.4 Oficina d' Intervef'rCió en Indústries i Activitats
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.Funcions:
_ Les assenyalades en l'extrem sis� dels Decrets de l;Alcal

dia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1985. Text ref��.

135.

ORGANS I FUNCIONS

AREA DE REGIM IIITERIOR I PROTECCIO CIUTADANA

Conseller-Regidor de l'Àrea (622.2.53.7)
Ti.pus: Àrea d'actuaci6
Nivell: 1 Classe: 4

Secretaria Tècnica de l'Àrea de Rèaim Interior i Protecci6
Ciutadana (520.2.24.0)

Tinus: Secretaria Tècnica d'Àrea
Nivell: 3 Classe: 4

Fu�cions:
- Assistència tècnica al Conseller-Reaidor de l'Àrea de Rèaim

Interior i Protecció Ciutadana en l'exercici de les seves -

funcions directives i en les matèries de la comnetència de
l'Area.

- Elaboració d'estudis, anàlisis i informes en relació a les
matèries de l'Area.

- Col. laborar en la planificació qeneral de les actuacions de
l'Area i Programa d'Inversions.

- Seguiment del ,desenvoluoament dels plans i proarames del'Area. .

- Preoaració dels assumptes inclosos en els ordres del dia de.
les sessions dels Orqans de Govern dels quals sigui membre
el Conseller-Regidor de l'Area .

Assistència al Conseller-Regidor en l'elaboració dels ordres
del dia de la Comissió Tècnica d'Administració i la seva Se
cretaria.

Assessor Tècnic de l'Area de Règim Interior i Protecci6 ciu'
tadana (524.4.013)

Tipus: Lloc de treball estaf

Nivell: 3 Classe: 4

.Funcions:
- Estudis relatius al Proiecte de Carta, o de Rèaim especial

per al municiot de Barc�lona. .

- Coordinació dels estudis i treb�lls realitza�s en l'esmenta
da matèria ner altres òraans, persones ò entitats.



Oficina Administrativa de l'�rea de R�aim lnterior i Protec

<?i��è-iutadana (512-.-2.32.2)
--------

Tipus: Oficina d'assistència tècnico-administrativa.

Nivell: 6 Classe: 3

Funcions:

- Secretaria i desoatx de la Rehidoria, aestions,·tramits i

sunort administr�tiu en tots els assumptes de la comoetèn

cia del Co�seller-Reqidor de l'A�ea de Règim Interior i =

Protecció Ciutadana.-
--

- Administra�ió de les quantitat� lliu�adès a la dirècció •

de l'Area en concepte de paqaments a justificar.
- Documentació aeneral de l'Area, reaistre i arxiu.

J
_

- Organització i coordinació de les comunicacions internes

i e�ternes de la Regidoria.
� Supe�visió i oraanització del treb�ll del 6erso�al auxi

li�r i subalter� adscri� a la' Regjdoria.

Cocrdinador General (612.2.08.8)

Nivell: 2 Classe: 6

ler. La Coordinació General de l'activitat de l'Administra

ció Municipal correspondrà a un Coordinador General,
el qual serà nomenat per l'Alcalde i actuarà sota la -

dependència immediata del Regidor de Règim Interior i

Protecció Ciutadana.

2on. 1. Per al de�envolupament de la seva funció, el Coordi

nador General tindrà les atribucions segUents:

a) Seguiment i contral de l'execució de les resolu -

cions i acords dels òrgans de govern municipal.

b) La inspecció de les activitats dels serveis munici

pals.

c) Instar l'adopció de les mesures necessàries per a

la racionalització dels expedients municipals i, -

en general, la proposta de mesures sobre matèries

comunes o que afectin a diversos sectors d'actua -

ció, per al normal desenvolupament de l'activitat
municipal.

d) Iniciativa i proposta de distribució de recursos -

materials no pressupostaris a fi que tots els ser

veis muñicipals puguin comptar amb els instruments

adequats per al desenvolupament de les seves acti

vitats i corregir, en cada cas, els desequilibris
que poguessin existir.



Projecte d'ordenació d'arxius

Primer.- L'elaboració del Projecte d'Ordenació de la clássi
ficaciq, i custòdia de la ,documentació municipal, per abrevia

.. ció· "Proj ecte' a ordenació d' arx í.u s
?

, el' qual comprèn els se=
güents extrems:'

a) Organització, amb caràcter prioritari, de l'Arxiu Adminis
tratiu Central, determinant els criteris per a -l'ordena =
ció i classificació dels documents i per la seva ubicació
física, les condicions dels locals en els que hagin de si
tuar-se els fons i les instal.lacions necessàries per a

-

la seva utilització i seguretat.
b) Normativa reguladora de l'ordenació i classificació dels

documents en els arxius de gestió dels diverso§ òrgans �'

auxiliars, sota el principi d'unificació de criteris i fa
cilitat de transferència a l'Arxiu Administratiu Central�
amb determinació del temps màxim de permanència dels
esmentats documents en els arxius de les dependències.

c) Coordinació de l'Arxiu Administratiu Central amb l'Arxiu
Històric de l'Ajuntament, amb proposta de la regulació -

orgànica i processal de l'expurgació de documents i del -

temps màxim de permanència d'aquests en l'Arxiu Adminis -

tratiu Central.

d) Determinació dels principis pels que hagin de regir-seels arxius dels òrgans i entitats de l'Administració muni
cipal descentralitzada funcional i territorialment, i de
Ia seva connexió amb l'Arxiu Administratiu Central i
l'Arxiu Històric.

2. Els diferents òrgans, institucions i empreses muni
cipals col.laboraran amb el Coordinador General en
el desenvolupament de les seves funcions i li reme
tran els estudis i els informes que sol.liciti so -

bre els procediments, mètodes de treball i recursos

emprats.

3er. El coordinador General assistirà a la Comissió Tècnica
d'Administració, exercirà les funcions que el presi
dent li delegui i coordinarà les activitats de la ma -

teixa.

5è. Es remetran d' ofici al .Coo rd Lnador General les ordres
del dia i les 'actes de totes les sessions dels òrgans
de Govern d� l'AjUntament i dels òrgans cbl.legiáts -

dels organismes, institucions i empreses municipals.

i

c) Estudi de la possible unificació· d' aquests arxius .

. Segon.-
1. La supervisió i seguiment del Projecte 'correspondrà a una

Comissió interorgànica de. coordinació presidida pel Coor
dinador General i integrada pels senyors: Manuel DE FORN,
Coordinador de Serveis d'Informació i Organització, Jaume
SOBREQUES, Coordinador del Pla de Museus, Manuel PALOMAR,

137.
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Director de Serveis d'Organització de Serveis de Suport,
Sebastià RIERA, Director de l'Institut Municipal d'Histò

ria, Daniel SECO, Gap de la Unitat Operativa deIs Ser
-

veis Administratius Centrals i Montserrat CONDEMINAS, Tèc

nic de l'Arxiu Històric.

2. Actuarà de Secretari de ia Comissió, el Sr. Salvador SAR

QUELLA, Assessor del Coordinador General.

3. Assistirà a les reunions de la Comissió, amb veu però
� sense vot, el Director executiu del projecte .

. ..

4. El presid�ni, d� la Cociissi6 pod�à tonvocar a 18S seves -

reunions quan ho estimi convenient, a d'altres funciona

ris de confiança o da carr�ra de les diverses �rees de -

l'Ajuntament.

Tercer '.- L'�labor�ció del projecte correspofidrà al seu Di

rector executiu,', que serà. designat' per l' Alcalde e rit.re fUTI
cibnarís,de carrera, Tècnics Superiors de qualsevol adminls
tració, experts en arxivística.

.

Quart.- Les funcions de la Comissió a què es refereix l'ex

trem Segon, seran les següents:
- La senyalització dele s directrius generals d'actuació i

els terminis per a l'elaboració del projecte.
- El seguiment de la consumació de les diverses fases del -

projecte i la formulació d'indicacions sobre el seu con -

tingut al Director executiu.

- L'aprovació inicial o definitiva de les propostes i mesu

res formulades pel Director executiu del projecte i la se

va elevació, en el primer supòsit als òrgans de govern

competents.
- L'informe del conjunt del projecte i la proposta d'aprov�

ció als òrgans de govern competents.

Cinquè.- Correspondran al Director executiu del projecte les

següents funcions:

L'anàlisi de l'actual situació dels arxius de l'Ajuntament.

- L'informe sobre l'idoneïtat dels edificis i locals desti

nats a arxiu.

- L'elaboració del projecte en la seva totalitat i en cadas
. cuna de les seves fases, dins dels terminis que assenyali
la Comissió.

- La proposta de mesures d'aplicació immediata per a l'orga
nització de l'Arxiu Administratiu i l'execució de les apro
vades.

-

- La formulació de propostes urgents per a l'ordenació dels
arxius de gestió i per a la coordinació d'aquests amb
l'Arxiu Administratiu, i d'aquest amb l'Arxiu Històric.



SUBAREA DE SERVEIS JURIDICS
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La direcció tècnica de l'Arxiu Administratiu en exercici,
en aquest aspecte, del manament directe sobre el seu cap o

encarregat i sobre la re�ta de personal pertanyent al ma -

teix, sense perjudici de la dependència jeràrquica d'aquests
de la Unitat Operativa dels Serveis Administratius Central"s,
la qual seguirà tutelant els aspectes administratius i la -

gestió de recursos de l'esmentat arxiu.

Sisè.-

1. A la Direcció-executiva del projebte s'adscriuran els
mitjans personals, de les especialitats d'arxivística i
.documentació id' informàtica, n�ce.ssaris per al. compli
ment de la seva tasca�

'2. L'es�entat personal, a efectes administratius, dependrà -

de la Unitat Operativa dels ServeiS Administratius Ceri
trals, la qual assegurarà també la gestió dels mitjans ma
terials·necessaris per a la: realització del Projecte, amb
càrrec a les consignacions pressupostàrie� del sector.

Director de Serveis (622.2.56.0)

Tipus: Subàrea d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

L'actuació dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelo
na, sense perjudici de les funcions atribuïdes al Secretari Ge
neral en l'article 92.3, a) de la Llei 7/1985 Reguladora de

-

les Bases del Règim Local, i en l'article 162 del Text refós
de les disposicions vigents de Règim local (R.D. 781/1986, de
18 d'abril), s'ajustarà a les normes següents:

PRIMERA. Correspon als esmentats Serveis:
- L'estudi i l'emissió d'informes i dictàmens de caràcter ju

rídic, en els assumptes i expedients que es determinen des
prés.

- L'assessorament dels organismes autònoms, empreses munici -

pals i òrgans sense personalitat.
- La representació i defensa de la Corporació en tots els as

sumptes de caràcter contenciós, en qualsevol jurisdicció i
en els recursos administratius i econòmico-administratius -

en els que sigui part o estigui interessada.
- L'elaboració dels Reglaments, Ordenances, Bans i altres nor

mes municipals dirigides directament a regular la conducta
i l'activitat ciutadana.
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- Estudi i difusi6, en el si de l'Administraci6 municipal, de
les disposicions de caràcter general emanades de l'Estat i
de la Generalitat, de la jurisprudència i de la.doctrina j�
rídico-administrativa dels òrgans consultius de l'Estat;
elaboraci6 de les recopilacions i compendis corresponents -

per a ús de l'Administraci6.

- Preparaci6 de la publicaci6 de les disposicions municipals
de caràcter general, així com la seva compilaci6 i refundi
ci6.

SEGONA. Els serveis jurídics municipals s'estructuren en.�
els següents. serveis:

Assessoria Jurídica (525.2.01.1)

Tipus: Servei d'assistència tècnica

Nivell: 3 Classe: 4

Funcions:

1. Funcions d'assessorament

1.1 Assessorament i emissi6 d'informes i dictàmens de ca

ràcter jurídic sol.licitats pels òrgans de govern de
la Corporaci6: Consell Plenari, Comissi6 de Gover.

1.2 Assessorament a les Arees i sectors de l'Administra
ci6 Municipal executiva, a sol.licitud de llurs res

pectius Consellers-Regidors.

2. Informes preceptius.

serà preceptiu l'informe de l'Assessoria jurídica en els

següents assumptes:
2.1 De caràcter general

2.1.1 Reclamacions que es formulin contra projectes -

d'Ordenances i Reglaments de Règim Interior, de

funcionaris, serveis i altres.

2.1.2 Expedients de municipalitzaci6 de serveis, alte
ració de la forma de gesti6 de serveis municipa
litzats o cessació de la municipalització d'un -

servei.

Z�1.3 Projectes d'Estatuts dels Organs especials de -

qestió, consorcis, fundacions, societats priva
des municipals i empreses mixtes; i expedients i

preparació d' acords per a llur extinció i liqu.i
daci6.

2.2 Recursos i reclamacions:

2.2.1 Recursos de reposició que plantejin problemes j�
rídics, amb exclusi6 dels que es fonamentin exclu
sivament en qüestions de fet, d'índole tècnica 0-
de càlcul aritmètic.

"
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2.2.2 Recursos d'alçada de la mateixa classe.

2.2.3 Reclamacions prèvies
2.2.4 Informes jurídics previs a l'exercici d'accions o a

la interposició de recursos administratius o conten
cios-administratius, llevat al cas de recursos con=
tenciosos interposats contra resolucions del T.E.A.P.

2.2.5 Informes previs a la compareixença de l'Ajuntament
com a demandat, codemandat, o coadjuvant en assump
tes judicials, amb l'excepció expressada en llepí -

graf 2.2.4 anterior.

2.2.6 Reclamacions d'indemnització per danys i perjudicis
a particulars.

'

2.2.7. Reclamacions contra .e Ls plecs de condicions.
2.2.B Reclamacions que ès presentin en expedients que han

estat sotmesos a informació pública.

2.3. En matèria de contractació

2'.3.1 ,Plec tipus per 'a la corrtract.ac í.ó administrativa -

d'obres i serveis previstos en l'article 43 de la
Llei especial d'aquest Municipi.

2.3.2 Plecs de clàusules econòmico-administratives per a
la contractació i concessions diferents del plec -

tipus.
2.3.3 Convenis o concerts de tota mena en els que la Cor

poració tingui part.

2.3.4 Expedients per a l'atorgament, modificació, caduci
tat, rescat o segrestament de concessions.

2.3.5 Resolució, rescissió i denúncia de contractes.

2.3.6 Constitució o ampliació d'hipoteca legal per garan
tir les responsabilitats de la cont.r actac Ló no co=
bertes mitjançant garantia definitiva.

2.3.7 Incapacitació de contractistes per execució defec
tuosa de l'obra, d'acord amb allò que disposa
l'article 89 del R.O.A i en les normes relatives a

aquesta qüestió en els contractes de l'Estat.
2.3.8 Modificació jurídica de prestacions d'obres o ser

veis contractats.

2.3.9 Expedients de contractació en els quals s'hagi sus

pès l'acte licitatori per haver-se presumit l'exis
tència de simulació d'acord amb l'article 107 del
R.O.A.

2.3.10 Subhasta per a l'alienació de tota mena de béns
abans de l'adjudicació definitiva.

2.3.11 Impugnacions d'adjudicacions provisionals o de les
definitives en els expedients de contractació.

2.3.12 Totes les qüestions incidentals derivades de la -

contractació.
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2.4. En matèria d t ll i s e nd a i Patrimoni:

2.4.1 Les transaccions i arhitratgQs sobre drets de la lli
senda municipal d'acord amh allò que preveu l'arti

cle ]80.2 del Text ref6s de les disposicions vigents
del Règim local.

2.4.2 Expedients de reivindicaci6 i defensa de b�ns.

2.4.3 Expedients de resoluci6 de concerts i convenis fis

cals.

2.4.4 Expedients de transmissi6 de Certificacions.

2.5� Altres assumptes:

2.5.1 Expedients de transmissi6 "inter vivos" o "mortis'

causa" d'autoritzacions i concessions administrati

ves o de cessió de drets funerarls, en cas de què,
sense haver-se produït l'acte administratiu, es

fo rrnu Lí, oposició.
.

2.5.2 Reclamació per la Corporaci6 de responsabilitat ci

vil al� seus funciònaris.

2.5.3 Expedients de declaració de nulitat i lesivitat

d'actes administratius.

3. Altres informes

A mês dels assumptes expressats en el nGmero anterior l'As

sessoria iuridica emetr� informe en els casos seqüents:

3.1. Ouan la Secretaria General ho ordeni especialment.

3.2. Ouan ho sol�licitin els Caps d'Unitat o de dependències
de nivell an�leg, l'emissió del aual nodr� denegar-
se raonadament amb el vist i plau del Director dels

Serveis Jurídics.

4.Bastanteigs de poders.

Ser� funció de l'Assessoria Jurídica el bastanteig de poders
i documents acreditatiús de la personalitat, quan la Secre

taria General li delegui tal co�esa.

Servei Contenciós General (556.2.019)

Tipus: Servei Tècnic operatiu

Nivell: 3 Classe: 7

Correspon al Servei Contenciós qeneral la defensa de la Cor

poració en tots els assumptes de tipus contenci6s, aualsevu �

lla que sigui la jurisdicció competent i en els recursos adml
nistratius en els quals l'Ajuntament siqui part o hi estigui
interessat, amb exclusió de tots els relatius a les qüestions
pròpies de la Hisenda municipal i dels atribuïts al Servei de

Disposicions generals i Assistència Tècnica.
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Servei Contenciós Econ�mico-Tributélrj (556.2.02.0)

(524.1.0].5)

Tinus: Servei Tècnic operatiu

Nivell: 3 Classe: 7

El Servei Contenciós Econòmico-Tributari té al seu càrrec
la defensa dels drets i interessos de la Hisenda municipal,
qual�evulla que sigui la jurisdicció competent i l'emissió
d'informes jurídics previs a l'exercici d'accions en les
esmentades qüestions.

Servei d'Assessorament a Orqanismes Autònoms i Emnreses Muni

-cipals (525�2.02.2)

Tipus: Servei d'Assistència Tècnica

Nivell: 3 Classe: 4

Corresponen ft aquest Servei les funcions seqüents:

1. Assessorament jurídic del Consell .. d' Emnzes e s i Insti tu -

cions municipals i, en especial, del seu Cbnseller Execu
tiu.

2. Assessorament jurídic, �enresentació i defensa dels òrgans
amb mera autonomia funcional.

3. Assessorament iurídic, representació i defensa dels Orga
nismes autònoms i Empreses municipals, quan els ho dema -

nin els respectius òrgans de govern.

4. Mitjançant els lletrats del Servei que específicament es

determini, el despleqament d'aauelles funcions que en ca

da cas delegui el Secretari gen�ral.

Servei de Disposicions Generals i Assistència.Tècnica

Tipus: Servei d'Assistència Tècnica

Nivell: 3 Classe: 4

Aquest Servei exercirà les següents funcions:

l. Elaboració dels Reo Larnen t.s , Ordenances, '-�ans i altres nor

mes municipals dirigides directament a regular l'activi =

tat i la conducta ciutadanes.

2. Informe de les reclamacions aue es formulin contra els

projectes d'Ordenances, Reqlaments de Rèqim interior, de

Funcionaris, de Serveis i altres.

3. Defensa de la Corporació en els recursos contenciós-admi
nistratius aue s'interposin impuqnant directament els
acords d'aprovació de les Ordenances i Reglaments municl'
pals.

4. Defensa de la Corporació en els recursos contenciós·-admi
nistratius o de Qualsevol altra naturalesa que l'A;untament
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interposi contra Disnosicions de caràcter aeneral de l'Estat,

Comunitats Autònomes o altres ens núhlics.

5. Estudi de les Disoosicions de caràcter aeneral relacionades

amb l·Aiuntament i els seus interessos i llur difusió, degu

dament compendiades auan convingui, entre els òroans afec·�

tats.

6. Preoaració i seguiment dels proqrames municipals en matèria

normativa i de revisió i de s pLeq ament; de l'ordena�;�ent jurí

dic autonòmic municipal.

7. Compilació, revisió, refundiciq i simplificació de les nor

mes esmentades en l'apartat ante�ior.

8. Preparació de totes �es publicacions de caire jurídic de

l'Ajuntament.

TERCERA. El funcionament dels Serveis jurídics s'ajustarà -

als preceptes següents:

1. Cadascun dels Ser�eis estarà dirigit oer.un Cap, sota la

immediata direcció del Director de Serveis jurídics.

2. En el supòsit que el volum d'assumptes o la complexitat de

la gestió del Servei ho faci necessari, es podrà nomenar

un Cap Adjunt, amb les funcions aue li s i.quín e trLbu'í de s en

l'acord de nomenament.

3. Les funcions corresponents als Serveis jurídics s'exerciran

pels lletrats consistorials, els auals estaran adscrits

orgànicament a un dels Serveis esmentats. La Direcci6 de

Serveis, però,�els podrà encomanar, amb caràcter general,

la realització de funcions corresponents a qualsevol dels

altres Serveis, les quals funcions.compatibilitzaran amb

les del seu propi Servei. En l'exercici de cadascuna de les

funcions que els siguin encomanades, els 1letrats consisto

riasl dependran funcionalment del Cap del Servei competent

per al desenvolupament de la funci6 que en cada cas es trac

ti.

4. Els Lletrats consisto�ials, en l'exercici de les funcions'

que els siquin encomanades, actuaran en forma individualit

zada sota la direcció tècnica del Cap competent.

5. Correspondrà al Director de Serveis, i en el seu defecte,

als Caps dels Serveis, assenyalar les directrius jurídiques

que consideri oportunes per al millor assessorament i defen

sa dels interessos de l'Ajuntament i la necessària unitat

de criteri.

6. Els Caps renartiran els assumptes entre els Lletrats, incloent

se, si ho creuen oportú, de forma que s'asseguri el reparti
-

ment equitatiu de la càrrega de treball i podran encomanar,

tanmateix, a determinats Lletrats, els assumptes de la matei

xa naturalesa, si així ho creuen convenient.

-

Els Caps dels diferents serveis aue encomanin tas0ues aLIe

trats que portin a terme més d'una funció, procuraran, de =

comú acord, aue el repartiment de càrrega de treball sigui -



enuitatiu entre tots ells. El Director de Serveis resoldrà
les incidències aue es puquin produir en el funcionament
dels Serveis.

7. L'assessorament es donarà mitlancant informe o dictamen

quan així si?ui sol.licitat, el aual s'emetrà en el termi
ni de 10 dies, llevat que hi haqi raons d'urqència.

Li correspon les funcions directives i de comandament aue -

atribueix als "Coordinadors de s e rve í, l' extrern Setè del Decret
de l'Alcaldia de 27 de luliol de 1983, i en especial les se

güents:
. -

- Pel aue fa a les polítiaues de recursos humans:

L'elaboració i aplicació de criteris sobre dotacions i

assignació de mitjans personals a les àrees i serveis.

- L'impuls de les actuacions destinades a millorar la auali
tat dels recursos humans de l'Ajuntament, amb l'elabora �

ció de les lín�es adients de selecció, formació, promoció
i adeauació del nersonal als continquts dels llocs de tre
ball.

SUBAREA DE PERSONAL

Coordinador de Serveis (622.2.4&0)

Tipus: Subàrea d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

- La pro?ramació del reclutament extern de recursos, mit

jan�ant l'elaboració de l'Oferta d'Ocupació Pública anual
de l'Ajuntament.·

.

- Pel aue fa a la determinació ae les condicions de treball -

de personal:
- La programació del reclutament extern de recursos, mit �

jan�ant l'elaboració de l'Oferta d'Ocupació Pública anual
de l'Ajuntament.

,._ Pel aue fa a la. determinaci.6 de les condicions de treball -

de personal:
- La determinació dels criteris i pautes d'aplicació de les

normatives de caràcter general, en els àmbits administra
tiu i laboral, al nersonal municipal.

� La definició i proposta de les normatives internes sobre

personal (Reo Larnan t s de règim interior, Lns tvucc í.ons , cir
culars) i dels criteris sobre règim retributiu i les se �

ves modificacions.

- La relació amb la representàció sindical, i la negociació
dels convenis i pactes laborals i l'elaboració de propos
tes per a la receoció normativa dels esmentats instruments

per part dels òraans competents.

145.
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Secretaria Tècnica de la Suhàrea de Personal (520.2.2�)

Tinus: Secretaria Tècnica de Sector

Nivell: 4 Classe: 4

Funcions:
'

-, Secretaria .í, despatx, aestió i tràmi t i assistència tècnica

.
a tots els assumntes d� la competència del Coordinador de -

Serveis.

- Seguiment del desenvolupament dels plans i programes de la

'Subàrea.
.

- Preparació dels pres s upos t.os.

- Control de l'aplicació de les partides pressupostàries reIa

tives a la Subàrea.

- Seauiment i co'ntrol dels expedients del CaDítol 11 del Pres

supos t; Ordinari i també de, 'la inversió de la, Subàrea.
".

. .

- Administració de les quantitat� lliurades 'a' la'dire�ció de

la Subàrea en concepte de pa�aments a justificar.

Estudis d'oraanització dels serveis de la Subàrea i racio -

nalització dels processos de treball.

- Assistència admin�strativa als òrgans directius i auxiliars

de la Subàrea.

- Documentació general de la Subàrea, estadístiaues, registre

i arxiu.

Oficines Deleaades de Personal en les Arees

Tipus: Oficina Tècnica

Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:

Les Oficines de Personal en les Arees actuaran sota la de

Dendència d' un cap respor.s ab Le , si el nombre dels seus comp�

nents així ho determina d'acord amb la Tipologia Orgànica

aprovada Der la Comissió Municipal Permanent de data 13 de -

novembre de 1981; en cas contrari tindran el caràcter de llocs

de treball, sense perjudici que el seu titular pugui ser as

sistit per altre o altres funcionaris.

- Assistència tècnica a les diverses instàncies directives -

de l'Area, en matèria de gestió i administració de personal.

Proposar la cobertura necessària de vacants de l'Area.

- Participar en la determinació de les necessitats de persa

nal de l'Area,en l'elaboració de les bases de l·Oferta d'Ocu

pació Pública, i en la descripció del perfil professional -

dels llocs ofertats.
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- Remitir informes i propostes sobre els cursos de formució
i reciclatge necessaris per a la promoció i millor adequa
ció del personal als llocs de treball de les àrees.

-

- Informar les propostes d'elaboraci6 o modificaci6 de les
plantilles or�àniaues de l'Area.

- Verificar el correcte acompliment de les normes i criteris
de personal en tots els procediments de tramitaci6.

- Tramitaci6 de les propostes de nomenaments i d'assignacióde complement'de ,destinaci6.
Control, gesti6 i tramitaci6 dels restants conce�tes re -

tributius vinculats al contingut del llod de treb�ll.
- Seguiment de l'evoluci6 dels conbeptes r�tributius i la, -

seva .J_ncidèn.cia 'en el personal de l' Area.
- Elaboració de propostes a les Arees per a la definició de

nous tipus d�horaris
- Aplicaci6 dels canvis d'horaris al personal �e l'Are�, din

tre dels tipus estáblerts'i d'acord amb les limitacions -
fixades amb caràcter qeneral.

- Gesti6 i tramitaci6 d'ampliacions i reduccions d'horaris
d'acord amb les previsions acordades anualment pels òrgans
competents de la Corporaci6.

- Gesti6 d'una borsa d'hores extres assiqnades anualment
amb caràcter general a cada Area.

- Control de l'acompliment dels criteris i límits establerts
sobre la realitzacio d'hores extraordinàries.

- Informar totes les incidències sobre puntualitat, absèn �

ci�s, i aband6 del servei.
- Elaboraci6 del Pla de vacances del personal de cada Area

segons els criteris generals establerts per la Corporacj6.
Control de les vacances de perso�al de l'Area, segons les
previsions del Pla de vacances.

Gesti6 i tramitaci6 de les llicències i dispenses del ser
vei dintre de les orevisions generals i secrons els criteris
dictats per la Coordinaci6 de Personal.

- Coneixement de les dispenses� llicències, permisos,'baixes
per malaltia, comissions de serveis, excedències, renúncies,
jubilacions i defuncions de personal.

- Determinaci6 de les previsions d'altes i baixes de personal
de l'Area i llur control.

� Assessorament tècnic als diversos nivells directius de l'Area
'en les seves responsabilitats sobre el personal, en es pe

-

cial en matèr:a de selecci6 i relacions laborals.

Assessor en matèria Jurídico-Laboral (525.2. O 3.3)

Tinus: Lloc de treball estaf

Nivell: 4 Classe: 4
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Funcions:

- Assessorament a la Coordinació de Serveis en temes labo-

rals.

Elaboració d'informes i estudis sobre l'aplicació de la

normativa laboral en l'àmbit de l'Administració Municipal.

Informes juridics sobre les reclamacions i recursos que pu

guin plantejar problemes juridico-Iaborals i de Seguretat
Social.

- Representació de l'Ajuntament davant els organismes adminis
tratius i judicials competents en matèria laboral i de Se=
guretat Social.

Unitat Operativa-de Reçursos Humans (561.1.05.61)

Tipus: Unitat Operativa Tècnico-administrativa

Nivell: 3 Classe: 1 -

Funcions:

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li cor

responen les funcions directives i de comandament que s'atri
bueixen a les Direccions de les Unitats Operatives en l'acord
de la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981,
i en especial les següents:
- Direcció i impuls de les actuacions relatives al disseny,

configuració, classificació, catalogació-i actuació dels -

llocs de treball ocupats pel personal municipal.
- Elaboració i proposta de linies de politica retributiva, -

amb criteris d'adequació al contingut real del lloc de tre

ball, equilibri de l'estructura remunerativa i incentivaciò
del personal.

Elaboració dels criteris generals sobre la Plantilla i ca

tegories professionals.
- Elaboració de linies i criteris sobre el reclutament del -

personal, bases generals dels processos selectius, progra
mació del desenvolupament anual de l'oferta d'ocupació pú
blica.

- Direcció i impuls de les actuacions relatives a la selecció
i formació professional del personal.

- Elaboració de propostes relatives a la promoció i mobilitat
interna del personal, criteris d'assignació de dotacions i,
en general, millora de la qualitat i adequació de les fun -

cions desenvolupades, dels recursos humans de l'Ajuntament.
- Assessorament tècnic i juridic a la Coordinació de Serveis

i elaboració d I informe 't è
c nLc o-c jur'Ldí.cs sobre els temes de

la seva competència.

Negociat de Selecció de Personal (561.2.02.6)

Tipus: Negociat Operatiu
Nivell: 5 Classe: 5
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Funcions:

� Elaboraci6 de sistemes de selecci6 de personal aue millorin
al màxim la aua�itat del personal admès.

- Agilitaci6 i simplificaci6 dels tràmits de selecci6.
- Pro?ramaci6 de les nroves'a convocar per a totes les categ�ries i llocs de treball.

Preparaci6 de les bases d'oposicions i concursos.

- Convocatòria d'oposicions ,lliures o restrinqides), concursos
i conc�rsos-oposici6, per cobrir les nlaces de funcionaris
en cadascuna de les seves categories.
Cdnvocatoria de proves d'acc�s del personal laboral i interi.

- Instucci6 dels expedients d'oposiqions i concursos.
.

'.

� 'Preparaci6 i documentaci6 de "totes le� actua�io�s inherents
a les proves selectives, i suport als Tribunals en l'exerci
ci de .Le s seves func.í.ons,

- Recepci6"i formalització' dels tr�mits de' pres� de possessi6
dels" nous funcionariS.

- Acreditaci6 dels resultats i de les proves.
� Tramitaci6 dels nomena�ents dels funcionaris event�als.
� Informaci6 al públic sobre les convocatòries i contingut de

les proves d'acc�s a l'Ajuntament.
- Manteniment de l'arxiu del personal aspirant.

Se�vei de Formaci6 de Personal (561.��14D)

Tipus: Servei Tècnico' administratiu operatiu

Nivell: 5 Classe: 6

Funcions:

- Elaboració sota les directrius del Cap de la Unitat, dels -

plans de formació i perfeccionament del personal municipal.

�"Elaboració, desenvolupament i aplicació dels projectes de'
formació de personal

Elaboraci6, en col.laboració amb les Arees,de programes eSD�
cífics de formació de personal en funció de les seves neces
sitats.

- Realització de cicles de perfeccionament que assegurin la
idoneïtat dels funcionaris per als llocs de treball que ocu

pen.
� Preparació de cursos de capacitaci6,
- Avaluació sistemàtica dels resultats, tant pel aue fa a les

vessants tècniques (acompliment dels objectius) com al grau
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eJe s a t i s f a c c
í ó de les Arees i !-,ersonnl Pilrticipilnt.

- Formaci6 i tr�mit do tota mena d'cxpedipnts il�ministriltius

reliltius a les ilctivitilts de formilci6.

- Seouimcnt i control nreSSUDostilri de les dotacions de cr0-

dit assignades a formació del rersonal.

Elaboraci6 d'estudis, memòries, auadres, resums i estadís

tiques pel que fa a les activitats de formaci6 de nersonal.

Servei de Llocs de Treball (561.2.15�)

Tipus; Servei Têcnico-administratiu operatiu
.

Nivell: 5 Classe: 6

Funcions:

Pz'o qr arnao í.ó de les ooe rac í.ons. conduents a la descripci6, v�
loració i classificació de llocs, i dissenv de les têcniques
i procediment d'aplicació.

'

- Estudi, valoració i classificaciió dels llocs de treball, des

del punt de vista dels contin�uts nrofessionsls i de capac�
tació, càrreques de treball, i condicio�s i reouisits d'accés

i exercici.

- Determinació i proposta dels continquts retributius dels

llocs de treball, i d'aplicació dels concentes remuneradors
adients.

-

- Determinació i proposta de les dedicacions i horaris reIa -

tius als llocs o classes de llocs de treball; elaboració i

modificació de la tipol.ogia de dedicacions i horaris.

Elaboració, mantenime'nt i .actual í, tzació de les relacions i

catàleas de llocs de treball i les plantilles, en coordina
ció amb'el Negociat d'Administració.

- Creació, actualització i manteniment de l'arxiu informatit

zat de llocs de treball.

- Control de l'adeauació del personal als continauts dels

llocs, i preparació têcnica de les decisions diadscripció
als diver�os�llocs de treball.

- Propostes de mobilitat interna i redistribució d'efectius -

tendents a la més òptima utilitzac.Í'ó de les dotacions.

Oficina de Valoracions de Llocs de Treball (561.2.1�1)

Tipus: Oficina Têcnica

Nivell: 6 Classe: 6

Funcions:

Execuci6 dels proqrames i operacions relatives a la descrip
ció i valoraci6 dels llocs de treball.
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- Elaboració, actualització i tràmit de la documentació corres

ponent a les descripcions, valoracions i classificació dels
llocs de treball.

- Confecció d'estudis, auadres, i estadistiaues relatius als

processos de valoració.

Oficina de Personal Subaltern (561.2.12�)

Tipus: Ófícin"a administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5I

¡
¡

I
Funcions:

- Gestió de tot 'el pers0na� subaltern,de l'Ajuntament.
- Proposta de con fLqur ac í.ó de' les zones assignabJ:es a Ls S,ubal

terns en els edificis d'ús administratiu comú, i determina
c í.ó del nombre de Subalterns .corresponents a cada zona.

- Elaboració i mant�nirnènt 'actualitzat d�l. Cens del tiersonal
pertanyent al subgrup Subaltern i' del auè, sense, pertànyer-
hi, acompleixi funcions aitals.

'

- Proposta d'adscripció, permanent o temporal,del personal de

neteja als llocs de treball corresponent., i dels trasllats

que s'escaiguin.
- Control permanent de les situacions administratives i de les

destinacions del susdit personal.
- Formulació dels Plans de vacances del personai Subaltern i

organització de les corresponents suplències.
Gestió del subministrament de les peces d'uniformes i con

trol de la seva durada i reposició.
- Direcció del personal subaltern de servei en els edificis -

- d'ús administratiu comú (Cases Consistorials, Edifici Antic,
Nou i Novíssim, Avinyó, 15i Portal de l'Angel, 8; Torrent -

de l'Olla, 218-220; Passeig Pujades, 1; i Zona Franca).
- Instruccions i ordres als esmentats subalterns sobre la ma

nera d'acomplir el servei, amb subjecció a la normativa re'

guIadora del Subgrup i a les ordres i instruccions emanades
de la Superioritat .

. , :

Oficina de Personal de Netej a (561.2.13,9)

Tipus: Oficina Administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5.

Funcions:

� Gestió de tot el nersonal adscrit als serveis de neteja
d' edificis i instal.lacions mUnicinals.

� Proposta de conficruraci6 de les zones assianables al pers�
nal de neteja.
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- El"bori3ci6 i man t cn i rno n t a c t ua l f t z a t del Cens d e I re1-!;onalde net(!ji3.
- Pronosti3 d'cJdscrinci6, n(!rmcJn(!nt o temnoral, del T)er�onal

de neteia als llocs de treball existents en Centres de pres
taci6 dé Serveis Personals i escoles, i dels trasllcJts que
s'escaiauin.

- Gesti6 del suhministrament de les neces d'uniformes i con

trol de la seva durada i reposició.
- Atenci6 a nuê els respectius llocs de treball disnosin dels

elements materials necessaris.

Unitat Operativa de Gestió òe Personal (561.1.042)

Tipus: Unita� Operati�a têcn�co-administrat�va
Nivell: 3 Classe: 1

Com 'a i�st�ncia inteqradora d'altres òraans auxiliars li co
rresponen les funcions"òirectives i de comandament aue s'atrI

'b1,leixen a l�s Direccions de les Unitats Ooeratives en l'acord
de la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre òe 1981
li en especial, les seaüents:
- Administració del personal funcionari i contractat.
- Elaboració d'estudis i informes referents a la Gestió del -

Personal.

- Supervisió i control dels recursos informàtics integrats de
gestió de personal.

- Assessorament tècnic i jurídic a la Coordinació de Serveis
de Personal, i elaboració d'informes tècnico-jurídics sobre
els temes de la seva competència.

La Direcció de la Unitat està estructurada de manera aue el
Cap a qui correspon la seva direcció estarà assistit per un -

sots' director, amb les següents funcions:

- Coordinació dels òrgans auxiliars sota les directrius de la
Direcció de la Unitat.

Substitució del Cap de la Unitat en les seves absències •.�"

- Supervisió directa de les actuacions en matêria disciplinà�
ria.

- Supervisió dels assumptes jurídics en"matêria de Der�onal.
- Assessorament i assistência a la Direcció de la Unitat en �

assumptes jurídics, sense perjudici de la competència atri
buIda a l'Assessoria Jurídica.

Acuesta sots-direcció, que posseeix una responsabilitat de
nivell 4 I serà o cuo ade o e r un Tècnic Superior I sense _perjudi
ci que pugui ser assistit per altre o altres funcionaris.
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Ncnociat de Règim Disciplinari (561.2.17�)
Tinus: Neaociat Operatiu. -

.

Nivell: 5

Funcions:

Elaboració i pronosta dels criteris aenerals i específicsnel aue fa a l'aplicació de la normativa disciplinària, -

tenint-se en compte els tipus de faltes, la seva �enera -

lització i incidència, la relació amb les polítioues globals de personal i la congr�ència i eauilibri necessarispel oue fa a la graduació de, les sancions aplicables.
�rogramaci� de les actua6ions.eri ma�èria disciplinària �.

amb l'objectiu de màxima aqilitació possible dels.tràmitsi òptima aplicació.dels recursos disponibles.
- Preparació de les propostes i decrets d'incoació d'expe -di��ts disciplinaris, diliqències prèvies i altres inci -

dències en m�tèria disciplinàri�. Propostes �e designaciód' instructors dels expedie-nts.
'

Formalització de les actuacions i diligències constitutives dels expedients.
- Informes i propostes de resolució dels recursos en matèriadisciplinària.

Control d� la situació dels expedients i actuacions en mat�ria disciplinària.
- Elaboració de quadres, resums, estadístiques i estudispel que fa a l¡actuació disciplinària.

Neaociat d'Administració de Personal (651.2.0�2)
Tipus: Negociat Operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:
- Administració del sistema informatitzat de aestió integrada de personal.
- Plantilla:

- Manteniment i actualització de les plantilles, en cobrdinació ar.� el Servei de Llocs de Treball. -

I

"

..
- Tràmits i actuació necessaris per a l'anrovació i reví

sió de les plantilles.
- Control de places vacants i nlaces amortitzables.



- Control de les incidències de prcsència del ncrsonal (pcE
misos, baixcs, indisposicions, rctards, absèncics, etc.)

- Control de l'acomplimcnt del Pla de vacances.

- Control de r'assistência i de l'acomoliment de l'horari.

- Execució i scguiment dels trasllats de personal

-,Expedients i tràmits relatius a:

- Dispenses accidentals del s e rve í,

Llicêncies per descans ariual,'malaltia, �ssumptes propis,
estudis de perfeccionament o acompliment de deures mili

tars.

- Pe rrnu t.es •

Formalitzaci6 dels' reingressos ..

- Cessament den el servei actiu, per excedência (forçosa, -

'

!
especial, o voluntària), passi a la situació de serveis

especials i altres, destitució i pena de suspensió de c�
rrec públic.

- Baixa definitiva del funcionari, per defunci6, iubilaci6,

cessament, seoaraci6 del servei en virtut d'expedient dis

ciplinari, pena d'inhabilitació o especial per a càrrec
-

públic o uue es produeixi incaoacitat esnecífica per al -

càrrec.

- Cancel.lació de notes desfavorables en els expedients.
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Tr¡lmitc1ci6 dels canvis d'horaris d'acord arnh la t
í

r-o Loo
í

a

c s t ab Lc r t a ,

- Control nrcs0ncin:

- Tractament de les modificacions de condicions de treball amb

reoercussió econòmica.

- Preparació de les certificacions relatives a nomenaments,

classificació, situació i prestació de serveis dels funcio

naris i personal contractat.

- Confecció d'estadístiaues de personal.

Oficina Têcnica d'Inspecció de Personal (561.6.0L6)

Tipus: Oficina Têcnica

Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

Comorovaci6 de la permanència del personal en els respectius
llocs de treball.

- Comprovació de ra manca d'assistència per malaltia o lndisp�
sició.

- Inspecció als funcionaris indisposats.



- Inspecció mèdica als funcionaris en situació de paixa per
malaltia.

- Inspecció i assistència als funcionaris accidentats i exa
men mèdic dels que incorrin en incaoacitat física per al
servei.

- Gestió dels sistemes de l'assistència, puntualitat i per
manència dels funcionaris i contractats en els seus r�s -

pectius llocs de treball.

Incidència de les f a I tes d' assistència, pun tua Lí, tat i pe_!manència en les retribucions; qestió de les primes de pUEtualitat i assistència.
-

- Control del transcurs de les situacion� reglame�tàries 'que
no siguin de caràcter definitiu.

- Elaboració d'estudis sobre l'absentisme.
- Altes mèd�ques.

Informes i expedients de jubilació per raó d'incapacitat
física.

Oficina d' Informació de Personal (56.1. 2 .11.7)
¡
,

, ¡ Tipus: Ofíc í.na Adrilinistratiya operativa
Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:

- Informació a funcionaris i contractats sobre la normativa
i les situacions que afecten als ternes de Personal.

Oficina de Personal Laboral (561.2.0�8)

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:
- Control de llocs de treball ocupats per personal contrac

tat laboral.
- Control específic del personal contractat per temps dete_!minat o per a treballs de caràcter eventual.
- Expedients i tràmits rèlatius a la preparació i formalit

za�ió, extinció, � qualsevol incidè�ci� dels contractes o
convenis per a la prestació de serveis.

- Gestió i custòdia dels expedients del personal contractat
en règim de dret laboral.

- Seguretat Social del personal contractat.

Afiliació, altes i baixes en les institucions de previsiósocial.

Tramitació de les prestacions familiars; plus familiar i -

subsidi i ajuda familiar.
- Tramitació i preparació del pagament delegat de rrestacions

econòmiques i familiars.

..-� ... , - "", """"7"� w':" ..
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Trami taci6 dol r.a q arne n t. do Leqa t de prcstilcions o co nòrrd o uc s

rer malaltia i susDcnsió de sou.

- Relacions amb entitats oestores de la Seguretat Social i -

preparaci6 de la docume�taci6 necessAria per al rcconeixe
ment d'altres prestacions.

- Accidents de treball.

- Cotitzaci6 a les institucions de previsi6 soc�al i deduc
ci6 de prestacions de pagaments delegats.

. .

- Funcio�s d'administraci6 de personal pertanvent als plans
i programes d'ocupaci6, assumides amb col.laboraci6 amb.la
Ponència de Desenvolupament Econòmic i Social, i concreta-
des en :.

.

Pe rt Lc í.oa c Ló , ,
amb finali ta ts d' assessorament, en els pr�

ces sos de selecci6 de pe r s oria L,

Formalitzaci6 de les contractacions del personal inclòs
en plans,d'ocupaci6, en les modalitats assenyalades per
la PDESC.

Gesti6 de les Lnc tdênc
í

es con t.r a ct.ua Ls ,

Negociat de Nòmines (578.3.01J)

Tipus: Ne�ociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Confeccionar i tramitar les nom�nes de pagament de les re
tribucions de tot el personal funcionari, contractat admi
nistratiu, contractat laboral i especial, de la Corporaci6.

- Confecci6 i trami taci6 de nòmí.ne s s.cor r esponerrts a serveis
i or�anismes municipals aue li siguin encomanades.

Confecci6 i tramitaci6 de les nòmines del personal passiu
que hagin de ser abonades directament per la Corporació.

- Elaboraci6 i tramitaci6 de les liauidacions d'endarreri -

ments, suplències o �ltres.
- En general, liquidaci6 i tràmit dels emoluments del perso

nal de caràcter ordinari i especial.

Neoociat de Classes Passives i Atencions Socials (562.2.0�9)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Classes passives
Instrucci6 deIs expedi�nts de



- Jubilació voluntària, forçosa (per edat) o per incapaci
tat física.

Senyalament de pensions de jubilació i la seva actualit
zació.

Prestacions bàsiaues, complementàries i especials.
- Actualització i transformació de les pensions de vidu! -

tat, orfenesa i a favor de pares o germans.
- Abonament de auantitats acreditades i no percebudes pels

,pension :'stes o causants ..

Preparació de certificats relatius a les referides pensions.
- Comprovaèió de les resolucions de la MUNPAL i proposta

d'impugnació, si s'escau.
"

- Relacions amb la Mu t.u> li tat Nacional de Previsió de l' Admi
nistració Local:

Afiliació a la M.U.N.P.A.L.

Incidències en �es cotizacions.

- Tramitació de les prestacions familiars del personal con

tractat.

Ij
I
,
l'
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!tencions �oci2ls

Coneixement de les aspiracions i necessitats personals i
familiars dels funcionaris.

- Preparació i desenvolupament dels programes d'acció social
al personal de l'Ajuntament.

- Foment d'activitats extralaborals� esportives, culturals,
recreatives, etc.

Estudi sobre la creació d'institucions per atendre les -

necessitats del personal.
- Relacions amb el P.A.M.E.M.

- Orientació als funcionaris sobre els beneficis i caracte

rístiques de la referida assistència, verificació de
l'efi6àcia dels serveis i atenció i qestió de les reclama
cions dels funcionaris.

- Relacions amb el Patronat Municipal de l'Habitatge amb mi

res a sol.lucionar les necessitats dels funcionaris en

aquesta matèria.

- hjuts especials per a fills subnormals.

Bestretes de pensions reintegrables.
- Ajuts i auxilis econòmics de tota mena.

- Atenció a les situacions personals i familiars dels funcio
naris que requereixin especial solidaritat ••

- Ajuèa �amiliar i M.U.N.P.A.L.
- Ajuda familiar als funcionaris.
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- Recepció de declaracions.

- Oualificació a efectes de la determinació de l'ajut.

- Modificació: altes i baixes dels beneficiaris.

- Assistència administrativa a la Comissió d'ajuda familiar.

SUBAREA D'INFO�AÇIO 1 ORGANITZACIO

Coordinador de Serveis ( 6 2 2 • 2 � 79.6)

Tipus: Subàrea d'actuaci6

Nivell: 2 Clas�e: 6

Li'corresponen les funcions directives i de comandament aue

atribueix als Coordinadors de Servei l'extrem Setè del Decret

de l'Alcaldia de 27 de iuliol de '1983,len especial les següents:

,- Estbdiar, formular i eXecutar proposfe� so�re �ls plans ge-

nerals d'orqanitzaci6 i mecanitzaci6 dels serveis, i les

aplicacions'de la informàtica a la recopilaci6, actualitza

ci6, registre i procés de dades i a l'emissi6 dels informes

aue han resultat, tenint cura, en tot moment, del millor

aprofitament dels equins.
- Formular i �xecutar propostes sobre la normalitzaci6 dels -

procediments i els projectes d'automació de les operacions
i processos administratius, i determinar les corresponents
prioritats.

- Formular propostes sobre els plans de telecomunicacions per
a la trans�issió de la informaci6 en forma de dades i veu -

entr� els diversos argans municinals

- Determinar els equips necessaris per al desenvolupament de

les funcibns dels diversos eauips de procés de dades; i

informar els projectes d'ada�isici6 o' arrendaments d'equips
i programes, i de contractaci6 de serveis.

- Controlar i coordinar els diversos equips, establir estàn -

dars i metodologia de treball comú a tots els eauips i repar

tir els treballs en funci6 de les necessitats qlobals de

l'Ajuntament.
Elaborar i executar els pròarames de formació del personal

necessari per a l'organitzaci6, la mecanització i automoci6

dels serveis.

Formular propostes anuals d'inversions i despeses de funciona

ment dels- equips d'automoci6 així com controlar les despeses

produïdes per ia posada en marxa i manteniment dels equips i

projectes.
Definició de les normes estàndars i procediments i sistemes

d'ús general que, amb caràcter obliqatori hauran d'ésser
adoptats per tots els argans municipals auant a oraanitzaci6
i informaci6.
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Coordinar els Projectes de Millora de Gesti6 i de Tractament de la -

Informaci6 a l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb el Decret del dia
14 de g�ner de 1983.

Organització dels Projectes de Millora de Gestió
1 de Tractament de la Informacï6 a ,l,I Ájuntament
de Barcelona

El Decret del dia 14 de gener de 1983 di�Dosa:

- PRENDRE BONA NOTA de l'estudi ,de,la Direcció de Serveis -

d'Informació de Base, denominat "Organització dels Projec'tes de millora de gestió i de tractament de la' Lnfo rrnac í.ó
a l'Ajuntament de Barcelona", inf9r�at favorablement perla 'Junta 'd' Informàtica en' la reunió del 17 de cesembre de
1982 com a pauta orientadora del procés d'elaboració i
aplicació dels projectes indicats en l'esmentat document.

- APROVAR les "Normes reguladores dels Proj ectes
'

de .s í.s t.e -

mes d'Informació de caràcter bàsic" que figuren'a conti -

nuació.

¡

'I
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ATORGAR la qualificació d'interès bàsic per a la gestió -

municipal als següents projectes de sistemes d'informació
que hauràn d'elaborar-se, amb caràcter prioritari, durant
l'any 1983:

- Gestió de personal
- Gestió pressupostària

Cadastre (Registre mecanitzat de parcel.les, finques i
locals) •

AMUC (Arxiu municipal unificat de contribuents)
Gestió i control d'expedients

-,

- -::.
""'

- �,,� .....�

Normas Reguladoras de los Proyectos de Sistemas
de Información de Carácter B§sico (C.M.P. 21-I-83)

Primerà.- Es objeto de la presente normativa la configura -

ci6n de la estructura orgánica funcional necesaria para ela �

rar los proyectos de los sistemas informativos que sean con
siderados de interés b§sico para la gesti6n municipal.

Segunda.- Compete a la Comisión municipal permanente el �
-

jercici6 de la potestad organizativa y a propuesta de la
Junta de Inform§t,ica, otorgar la calificaci6n de interés bá
sico para la gestión municipal a determinados proyectos de
sistemas de tratamiento de la informaci6n, así como decla
rar las prioridades para su elaboraci6n y aplicaci6n.

-
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4. Mientras permanezcan en el cargo, los Jef0.s de
Proyecto percibirán la retribuci6n integra correspondiente
al puesto de trabajo de procedencia: además tendrán derecho
a la gratificación que, en cada caso, determine la Alcaldía

,al amparo de lo previsto en el art. 66,3 b) , del R.D.3046/
77 de 6 de Octubre, la cual podrá ser percibida de una sola
vez, al término del encargo, o al vencimiento de cada una -

de las etapas en que se divida el proceso de elaboraci6n y
,aplicaci6n.

5. El Jefe de cada proyecto será respo�sable de la
elaboración y aplicaci6n del mismo dentro de los plazos que

, al efecto se señalen; y ejercerá el mando directo sobre el
personal que se adscriba al proyecto conf6rme a to detirmi
nado en el �árrafo siete. de esta norma.

6. Los Jefes de Proyecto, dependerán de la Diiec -

ci6n de Servicios de Informaci6n de Base en lo tocante a-me
todología, calidad técnica, coordinaci6n con los restantes
proyectòs y allegaci6n de recursos de toda clase; -Y de 'la -

correspondiente Comisi6n de Seguimiento' y Control, en todo
10 referente al contenido. y aspectos sustanciales del pro -

yectoi en especial, a la definición de objetivos e inciden
cia sobre las estructuras orgánicas y funcionales existen -

tes.

7. La Secretaría general, a propuesta de la corres

pondiente Comisi6n de Control y Seguimiento, adscribirá a
cada proyecto él personal necesario para su elaboraci6n; di
cha adscripción podrá ser a jornada completa o con dedica �

ción parcial, circunstancia que se especificará, en cada-ca
so, al ordenar la designación.

Quinta.- l. En relaci6n con cada proyecto se constituirá -

una Comisión de Seguimiento y Control, integrada por los

responsables o expertos de las Areas, Sectores o Unidades -

orgánicas relacionados directamente con aquél.

2.' Será Presidente de la Comisión el responsable
del Area o sector que, en definitiva, resulte más afectado
por la gesti6n del sistema informativo objeto del proyecto.
A estos efectos, además de los Delegados y Coordinadores de
Servicios, serán considerados responsables del Sector, los
miembros de los Cuerpos nacionales, el Jefe del Gabinete
Técnico de Programación y Controlador de Ja Gesti6n munici
pal y el Director de Servicios de Informaci6n de Base.

3. La designaci6n de los miembros de las Comisio
nes y de sus respectivos presidentes, correspondrá a la Co
misión municipal Permanente, a propuesta del Presidente de
la Junta de Informática.

4. Las referidas Comisiones de Seguimiento y Con
trol quedarán vinculadas a la Junta Informática, con el ca

rácter orevisto en el extremo tercero del Decreto de la Al
caldía de 18 de diciembre de 1979.

ro
I

!
I



5. El cometido de las Comisiones de Seguimiento y Control se cen
trará en supervisar y orientar la elaboración y aplicacion de los respect!
vos proyectos en sus aspectos sustanciales; en. particular, en lo atinente a

objetivos, incidencia en las estructuras orqánicas y funcionales existen
tes, y adecuación a los intereses y fines del Ayuntamiento.

162.

6. Las Comisiones, al ténnino de cada una de las etapas en que el
proceso de elaboración y aplicación del proyecto se divida, deberán pronun
ciarse sobre su viabilidad y procedencia� proponiendo al pleno de la Junta
de Informática su prosecución, o en su caso, reorientación o cancelación.

Sexta. - 1. Dentzo del mes siguiente a su designación, los Jefes de Pro -

yecto deberán formular y elevar a la respectiva Comisión de Seguimiento y
Control, un anteproyecto del correspondí.errte sistema Lnforrnat.í,vo ,

.

en el
que se' concreten sus objetivos y ámbÚ:o de aplicación, el procrrarna de ela
boración, las fases en que se divida, y los recursos personales y materia
les necesarios para llevarlo a cabo; todo ello con base en un prean�lisis
de la realidad informativa, estructural y funcional a que el proyecto ha
ya de referirse.

2. A la vista de cada anteproyecto, la respectiva Comisión de Se
guimiento y Control fijará el progr�a definitivo para l� elabo�ación del
proyecto, definirá sus etapas, concretará los recursos necesarios para su
desarrollo y elevará la oportuna propuesta al pleno de la Junta de Infor
mática en orden a la adopción de las medidas oportunas para la.inmediata
iniciación de los trabajos.

Séptima.- La elaboración de los proyectos y sistemas informáticos a que -

esta normativa se refiere, no determinará la supresión o suspensión de
los procesos informáticos vigentes, hasta que, una vez ul,timados y compro
bada la eficacia de los nuevos sistemas, puedan ser aquellos sustituidos;
y todo ello previo el pronunciamiento específico de la Junta de Informáti
ca.

1
¡

I
1
¡
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ProJecte de Mecanització d'Intervenció i Dipositaria
L' Alcaldia en data de 22 de març de 1983, ha disposat:

SEGREGAR de l'Ambit de la Comissió del Projecte de C�stió Pres
supostària les tasques relatives a la continuació de treball de mecanitza
ció ja iniciades a Intervenció i Dipositaria, amb 1 'encàrrec que siguin =
resoltes en el període més breu possible i puguin passar immediatament a
la fase operativa, les.questions següents:

Registre de proveïdors, arxiu de creditors, pla de pagaments, con
trol de les despeses a justificar, imputació orgànica de la despesa, con -
fecció dels estats de liquidació i dels de cobrament d'ingressos per òrgans
gestors, i previsió d'ingressos.

Projecte del Sistema d'Informació per a la Cestió dels Districtes Munici
pals. (523.2.01.4)

Tipus: Lloc de treball

Nivell: 3

Per Decret de l'Alcaldia del 19 de desembre de 1986 es va crear l' esmentat
Projecte, d'acord amb les Normes reguladores aprovades per la C.M.P. del
21 de gener de 1983.

<-��-'-"""""""l------".--�-.--.--�'-'- ._..._- ....... - ...........,..._.,---;----------�-.

..,...-__..�-,�_,.,.--



a) Objetivos del sistema, y utilidades y ventajas que haya
de r�portar en relación a los procedimientos convenciona

. les e informáticos existentes, tanto en el aspecto econo
mico corno en el de eficacia.'

....
" ......

b) Organos,circuitos informáticos y procesos de. trabajo a -

los que el sistema afecte; y modificaciones estructur�'
les y funcionales que determine su �plicación.

c) Información que sea objeto del sistem¿:; datos afectados
y su cuaritificación

d) Análisis y,programas informáticos que implique (Sotware�

e) Materiales que pr.ecise su aplicación (Hardware).

f) çostes de implantación y de mantenimiento del sistema, -

con indicación de su posible tratamiento presupuestario.
g) Personal que requiera su aplicación y funcionamiento;

cuantificación, calificación y valoración del mismo.

h) Formación especial del personal, caso de ser necesaria,
y su coste.

i) Relaciones del proyecto con el conjunto del sistema de
información del Ayuntamiento, y

j) Defini�ión de etapas, y programa de aplicación, con ex -

presión de los métodos de seguimiento.

160.

Tercera.- 1. Se entenderá por proyecto de sistema informati
vo, el conjunto de análisis, estudios y propuestas necesa =

rios para definir un modelo de tratarniePto de la informa- -

ción que propQrcione una idea cabal de sus posibilidades ò
perativas y del coste de su aplicación y funcionamiento;
todo ello con la precisión y exactitud necesarias para que
pueda ser aplicado por expertos en organización e inforrnáti
ca que no hayan intervenido en su elaboración.

-

2. En conse�encia, el proyecto deberá contemplar
los siguientes ext�emos:

3. Se considerará ultimado el proyecto cuando, -

después del período de orueba y, en su caso, de funciona
miento paralelo con los sistemas existentes, sea aceptaao -

por los usuarios y detérmine la supresión de los procesos a

que debe sustituir.

Cuarta.- l. La elaboración de cada proyecto será dirigida -

por un Jefe de Proyecto, designado por la Alcald!a entre el
personal municipal a propuesta de la Comisión de Control a

que se refiere la norma quinta.

2. La adscripción de los funcionarios a las jefatu
ras de proyecto durará sólo el tiempo necesario para su ela
boración y aplicación, con reserva del puesto de trabajo de
procedencia o de otro nivel y clase equivalentes.

3. Los Jefes de Proyecto, mientras lo sean, dedica
rán toda su actividad a la elaboración e implantación del -

proyecto que les esté encomendado, quedando relevados de
cualquier otro trabajo o ocupación en el Ayuntamiento.



Classe: 4

Secretaria Tècnica de la Sub�rca d'Informació i Oraanització

( 5 2 O • 2 • 2 6.1 )

Tipus: Secretaria Tècnica de Subàrea

Nivell: 4

Funcions:

- Assistència tècnica a la Coordinació en totes les funcions

assignades als Serveis d'Informació i Organització i, en espe

cial, 'les següents =

Estudi i elaboraci6 de plans d'equipament informàtic i de

programes per a project�s especifics de mecanització.
,

-

- Estudi previ de les propostes de contractació de tota mena

de recursos destinats al tractament de la informació.

� Control ,de l'aplica¿ió i funcionament dels sistemes d'Gs -

general, normes',' estàridars i oroced Lmerrts d',Gs obligatori,
per a tots els usuaris municipals.

- Participació en les etapes de dissenv i posades en marxa -

de proj�ctes de mecanitza�ió i/o'noves instal.lacions en

col.laboració amb els caps de vrojecte i responsables dels

respectius serveis.

� Prenaració de Dla�s i cursos de formació per a personal mu

nicipal i participació en � 3. seva realització.

- Contractació de subministraments de material i elements

consumibles per a les màauines rels eouips citats en els

paràgrafs anteriors i control de la contractació de la Sub

àrea.
-

� Control d'expedients i control pressupostari de la Subàrea.

Director de Serveis d'Orqanitzaci6 i �erveis de Suport
( 6 2 2 • 2 • 5 7 • O)

Tipus: Sector d'actuaci6

Nivell: 2 Classe: 6

ultra les funcions generals dels Directors de Serveis assenya
lades en l'extrem Vuitè del Decret de l'Alcaldia de 27 de ju

-

liol de 1983, el Director de Serveis d'Organitzaci6 i Serveis _

de Suport exercirà les funcions específiques que es citen a con

tinuaci6:

- Valoraci6 de criteris per a determinació d'estructures orga
nitzatives i distribuci6 de funcions.

- Informar les propostes de reorganitzaci6 de l'Administraci6
municipal executiva.

163.
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ció d�ls nroccdiments de treball i dels circuits d'infor
mació.

- Definici6 dels criteris per a l'assionació òe recursos
en les tasques municinals, llur descrinció i normalitza
ció.

Departament di Orqani tzació i J'.i.ètodes (523. � . 01.1)

'Tipus: Organ estaf

Nivell':.3 Classe: 4

Funcions:

Dete�minació d'estru�tures i distribució de funcions.

Llocs de treball i plantilles orgàniaues.
Racionalització i simplificació dels processos i siste
mes de treball.

Normalització d'impressos i materials.
- Eauipament, acondicia�ent i distribució d'oficines.

Racionalització i simnlificació de canals i circuits
d'informació.

- Preparació de projectes de :

- Reglaments interiors, de funcionaris i-Serveis, De -

crets de l'Alcaldia, Instruccions i Circulars de Rè
gim Interior.

- Estatuts d'Organs de gestió, Institucions, Fu�oacions,
Empreses municipals o Mixtes i els seus Reglaments.

- Plecs tipus i plecs �specials de condicions jurídico
administratives per a la contractació municioal.

:S�ervei de Tractament de Textos (546.2.04.7)

Tipus: Servei d'assistència tècnica.

Nivell: 5 Classe: 4

Funcions:

Elaboració i implantació de sistemes per al tractament
informatitzat de textos.

- Estudi i anàlisi dels documents i llurs recorreguts; -

anàlisi lexicogràfic als efectes de registre i recupe�
ració de textos.



- Disseny de sistemes per a :

- La confecció progressiva dels textos matrius.
- La formulació d'originals diversos a partir d'un text ma-

triu (ordres del dia, actes, certificacions, notifica
cions, comunicacions, circulars).

- La difusió i distribució de la informació textual .

- La conservació i �egistre de textos, en ordre a la seva -

recuperació.
- El registre mecanitzat d'entrades i sortides dels docu

ments.

- Assistència als òrgans aux!liars en l'apl�cació �els siste
mes i supervisió del seu funcionament.

Projecció de les tècniques de tractament de textos vers els
òrgans auxiliars gestors i instructors dels expedients i
processos administratius, en col.laboració amb els òrgans -

c�mpetents de les diferents ,Arees.
Estudi d'un sistema gener�l �e controi i seguiment dels exp�dients i processos administratius.

Coordianció amb el C.O.M. per a la definició dels equips i -

suport tècnic per al tractament dels textos i per a la seva
connexió funcional ruub els sistemes de tractament d'informa
ció alfanumèrica.

I'

Projecte de Descentralització Territorial

Tipus: Lloc de Treball

Nivell: 3 Classe: 7

Sota la dependència de la Direcció de Serveis d'Organitzaciói Serveis Generals desenvoluparà el Projecte per a la descen -

tralització territorial de funcions d'aquest Ajuntament (abreu
jadament Projecte de Descentralització Territorial) el qual

-

abastarà els aspectes següents:

Pel que fa a les funcions:
- Estudis per a la determinació de les funcions i serveis que

hagin de ser descentralitzats.

Pel que fa a l'organització:
Estudi i proposta del model organitzatiu de l'Administració
municipal executiva dels Districtes.

Seguiment i control dels resultats de l'esmentat model i no
ves propostes organitzatives que d'això en resultin.

Pel que fa als mitjans:
- Previsions dels mitjans humans, materials i financers, tecno

lògics i informatius necessaris per a la viabilitat de les =



funcions transferides als Districtes.

Pel que fa als procediments:
o

- Estudi i proposta de nous procediments administratius que si

guin conseqüencia del procés de descentralització

Amb caràcter general:
- Cooperació amb els òrgans administratius afectats per l'apl�

cació de les anteriors mesures.

- Comprovació dels resultats obtinguts en el procés descentra
li tzador i proposta de les correccíons oportunes.

Unitat Operativa dels Serveis Administratius Centrals
(550.1.01.4)

Tipus: Unitat operativa administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

Corn a instància int�grad6ra 6'ai�res òrgans �uxiliars, li
corresponen les funcions directives i de comandament atribuI
des als Caps de les Unitats operatives per l'acord de la Co
missió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981.

Negociat d'Actes i Notificacions (551.2.01.0)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Consell Ple, Comissió de Govern i Alcaldia:

Recepci6 i ordenació dels expedients i assumptes que s'adr�
cen als referits òrgans.

Preparació dels ordres del dia per a les reunions del Con -

sell Ple i de la Comissió de Govern.

Tramitació de les convocatories per a les esmentades ses

sions.

- Preparació de les certificacions dels Decrets de l'Alcaldia
i dels acords dels òrgans col.legiats de govern.

- Preparació de les actes de les reunions.

Formació del llibre de Decrets de l'Alcaldia.
- Preparació de les diligències de resoluci6 en els expedients.

Notificacions, comunicacions i publicaci6 dels acords del -

Consell Ple i de la Comissi6 de Govern, dels Decrets de
l' Alcaldia i de les Instruccions i Circulars de qualsevol
procedència.



- Tramitaci6 conduent a la fiscalitzaci6 i aprovaci6 pels òr
gans governatius de les disposicions autonòmiaues de

l'Ajuntament.
- Tauler d'edictes:

Recepci6 dels edictes.

- Liquidaci6 dels terminis

Certificacions de les exposicions i de la mancança o exis
tència d'imnugnacions.

'

Devoluci6 dels edictes als òrqans de orocedència.

Oficina de la Gaseta Municipal (551.2.02).)

TJpus: Centre de treball executor

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

- ��ici6 i distribuci6'de la Gaseta Municio�l.

Reaistre Genera'l (552.2.01.4)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Registre d'entrada.

- Recepci6, classificaci6 i registre de tota la documenta
ci6 i correspondència oficial oue entri al'Ajuntamer:t-:'

- Registre dels documents anteriors aue iniciïn expedieñt:s.
Tramesa als corresponents òrGans auxiliars de la docu -

mentaci6 registrad�.
- Registre d'entrada de documents rebuts als ReGistres des

concentrats.
.-

- Recepci6 dels documents reGistrats en els Districtes i
llur diligenciaci6.

- Incorporaci6 dels documents provinents dels Districtes
als fulls del corresponent ReGistre 'General d'entrada -

seGons la seva destinació, amb constància de les oportu
nes referències als registres d'entrada dels Districtes
d'on provenen.

Sortida de documents: Classificaci6, franqueig i, si
I

s'escau, ensobrat i remissi6 de les notificacions, comun_!
cacions, citacions, emDla�aments, reaueriments, oficis i,
en general, tots els dòcuments oficials que surten de

l'Ajuntament.
i

,i
I
¡

"

i
I

167.



168.

- Servei de notificQcions: lliurament de documents dins la -

Ciutat i diligencinment de les notificacions procedents
d'altres org�nismcs destinades a habitants de la Ciutat.

- Venda d'imoressos i segells municipals.

Biblioteca Gener,ll (564.2.01,.6)

,Tipus: Centre de prestació de serveis oersonals

Nivell: 5 Classe: 9

Funcions' :

a} Gesti6 del fons biblioqr�fic propi, format per obres de re

ferència (e nc
í

c Lopêd í.e s , d í

ccíona rí.s , b í.b Ld oq r a f í.es , annu�
ris, quies, etc.); obres de car�cter b�sic en matèria de -

Dret, Administració pública, Ciència de l'Administració, �.

Sociologia, E�ono�ia� Urbanisme, Arquitectura, Serveis pG
bli�s, Ti�nsDoits,·Sánltat, Esports, Serveii socials, Joven
tut, etc.; revistes fonamentals sobre matèries esmentades¡
butlletin� oficials-i publicac�ons del propi Aiuntament i
d'altres entitats de l'Administració local, auionOmica,
central i institucional, així com d'orqanitzacions munici
palistes d'Espanya i de l'estranger; IÍibres, fullets i p�
blicacions sobre la ciutat de Barcelona.
- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscriE

ció de les de car�cter periOdic; intercanvi de publica ._

cions.

- Fixatqe i catalogació de llibres, revistes i publicacions.
- Classificació, ordenació, conservació i custOdia dels -

fons�

Sala de lectura i consulta per a funcionaris i ciutadans
interessats.

Orientació bibliogr�fica i evacuació de consultes parti�
culars.

Servei de préstecs a funcionaris i a interessats; préstec
inter0ibliotecari centralitzat.

b) Coordinació i assistència tècnica a les biblioteques i als
fons bibliogr�fics de l'Ajuntament (excepte els d'Ensenya
ment i Cultura).
- Orientació per a adquisicions.
- Gesti6 de les adquisicions, a iniciativa de les depèndèn

cies interessades.
- Control de coneixement de les adqu:sicons oue puguin re�

litzar directament les dependències, per tal d'evitar du

plicitats innecess�ries.
- Catalogació i clAssificació del material que s'adouirei

xi tant per gestió centralitzada ,com directament per les



dependències, i tramesa de la informaci6 a aquestes per -

al seu coneixement i, en el seu cas, incorporaci6 de clas
sificacions específiques.

-

- Fixatge i catalogaci6 dels fons, mitjançant la prestaci6d'assessorament tècnic o la realitzaci6 directa dels tre
balls.

- Assessorament per a la utilitzaci6 i conservaci6 dels
fons.

c) Informaci6 general als Organs municipals dels fons exis
tents a ItAjuntament (excepte dels d'Ensenyament i Cultu
ra) .

Elaboraci6 i distribució, de:
- Revista de sumar í.s i buid,ats d' articles d-e publicacions.'
- Inven�aris de' dites publicacions.
- ��la�ions de llibres i �bre� de referència.
- Catàleg general amb els fons de totes les dependènciesr
- Subproductes resultants de l'automatitzaci6 dels fons

(microformes, difusi6 seiedtiva de la informaci6 i
altres) .

- Exposicions de material bibliogràfic.

d) Coordinaci6 amb les xarxes de biblioteques municipals
d'Ensenyament i Cultura�

Intercanvi d'informaci6.
- Homologació de criteris i tècniques per a la gesti6 del

f'çn s ,

e) Relacions d'intercanvi d'informaci6 i tècniques bibliogrà
fiques amb les biblioteques de la ciutat i, en general, =
amb altres institucions i centres aliens a l'Administraci6
municipal.

f) Fixatge, catalogaci6, classificació i ordenaci6 de mate
rial audiovisual (vídeos, cartells, films i altres) gene
rat pels serveis de l'Ajuntament, per possibilitar la seva
recuperaci6 i difusi6.

Arxiu Administratiu (553.2.01.8)
Tipus: Centre de treball executor
Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:
- Arxiu d'expedients, lligalls i documents en general procedents dels -

òrqens auxiliar.
- Recepci6; registre i control d'entrades i sortides.
'- Elaboraci6 de fitxers, inventaris i catàlegs.
- Ordenació i distribuci6 dels materials arxivats.
- Recerca i ajuda per a la consulta dels docurrents arxivats.
- Conservaci6 dels documents arxivats.
- Espurg de documents; remissi6 a l'Arxiu Històric dels que tinguin tal

caràcter.

(Veure el Projecte d tOrde-
nació d'Arxius, pàg. )
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Centre Reproductor de Documents (565.2.0�O)

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell:· 6 Classe: 8

Funcions:

Reproducci6 i reducció, per procediments mecanlCS o foto -

gràfics de tot tipus de documents i plànols.
- Confecció d'impresos, fullets i nub1icacions.
- Enauadernaci6 de llibres i documents.

Microfilmació, revelat i muntatgè de microfitxes i obtenci6
de còpies.

Unitat Operativa de Serveis Tècnics de Suport (560.1.0�9)

Tipus: Unitat Onerativa tècnica

Nivell: 3 Classe: 1

Corn a instància int�gradór� d'a1ttes er�ars auxiliars, li -

corresponen les funcions directives i de comandament atribuï
des als Caps de les Unitats operatives per l'acord de la Co
missió Munièinal Permanent de 13 de novembre de 1981.

Negociat de Serveis Tècnics de Suport (560.3.0�4)

Tipus: Negociat d'Assistència administrativa

Nivell:- 5 Classe: 2

Funcions:

-- Assistència administrativa o jurídica al Cap de la Unitat i als òrgans
auxiliars que la integren.

- Preparaci6 i tràmit de la planificació de la despesa i de la previsió
el' inversions.

- �rramitació dels expedients d'autorització de la despesa.
_ Administració de les partides pressupostàries assignades a la Unitat i

de les quantitats Ll.Lurades en concepte de pagaments a justificar.
- Canandes de material; tramitació de factures i actes de recepció.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o -

subministrats a la Unitat.

- Anàlisi i control dels costos de la Unitat, en col.laboració amb els -

òrgans auxiliars que la integren.
- Elaboraci6 dels indicadors de gesti6 i resultats, en col.laboraci6

amb els restants òrgans de la Unitat.

- Matriculaci6 dels vehicles del Parc Mè3bil.

- COntrol de les destinacions i situacions de tot el personal de la Uni-
tat.

- Formulació dels informes, cómunicacions i documents propis del Cap de
la Unitat.



Registre, arxiu i documentaci6, en general, de la Unitat.

- Instrucci6 ¿els expedients que se segueixin:

- D'aprovació dels projectes de tota mena, elaborats pels
òrgans auxiliars de la Unitat.

- L'adquisici6, arrendament i subministrament dels següents
béns mobles:

- Materials, instruments, eines, utensilis, aparells, ma

quinària, estris específics i consumibles destinats als

Tallers ��nicipals, a les Brigades de conservaci6 dels

Edificis i Instal.lacions municipals, a la Brigada de -

Festivals, als Tallers del'parc Mòbil i a la Impremta
municipal.
Automòbils de turisme per a tots els serveis de l'Ajunt
ament é3:-'!Jl::::l. l' excepció dels Co.s sos de la Guàrdia .Urbana I
Bombers; accesoris, peces de recanvi, consumibles i ca!
burants.

- L�arren¿a�e�t dels serveis de c6nservació i entreteni -

ment dels' béns esmentats en· l'anterior eplgraf.
- L'assegu�aDent dels béns e�meritats amb anterioritat.

- Instrucci6 ¿els expedients d'adquisici6 desconcentrada dels

béns mobles ¿'ús o consum ordinari i no especlfic amb des -

tinaci6 als òrgans que s'indiquen:
- Secretaria General.

- Vicesecreta�ia.

Gabinet TèClic de Programaci6.

Regidoria ¿e l'Area de Règim Interior i Protecci6 Ciuta

dana i òrga�s que en depenen directament.

- Subàrea de ?ersonal amb tots els òrgans que la integren .

Subàrea de Serveis Jurldics amb tots els òrgans que la

integren.
Direcci6 de Serveis d 'Organitzaci6 i Serveis .de Suport amb

tots els 6r;ans que la integren.

Impremta Munici�l (565.2.01.0)

Tipus: Centre de treball executor instrurrental
Nivell: 4 Classe: 8

FUncions:

- Irrpressi6 de ll.:.l:res, cartells, prograrres, írrpressos , sobres, cartes, fit

xes, targetes, talonaris, docurrents i rraterial d'oficina en general fer
-

a l'Ajuntarrent.
- Enquadernaci6 èel :raterial correSfX)nent.

- Plan�fi�ci6, �rJgrarraci6 i seguiment dels treballs per regular la pro-
duce.ió .1 inforr-== als òrgans peticionaris dels serveis de lliurarrent.

- Control de les :-.c:-es invertides i dels rraterials errprat.s en cada treball
mít jançant; els :'�lls de ruta.

'

- Facturaci6 dels �=eballs realitzats per a coneixement intern i controlI

j,

171.



172.

de l'eficàcia de la gestió; així com per a la imputació dels costos corres

ponents als òrgans peticionaris�
- Confecció d' albarans i registre de lliuraments en el llibre de sortides.

- Distribució i lliurament de la producció mitjançant furgoneta.
- Sol.licitud de les necessitats d'aprovisionament amb especificació de quan

titats, qualitats i terminis de subministrament al Negociat dels Serveis
Tècnics generals, de :

- Peces i material de reposició general.
- Primeres ma�èries per a la producció
- Matèries auxiliars.

- CoI.laboració amb la Unitat Operativa de Suport en al fixació de les ne-

cessitats d'aprovisionament de maquinària i L�stal.lacions.

- Gestió d' estocs: control d' entrades, sortides i existències • Mesures per
a la bona conservació de les mercaderies magatzemables. Detérminació dels

e estocs econòmics i punts de reposició.
- Venda directa de subproductes i deixalles.

- Relació amb els responsables dels Òrgans peticionaris per' a-la correc -

_' ció o rrodificació de les -nost.res resultants de les proves d' impressió.

Tallers Municipals (567.5.01.5)
Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 4 Classe: 8

Funcions:

Gestió dels Tallers municipals en les seves diverses seccions de fuste
ria, manyeria, mecànica, lampisteria, electricitat i pintura per a la re

paració i manteniment de les instal.lacions i equipament dels edificis =

municipals i especialment de :

- Centrals i x��es telefòniques dels edificis municipals.
- Ascensors i montacàrregues.
- Instal.lacions i aparells de calefacció i refrigeració, cambres frigo-

rífiques i refrigeració d'aire.
- Instal.lacions de generació i conducció de fluids.

Ràdio-comunicació i megafonia.
- Rellotges, parallamps, antenes, instal.lacions antirobatori i antifoc,

etc ••

- Atencions de conservació, entreteniment i funcionarnentde la xarxa d'alta
tensió al Parc de Montjuïc.

- Projectes d'adquisició de materials, maquinària, utillatge, peces de re

posició i consumibles; formulació de les condicions tècniques especials
dels contractes de subministraments.

- Gestió d'estocs i control d'entrades, sortides i existències. Mesures per
a la bona conservació de les mercaderies emmagatzemades. Deterrrú_�ació dels
estocs econòmics i punts de reposició.

- Informes tècnics en els expedients de contractació dels subministraments
i de llurs incidències; informes previs a la recepció d'allò adquirit.

- Sol.licitud de les necessitats d'aprovisionament, amb especificació de -

quantitats, qualitats i terminis de subministraments al Negociat dels
Serveis Tècnics Generals, de :



Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 4 Classe: 8
(.
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- Peces i material de reposici6 en qeneral.

- Eines, útils de taller i material auxiliar.

- Col.laboraci6 amb la Uni tat Operativa' de Suport en la

fixaci6 de les necessitats d'anrovisioname�t de maauinà -

ria i instal.lacions.

- Control de aualitat de les matèries adauirides.

Revisi6 i conformaci6 de factures i narticipaci6 en les -

actes de recenci6.

Control dels rendiments, costos i resultats de les prest�
cions efectuades.

- Gestió de la Brigada de Festivals.

Instal.laci6 de tribunes i ieients en les vies, places,.
jardins i recintes �Gblics¡ amb o�asi6 de desfilades, pro
cessions, cavalcades, festivals, revetlles i actes multi�

tud�naris en general.
Inital;lacions provisionals i habilitació de iocals per a

celebraci6 d'áctes públics.
Ornamentacions provisionals en vies i llocs públics.

Emmagatzematge i manteniment dels elements necessaris per
a les referides instal.lacions.

- Gesti6 de les Brigades i personal destacat a dependències -

per realitzar treballs de conservació i entreteniment "in si

. tu".

Parc Mòbil (566.2.01))

Funcions:

- Prestaci6 a l'Administraci6 municipal del servei de trans -

port, mitjan�ant els corresponents vehicles:

- A autoritats i funcionaris aue ho necessitin per a les s�
ves activitats oficials i de representaci6.

De persones i materials respecte de tots els serveis de
l'Administraci6 municipal amb les excepcions de la Guàrdia

Urbana, els Bombers, el Parc de Maauinària de l'Area d'Obres

Públiques i les Ambulàncies.

- Control del nombre de serveis utilitzats, kms. recorre

quts i hores de servei efectiu.

- Facturaci6 dels serveis prestats per a coneixement intern
i control de l'eficàcia de la gesti6,Rix! com per a la
imputaci6 dels costos corresponents als òraans peticio
naris.
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- Sol.licitud de les necessitats d'anrovisionament, amb -

especificació de auantitats, aualitats i terminis de

subministrament al Neqociat dels Serveis Tècnics qene
-

rals, de :

� Peces i material de reposició en aeneral.

- Eines, utensilis de taller i mate�ial auxiliar.

- Combustibles.

- Co Lv Labo r-ac
í

óo amb la Unitat Onerativa de Sunort en la

fixació de les necessitats d'anrovisionament de vehicles,
. màquinària i i�sta�.lacions.
Gestió d'estoçs: control d'entrades, sortides i existèn

cies.
. .

- Mesures per a la bona conservació de les mercaderi�s
emmaaatzemades. Determinació dels estocs econòmics i

punts de reposició.

Gestió de reparacions efectuades fora del Taller ..

Peritació i venda de vehicles i maauinària obsolets.

Garatae: quarda dels veh�c}es propis així com dels de la

Guàrdia Urbana i ambulàncies aue estiauin en procés de

reparació.
- Estació de rentat i neteja dels vehicles propis així

com dels de la Guàrdia Urbana )excepte motos) i ambulàn

cies.

-4Taller de reparació:
Conservació i reglatge.

- Pintura.

Petites reparacions

Control d'entreteniment, conservació, fis i consum de
cada vehicle.

- Control de treballs del taller.

Sortidor de aasolina:

� Subministrament de carburant a �ots els vehicles amb

excepció dels del parc de Maauinària d'Obres Pfibli�

ques i Bombers.

-Director de Serveis d'Informació (622.2.80.0)

Tipus: Sector d'actuació

Nivell:2 Classe: 6

"
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Ultra les funcions 0cnerals dels Directors de Serveis as

senyalades en l'extrem Vuitê del Decret de l'Alcaldia de 27
de juliol de 1983, el Director de Serveis d'Informació, exer

cirà les funcions especffiaues aue es citen a continuaci6.
_

- Direcció superior dels centres i unitats intearades en la
Direcció de Serveis: U.O. de Població, U.O. Pia de la Ciu
tat, U.O. d'Estadística, Informació i Public�cions.

- Coordinació de les tasaues a realitzar coniuntament per'

òrgans municipals i enfitats privades o pGbliaues ex�ramu
nicipals i relació amb les mateixes en tots els temes lli-
9ats al tractament de la informació: operacions censals i

'padronals, cadastre i gestió imposítiva.
- Relacions de' col.laboració i coordinació amb instituciòns

i entLtats pGbliq�es i privades per a l'exec�ció de 'tas -

aues comunes o 'connectades amb fes acti�itats i funcicns
dels òrgans auxiliars aue intearen aauesta Direcció de Ser
veis. Per �_ desenvolupament d� les ielacions têcniaues

_'

,

nece s s
ê rí e s

.

en cada cas , pod r
à

delegar en els' caps dels
respectius òrgan� auxiliari.

.

Elaboració i direcció superior de plans i cursos de forma
ció especialitzada per a personal municioal en l'àmbit del
tractament de la informació.

- Determinació dels sistemes de coordinació per assequrar les
tasques de creació de si$temes d'informaciÓ bàsics:

- Determinació dels canals de relació entre les àrees i els
òrgans o oficines d'informació i la informació al ciutadà:

Creació de reoertoris i sistemes d'informació per a Gs -

de totes les instàncies municipals.
Normes i nrocediments per regular els intercanvis d'infor
mació amb altres entitats.

- Proposta de determinació dels nivells de confidenciali -

tat de les dades.

Elaboració de olans de difusió de la informaci6.

Propostes sobre la tecnoloaia a emprar en el tractament
dels sistemes d'infórmació"al ciutadà

..

"

l¡

�
I
1

Assessor Tècnic de la Direcció de Serveis d'Informació
( 5 4 O • 4 • O 2Jj )

Tipus: Lloc de treball estaf

Nivell: 5 Classe: 4

.Furic ion s e

- Assistència têcnica a la Direcció de Serveis d'Informació
en el desenvolupament de les funcions assianades a l'esmen
tada Direcció.
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�egociat Aqministratiu d'Informació (540.3.02�)

Tinus : Negociat d'assistència administrativa

Nivell: 5 Classe: 2

Funcions:

- Assistència administrativa a la Direcció de Serveis i als

òrgans auxiliars aue la integren.

Preparació i tramitació de la planificació de la despesa
i de la'previsió d'inversions.

- Instrucció d�ls expedienti d'autoritzaci� de despeses.

Adnu.rrí.s trac Ló de les partides pressupostàries as s í.qn ade s

a la Direcció de Serveis i de les auantitats lliurades en

conc�p.te de despeses a just�ficar.
Tramitació de factures i actes de recepció.
Comandes de material.

Inventari, control i administració dels mitjans materials
adscrits o �ubministrats a la. Diretció d� Serveis.

- Control de costos i resultats dels serveis de la Direcció
de Serveis; indicadors de gestió.

� Atendre a la conservació i entreteniment dels locals i de

pendències de la Direcció de Serveis, i relació amb els �

�erveis tècnics encarregats d'aauelles funcions.

- Control de les destinacions i situació del personal de la
Direcció de Serveis.

- Registre, arxiu i documentació general de la Direcció de

Serveis.

- "Poól" de mecanografia al servei de les diverses dependèn
cies de la Direcció de Serveis.

-

Instrucció i tramitació dels següents expedients:
- De contractació per a l'adauisició,arrendament, submi �

nistrament, conservació i entreteniment dels eauips infor

màtics, elements complementaris i material tècnic asso-
-

ciat (hardware) destinat a oualsevol de lés àrees, sec

tors i òrgans de l'Administració municipal, inc:oent

instruments, utensilis i aparells per a l'aixecament de

plànols i treballs de topografia destinats al Pla de la

Ciutat.

- De contractaci6, sota qualsevol forma, de sistemes, programes, llen

guatges i altres elements d'ajuda al tractament mecanitzat de la -

infornaci6 (sotfware) per als equips citats en el paràgraf anterior.

- Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desconcentrada dels béns IDO

bles d'ús o consum ordinari i no específic amb destinaci6 als òrgañs
que s' Indtquens
- Direcció de Serveis d'Informaci6 amb els òrgans que la integren.

- Instrucci6 dels expedients correctius per infracció dels preceptes de
l'Ordenança de Policia de la via pública, relatius al retolament i nu

rneraci6 de la via pública (arts. 4 i 8.2). (C.G. 7-V-86)

i
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U.O. D'Estadística, Informació i Publicacions (500.1.04.4)

Tipus: Unitat Operativa tècnica

Nivell: 3 Classe: 1

Com a instància Lrrteqradora d' al tres òrgans auxiliars li

corresponen les funcions directives i de comandament que _.

atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de la

Comissió MUnicipal Permanent de 13 de'novembre de 1981 i, en
.

especial" les següents:

Elaborac�ó i proposta als òrgans de govern competents del

programa .anual d'actuació i de les estadfstiqu�s bàsiques
d'ús general."

.

- 'Assessorament tècnic a la Direcció de Serveis d'Informa �

c í.ó ,: dintre de l' àmbi t· de la seva compe t.êncí.a .

- Promoció de l'aprofitament de la informació .existent en -

'les diferents Arees i Sectors de l'Administració mu�icip�l.
,... De t.e rm.Lriac í.ó dels 'sistemes de coordí.rrac í.ó n'ec ess a r í.s 'per

assegurar la coherència entre les tasques de produc¿i�, -

ordenació i distribució de la informació que corresponen

als diversos òrgans de, la Unitat.
- �

Determinació dels canals de. relació entre les àrees i la

informació al públic, en ambdós .senti ts, per tal de faci
litar els tràmits als ciutadans.

- Per delegació d'instàncies superiors, relació amb les En

titats públiques i privades amb competències o intereS'Ds
a l'àmbit de les informacións estadístiques de repertoris
i documentals, per a la coordinació d'actuacions i l'esta
bliment d'acords d'intercanvi�d'informació.
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Servei de Producció d'Informació (545.2.02;)

Tipus: Servei tècnic operàtiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Obtenció esporàdica i sistemàtica, tractament i amàs de la

informació orientada al coneixement de la Ciutat i de la -

seva evolució, de la gestió de l'Ajuntament i de la reper
cuS1ó de les seves actuacions i serveis.

- Disseny, metodologia i realització d'operacions de recolli

da d'informació.

- Enquestes i operacions globals .

Aprofitament de circuits administratius i tècnics .

- Aprofitament d'arxius.

ti
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Actualització global i puntual de les bases de dades de la

Unitat.

Gestió de fons externs i interns de l'Ajuntament.
- Buidat de publicacions.
- Tractament, ordenació i dipòsit.de la informació obtinguda.
- Coordinació de les ope.r ac Lcns es t.ad ï.s t.í.cues .

- Elaboració, 'proposta i gestió de sistemes d'ús general; n�
menclatures, repertoris"i catàleg d'informació.

Ass�ss�rament als òrgans de llAdministració municipal en -

matèria estadística.
'

Elaboració, .p romoc í.ó i of e rrament; d' instruments i metodolo

gia adients � leS seves respe�tives necessitats.

-'Atendre a les demandes puntuals d'elaboració i producció
,d'informació· estadística, sempre que siguin compatibles amb
el p roç.rama d' actuació apnova t.r i procurar aue els, resul -

tats obtinguts a cpnseaü�ncia de les esmentades demandes

.siguin d'aprofitament general o múltiple.

Servei de Publicacions (537.4.0�)

Tipus: Serve� tècnic operatiu
Nivell: 5- Classe: 7

Funcions:

Promoció de l'edició de publicacions aue si':fuin d'interès

general.
Prestació d'assisfència tècnica a les Arees en les opera
cions de confecció de p.úblicacions quan ho. :requereixin.
Coordinació i verificació de la qualitat de les operacions
informatives desen�olupades per les Arees i de les metodo
logies d'elaboració i prestació emprades.

- Atendre als dèficits de publicació d'informació en determi
nats sectors, en ordre a promoure o realitzar les opera -

cions ade�uades per superar-los .

.

-

- Atendre a les consultes fetes pels òraans de l'Administra
ció municioal en matèria d'informació�i publicacions; en -

especial tocant al volum de les edicions· i als sistemes de
distribució.
Control del cost de les edicions; determinació dels preus
de venda i de les taxes que a l'efecte hagin d'introduir
se en l'ordenan�a corresponent.

- Direcció superior de l'Oficina de Gestió de Publicacions.

j
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Oficina de Gestió de Publicacions (537.2.0�)

Tipus: Oficina tècnica operativa

Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

Coordinació de totes les publicacions, periòdiaues o espor�
diaues, èlaborades pels òrgans auxiliars �e l'administració
municipal centralitzada i de la descentralitzada funcional
ment i territorial.

Elaboració � proposta de là normativa requladora del dissenv
i procés d'edició, impresos i distribució de totes les pu

-'

blicacions de l'Aiuntament.
Preparació dels programes de publicacions i determinació de
la freqüènci� de'les periòdiques.

- Assenyalament de les orientacions adeauades per a les diver
ses publïcacions, suggerint les mOdificacions i actualitza-=
cions adients als òrgans'cue les elaboren ..

- Prestació d'assistència tècnica als òrqans aue elaboren les
publicacions, en matèria de disseny, revisió d'originals, -

textos i traduccions, i gestió del procés de producció i dis
tribució.

Col.laboració amb els esmentats òrqans en la formulació de
les condicions tècniques dels plecs dels contractes d'edició,
impressió, distribució, etc •..

- Col.laboració amb la Unitat Operativa de Relacions Públiaues
per a l'edició de l'Aoenda de la Ciutat.

� Distribució sistemàtica de les publicacions municipals de ca

ràcter general.
Col.làboració amb els òraans auxiliars en el procés de dis -

tribució de les seves publicacions.
- Formació i manteniment de repertoris d'etiauetes de destina

taris per facilitar la distribució de tota classe de public�
cions.

- Edició de les publicacions de caràcter qeneral de l'Aiuntament
(Butlletí estadístic, Guia ciutadana, coleccions de discur �

sos i de memòries, etc.).

Supervisió del procés d'impressió, ja sigui de la Impremta -

municipal o de les aue, en tot cas, resultin adjudicatàries.
- Complimentació del dipòsit legal de totes les publicacions -

municipals.
- Estudi i proposta tocant als mitjans i sistemes de difusió i

distribució de les pub Lí.cac í.oris .

. 1
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Servei d� Subministrament d'Informació (535.4.0�1)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Niv�ll: 5 Classe: 7

Funcions:

a) Promoció de la utilització dels serveis informatius muni

cipals per part del pGblic i �els funcionaris de l'AjU?t
ament.

Coordinació de les oficin�s municipals d'informació de
caràcter general (dels Serveis i dels Districtes), entre

si, i amb èil:s serveis d'informació, especialitzats de
'les diver:ses Arees i Sectors ,(Cultura, Salut PGblica, -

Serveis Socials, Provelments,Joventut,' Guàrdia Urbana,
Bombers, etc.).

Supervisió de la aualitat i suficiència de la informa -

ció i dels serveis d'ajuda subminístrats,i procurar la
seva 'adeauaci6 a les necessitats c í.u+adaries .

- Trasllat de les demandes dels usuaris al-Servei de Pro

ducció d'Informació.
� Promoció dels mètodes de treball i de les tecnologies

idònies.

b) Coordinació dels fons documentals i biblioaràfics existents
a les diverses biblioteaues i centres de documentació de

l'Ajunta.ment.
- Promoció de la coherència de catàlecrs, l'homogenització

de "thesaurus", la complementarietat de les biblioteaues
i l'adeauació dels recursos econòmics, tècnics i humans.

Promoció de la utilització de noves tecnoloaies (teledo
cumentació, microfitxes, thesaurus mecanitzáts, etc.).-
Promoció del perfeccionament dels serveis prestats als

, ,

usuaris (interns i externs), facilitant-los el coneixe-
ment de tots els fons existents a l'Ajuntament i adap -

tant les ofertes a les necessitats dels usuaris.

c) Gestió de la biblioteca, la cartoteca i l'arxiu de docu -

ments gràfics de la Unitat.

- Dipòsit de publicacions de l'Ajuntament.
Dipòsit de documents exhaurits.

- Elaboració i actualització del catàleg de les publica -

cions municipals.

Servei de telecomunicació: xarxes �acionals i interna -

cionals.

- Servei al pGblic d'informació cuantitativa i de reperto
ris de suports informàtics, i de tractament estadístic:



Servei C]'intcrcZlnvi ne pub Li ca c i on s amb altres org:lni!,¡nes
i cnt i t a t s , i r s pr oduc c i

ó de do cumc n t s .

- Gestió de la sala de lectura pGblica.

Oficina d'Informació al Ciutadà (535.2.01.6)

Tipus: Centre de prestació de ser�eis nersonals.

Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

- Pzes t a c
í ó d I

ajuda al ciutadà en les seves ro La c
í

on s amb
l�Administració: informant sobre els'requisits, documents i

forma dels tràmits i serveis; i ajudant, en el cas avinent,
a ompLí.r '. els formularis i investigar activament la resposta

adec�ada als proble�es m§S esoecials.
1
1

, 1 a) Municio¿üs:
- Estructura de l'Administració municipal.

- Localització i telªfon dels �iversos òrcans, dependên-
cies, centres i institucions municioals.

- Comnetêncies, comeses i funcions que tenen assignades.
Horaris de treball i hores d'atenció al públic.

- identitat dels membres dels òrcans de crovern i de les

autoritats i alts càrrecs municioals.
- Funcionaris adscrits als diversos òrcrans: de manera -

especial els seus caps.

Tràmits dels orocessos, expedients, i assumotes crue -

s'instrueixen o crestioñen a l'Aiuntament¡ òrcrans i de
oendêncies crue iñtervenen en la' seva tramitaèió i re�
solució.

-

Disoosicions aplicables als assumptes de au§ ent§n
l' Ajuntament, 'i de les possibili tats d' acció del ciu

tadà.

- Indicació de les altres oficines i serveis municipals
d'informació, general o especialitzada, al núblic.

- Activitats m§s destacades de cualsevol ordre cue es -

realitzin a l'Ajuntament.

�
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b) Ciutadanes:

Localització àels orcranismes i entitats més imnortants

de l'administració p�rifªrica, de l'Estat i de la Gene
ralitat de Catalunya, radicades a la Ciutat.

- LOcalitzaci6 de les companyies de serveis públics i de
les seves dependències principals.
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- Localització dels serveis de seguretat i d'emergència.
- Sistema dels transports públics de la Ciut�t
- Activitats més destacades aue es desenvolunen a la Ciu

tat, en l'ordre polític, cívic, cultural, artístic,
educatiu, esportiu, recreatiu, sanitari, econòmic i
professional i d'altres.

- Informació turística de la Ciutat.
- Informació particular als intere�sats sobre l'estat de

tramitació dels expedients i assumptes de auè conegui
l' Ad,minis"t:ració municipal.

- Recepció i curs de les iniciàtives aue presentip els -

funcionari� i ciutadans per al perfeccionament dels
serveis.

- Adrec;:ament de les reclamacions presentades pel públic
en matèries de la competència municipal.

Sala d'Exposicions (535.2.02J)

Tipus: Centre de prestació de serveis personals.

Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

Exposició de les publicacions de l'Aiuntament i de documents
municipals d'interès general.

- Atenció i il.lustració directa al públic visitant.

Col.laboració tècnica a les exposicions documentals organit
zades per les Arees.

- Vènda de publicacions.
,

- Promoció i organització de visites col.lectives (col.legis,
institucions, etc.).

Unitat Operativa de Població i Atencions de l'Estat (541.1.0�3)

Tipus: Unitat operativa administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

Com a instància intearadora d'altres òrgans auxiliars li cE
rresponen les funcions-directives i de comandament atribuïdes
�ls Caps de les Unitats operatives per l'acord de la Comissió
Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i a més les se

güents:
- Assessorament Jurídico-administratiu a la Direcció de Ser -

veis d'Informació, dintre l'àmbit de la seva competència.
- Mantenir, en nom de lAjuntament, relacions a nivell execu -

tiu amb els òrqans comnetents d� les Administracions esta -

tal i autonòmica en matèria de Població en aeneral, i del'
Padró d'Habitants, Allistament Militar i Cens, en particu -

¡
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Determinació del sistema de coordinació necessari ner assequ
rar la coherència entre les tasques de nroducció de la infor
ma'Ció aue corresponen als diversos òr<1ans de Ja Unitat i de
l'Ajuntament per tal aue l'esmentada informació siqui real i
homogènia.

- Col.laboració amb la Junta Electoral de Zona.

Oficina del Cens Electoral (410.'2.01.3)

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:

- Seguiment i gestió del Cens Electoral en allò q�e pertoca a'
l'Ajuntament.

- Atenció al pnblic per � corisultes, rectificacions i expedi
ció de certificacions referents al Cens Eledtoral, tant en

periode normal c�m �n els electorals o d�exposici6 de llis
tes al pnblic.

- Assistència administrativa en matèria electoral al Cap de -

la Unitat i, especialment, durant tot el procés electoral.
- Assistència administrativa a la Junta E�ectoral de Zona, en

especial a la seva Secretaria.

- Complimentació de les demandes dels'Jutjats relatives al
Cens Electoral, tant si són dirigides a l'Ajuntament corn a

la Junta Electoral de Zona.

- Confecció i manteniment actualitzat del fitxer de testimo -

nis de resolucions judici�ls fermes aue afectin al dret de
sufragi.

- Relació amb l'Oficina del Cens Electoral de la Delegaci6
Provincial de l'Institut Nacional d'Estadistica.

Per al desenvolupament de les esmentades tasques, l'Ofici
na actuarà en relació directa amb l'Oficina de-Mecanitzaci6
per tal d'aconsequir la sincronització de l'atenció al pn -

blic i la introducció de les dades en el Cens mecanitzat.

Oficina de Mecanització (541.5.01A)

Tipus: Oficina d'assistència tècnico-administrativa.

Nivell: 6 Classe: 3

Funcions:

Gestió dels arxius mecanitzats de població - Padr6 d'Habi
tants, Cens electoral i altres processos relatius a pobla -

ció - i la seva actualització per teleproceso

r
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- Atenci6 a I. públic en els no r i od c s à' Ln I o rma c i ó r.úb I i Ci) del
p a d r

ó

d t h ab
í

t a n t s i do l Cens c l c c t o r a L,
- Rccollidi1 i tri1s11i1t als �:tres òroans de la Uniti1t de la

informi1ci6 continauda en els arxius meci1nitzats, ncccss5ria
per a la tri1mitaci6 dels exnedients i processos i1dministra
tius de la seva competèncii1.

- Atenci6 a les demandes i consultes dels òrqans de l'adminis
tració municip�l, autonòmica i estatal, referents a la infor
maci6 continauda en els arxius mecanitzats, sempre que esti
quin legitimats per obtenir�la.
Manten1r,ent de la xarxa de teleprocés de la Un

í

tat.

NeGociat òe Població (541.2.01h)

Tipus: Negociat �peratiu
N.ivelI: 5, Classe: 5

Funcions:

Al seu Cap, a més de les funcions que amb caire General es

fixen en l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 13 de
novembre de 1981 per als Caos de Neqociat, li coreespon la -

direcció i supervi6ió dels òrgans i subòr?ans deoenents del

Negociat i l'assessorament jurídico-administratiu al seusCaps.
- Padró d'habitants: Formació, conservació, rectificació,

explotació manual i informàtica. Arxiu dels Padrons manuals.
- Obtenció en el Reqistre civil de les dades del moviment ma

nual de població i la seva incorporació al Padró d'habitants.
- Censos qenerals de població, habitatoe i activitats econò

miques:'Col.laboració en la seva realització.
� Censos electorals: Formació, exposició pública i rectifica

ció. Suport administratiu als Drocessos electorals.
- Col.laboració amb els òraans municioals encarreaats de les

tasques estadístiques mitjançant l'aDortació de les dades -

Dadronals.

Informació als organismes oficials de tota mena i als oarti
culars en les qüestions relacionades amb les mat

ê

ri-e s de la
competència dei Negociat.

- Suport administratiu a la Junta Electoral de Zona en els -

processos electorals.
- CertiÍicacions d'inscripci6 en el Padr6 i d'altres que se'n

puguin dèduir.

El Negociat 0ueda estructurat internament en una Oficina i
un .aruo de treball que assQmeixen la realització de part de -

les'anieriors funcions en els termes seaüents:

,

�
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Oficina del Padr6 d'Habitants (541.2.02])

Tinus: Oficina administrativa onerativa

Nivell: 6 Classe: 5

¡
- ¡

Funcions:

- Atenció al pGblic en totes les pet5.cions d'informació i de
certificacions respecte del padró d'habitants, excepció fe
ta de les pròpies dels períodes d'informació pGblica, i en

p�rticular,:
- Informació sobre,'el continaut del Padró a les per�ones

-

amb interªs legitimo
.

- OrieLtació sobre els tràmits necessaris referents a modi
ficacions de situacions oersonals aue hauran de reflec �

'tir-se en el Padró.
- Recepció de les declaracions dels interessats r�laciona

des amb les modificacions del Padró: altes i baixes per
.trasllats, canvis de domicili, e�c.
Actualització c¿ntinuada del padró d'habitants mitjançartt
el registre de les dades aportades en els toms correspo

nents.

- Lliurament de certificacions-volants sobre les dades del
Padró en interès dels, sol.licitants: residència, convivèn
cia, fes de vida, etc •.

, ).
I '

Grup de �reball: Expedients del Padró

Tipus: Subòrgan administratiu operatiu
Nivell: 7 Classe: 5

Funcions:

- Tramitació d'exoedients relacionats amb els assumptes deri
vats dels Padrons d'habitants, sol.licitats Der escrit pels
particulars i entitats pGbliaues.
Lliurament de certificats i còpies del Padró als interessats.

Obtenció d'informació domiciliària per completar alguns expe
dients.

Neaociat d'Atencions de l'Estat (420 2 O 8). . l.

T�pus: Ne�ociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5



Al seu Cap, a més de les funcions aue amb caràcter general
es fixen en l'acord de la Comis:.i6 Municinal Permanent de -

13 de novembre de 1981 per als Caps de Neaociat, li corres

pon la direcci6 i supervisi6 dels grups de treball denenents

del Negociat i l' as s e s s o r amen t �urídico-administratiu als seus

Cap;-; .

- Desenvolupament de les funcions nue les lleis atribueixen

a l'Ajuntament respecte del reclutament dels aue han de -

realitzar el servei militar obliqatori.
- Formaci6 d'allistament anual

- Classificaci6 provisional dels'mossos. Informació al públic
sobre qüestions pròpies del rec�utament militar.

.

-.Comunicacions als interessats de les resolucions emanades

dels'òrgans militars competents en aauestes matèries.

- Lliurament de les Cartilles Militars.

- Actúalització-de la Revista Militar.

lütres expedients relacionats amb els assumptes·rriilitars,
en els �ue correspongui a l'Ajuntame�t auai�evol mena

d'intervenci6.·
.

El Neqociat queda estructurat internament en dos grups
de trebail que assumeixen la realització de les anteriors
funcions en els termes seqüents:

Grup de Treball: Allistament

Tipus: Subòrgan administratiu operatiu
Nivell: 7 Classe: 5

Funcions:

- Recollida de les dades del Padró municipal, mitjançant la
col.laboració de l'Oficina de Mecanitzaci6 i del Centre -

Ordinador Municipal, per preparar el pro�ecte d:allista -

ment anual.
. .

- Comunicacions als altres Ajuntaments amb la finalitat esmen

tada.

� Informació dels drets i obligaciQns dels subjectes al seE
vei militar i les seves incidències, exempcions, exclusions

totals i temporals (pròrro�ues d'incorporació al servei},
etc •.

- Citacions als afectats. Recollida de les seves sol.licituds.

Classificació provisional dels mossos.

Grup de Treball: Situació militar

Tipus: Subòrgan administratiu operatiu

Nivell: 7 Classe: 5
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Funcions:

- Tramitació d'expedients relacionats amb els assumptes mili
tars.

- Notificacions als mossos dels resultats dels exnedients, i
citacions per a la seva incornoració militar.

Lliurament de,les Cartilles Militars

- Actualització de Revistes Militars.

Unitat Operativa del Pla de la Ciutat (542.1.01.7)

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa

.Ní.veLl s 3 CLas s'e r i
:

Com a instància integradora d'altres òraans auxiliars li co

rresponen les funcions·directives i de comandament atribuïdes
a¡s Caos de les Unit�ts operatives per,l'acord de la Comissió

'Municipal Permanent de 13 de 'novembre,de'19hl1;

Oficina Administrativa del Pla de la Ciutat (542.3.01.2)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

Funcions:

- Assistència administrativa al Cap de la Unitat i als seus

òrgans auxiliars, i control de la tramitació d'exoedients
en les deoendències del Pla de la Ciutat.

- Preparació de la planificació de la despesa i previsi6 d'inveE
sions; elaboració de pressupostos o previsions detallades,
preparació dels exoedients d'autorització· de la despesa.

- Administració de les partides pressunostàries assignades a la

Unitat i de les auantitats lliurades en concepte de despeses
a justificar.

- Control dels costos de funcionament de la Unitat.

Inventari, control i administració dels mitjans materials i

tècnics adscrits o subministrats a la Unitat.

- Elaboració dels indicadors de aestió i�control de resultats
dels òrgans de la Unitat.

Comandes de material, tramitació de factures i actes de receo

ció.

Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i depen
dències de la Unitat i relació amb els serveis tècm�cs res .-.

ponsables.
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Control de la destinació, situació i incidències del personal
adscrit a la Unitat.

- Subministrament de còpies d'expedients mitiançant taxa.

-.Reqistre, arxiu i documentació de la Unitat.

Servei de Cartoqrafia (542.2.01.0)

Tious: Servei tècnic operatiu

Nivell: 5 CI?sse: 7

Fun�ions :

- Treballs de topoqrafia i aixecament de plànols del Terme muni

cipal:
- Planificació i execució dels programes d'aixecaments topo

gràfics.
- Coordinació i control de arialitat dels productes 6artogrà

fics que ha�in �� servir de base per·a la confecció del Pla
de la Ciutat.

-_Confecció de plànols bàsics a escales 1:500, 1:2.000 i altres.
- Confecció i publicació de plànols de la Ciutat a diverses -

escales.

- Reali tz.ació, amb la .í.n fo rmac í.ó complementària adient, de oIà
noIs parcel.laris i zonals.·

-

- Elaboració de plànols sol.licitats pels òrgans de l'Adminis
tració municip�l i oels oarticulars.

-

- Per delegació de la Direcció de Serveis d'Informació de Base,
relació i col.laboració tècniaues amb les entitats i organis
mes competents nel aue fa a la oreoaració del Pla de la Ciutat.

- Assenyalament d'alineacions i rasants.

- Pràctica de partions oficials i senvalament sobre el terreny
de límits administratius

- Medició sobre el terreny de distàncies entre finaues i altres
medicions rellevants a efectes d'informació urbanística i -

fi.scal.

Servei d'Administració del Banc de dades (542.2.06.4)

Tipus: Servei tècnic ooeratiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

Definició i proposta de oro�ectes per a la creaClO, renovació,
actualització i manteniment del conjunt d'informació mecanit
zada i manual a càrrec del Pla de la Ciutat.



Formaci6, aestió i actualització de re0istres i arxius meca

nitzats i manuals amb la informació arafica i alfanumèrica
en col.laboració amb el Centre de Cartoarafia Automàtica so

bre:

- Parcel.les, fin0ues, edificis i locals, en col.laboraci6
també a� el Servei de Cartoarafia.

- Les determinacions i normes urbanístiaues viaents deriv�
des del Pla General Metropolità i altres instruments de -

Planejament.
- El sistema de aeocodificaci6, reflex de l'estructura fisi

courbanística de la Ciutat.

- Elaboració de propostes per a la tramitació d'exnedients de
modificació, correcció d'errors o interpretació dels ,docu -

ments i plànols aue constitueixen el Pla General Metropolità
o alt.res 'instruments de planejament i en col.laboraci6 amb -

eJs serveis tècnics corresponents de l'Area d'Urbanisme.
- Elaboració i actualització, en col.laboració amb el Centre

de Cartograf!a'Automàtica de la cartoqrafia base per � l'edi
ció de publicacion� municinals d'6rdt� seneral i �ecto�ial �

d'acord amb els serveis tècnics corresponents de la U.O.
d'Estadística, Informació i Publicacions.

Gestió i actualització del Nomenclàtor de vies públiaues de
Barcelona, incloent-hi l'elaboració de pronostes per a la -

tramitació d'expedients d'assignació o canvi de nom del ca

rrer, seguint els acords de la Ponència de Nomenclatura.
� Elaboració de plecs de condicions tècniques, propostes d'adju

dicació, control i gestió dels contractes per a la fabrica-
-

ció i col.locació de plaques i rètols indicatius dels noms

de les vies públiques de la Ciutat.

- Assianació de números de policia als terrenys, solars i edi -

ficis de la Ciutat, i elaboració dels corresnonents projectes
de numeració.

- Gestió i manteniment dels arxius de material aràfic i documen
tal contenint informació relativa a tots els punts anteriors:
Gestió i manteniment de plànols i documents d'interès histò
ric i ciutadà en col.laboració amb l'Institut Municipal d'His
tbria i altres serveis interessats.

-

- Estudis i projectes sobre delimitaci6 externa i divisions
internes del terme municipal en col.laboració a� els serveis
de l'Area de Descentralit�aci5 i Participació Ciutadana.

- Per delegació de la Direcció de Serveis d'Informació de Base,
relació tècnica i col.laboració amb les entitats i organismes
competents per a la definició de les restants demarcacions del
terme municipal.

- Plànols amb les divisions administratives de la Ciutat.

189.
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Centre de Cartoarafia Automàtica (542.2.08.6)

Tipus: Centre de treball executor

Nivell: 5 Classe: 8

Funcions:

- Participació en la formulació de plans i proiectes relatius

a les actuacions municipals en l'àmbit de la informàtica �

gràfica, seguint les directrius i orientacions rebudes.

- Participació en el nrocés de determinació i selecció d'equips
d'informàtica gràfica destinats al proni Centre.

- Elaboració i proposia d� projectes esnecífics per al desen -

volupament d'aplicacions d'informàtica aràfica.

- Disseny d'aplicacions dirigides al procés mecanitzat de la -

informació gràfica.
- Elaboració de procediments i metodoloaia per a les diverses

tècniques qe tractament de la informació gràfica; 'digitaliza <

ció, restitució fotogramètrica, procés automatitzat d'aixeca
ments topogràfics, edició per "plotter", etc..

-

.
.

.

� Realització d'estudis i anàlisi i elaboració de progr�es
per a la mecanitzadió de processos de dibuix i per a la crea

ció d'arxius i bancs de dades qràfics i alfanumèrics associats,
així com per a la seva actualització i manteniment.

- Assistència als altres òrgans i serveis municipals per a la

utilització dels eauips informàtics del Centre i per a la de

terminació de les seves necessitats en aauest camp.
- Determinació de les condicions tècniaues dels eauips, maaui

nàr�a, material auxiliar i instal.lacions del Centre. Formu

lació de clàusules tècniques dels plecs d'adauisició o 110 �

guer i dels contractes de manteniment. Informe tècnic previ
a la recepció d'e�uips i material.

- Estudi i desenvolupament dels sistemes adeauats per al millor

aprofitament dels eauips del Centre en l'execuci� dels treballs.

- Disseny, anàlisi i programació del software complementari del

propi dels eauips i necessari per a l'establiment de funcions

d'ús general del Centre.
I

- Planificació, preparació i control dels treb�lls d'instal.la

ció d'equips informàtics del Centre.

Planificació, preparació i control de les operacions a càrrec

dels equips informàtics del Centre. ManeiG de les estacions -

gràfiques de digitalització, consulta, edició i restituci6.

Maneig dels ordinadors gràfics i del stereoplotter analític

per restitució fotogramètrica.
- Manteniment nropi dels equins informàtics del Centre i control

del manteniment extern a càrrec dels subministradors.

- Manteniment, control i custòdia dels diversos suports informà

tics i gràfics (discs, cintes, plànols, originals, etc.).
-
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- Control de funcionòment i resultats òmb assistència als
usuaris externs respecte dels treballs en curs.

- Relacions de col.laboració i intercanvi �mb institucions p�
bliques o privades en matèria d'informàtica gràfica, se

guint les directrius i orientacions rebudes.

- Relacions derivades de la prestació de serveis del Centre a

altres òrgans i institucions segons el aue estableixin els

corresponents convenis o contractes.

� Formulació i curs de comandes de material.

- Elaboració d'indicadors de gestió'i control de resultats.

- Registre, arxiu, biblioteca i documentació generals del Ce�
.tre.
Inventari i control dels mitjans i equips adscrits o submi
nistrats al Centre.

Servei d'Informació Urbanística del Pla de la Ciutat

(542.2.07.5)

Tipus: Servei Tècnico-admi�istratiu operatiu
Nivell: 5 Classe: 6

Funcions:

� Informaci6 al pGblic sobre condicions i circumstàncies urba
nístiques de parcel.les, finques, edificis i locals,

- Informació urbanística als òrgans auxiliars de l'Administra
ció munici�al i a d'altres oraanismes oficials, col.laborant
en les tasques de recollida i-formació dels documents d'infoE
mació en els estudis urbanístics.

- Recollida i trasllat al Servei d'Administració del Banc de ,_

Dades de la informació urbanística rellevant obtinauda a tra
vés dels contactes i relacions derivats del que es�diu en eTs
paràgraf anteriors.

Subministrament de còpies de plànols urbanístics de tota me

na als òrgans auxiliars de l'Administració municipal i a

d'altres entitats particulars.
- Emissió d'informes tècnics urbanístics en els següents expe

dients o processos, inclosa la fase de la reclamació o recurs,
quan sigui reauerit per l'òrgan instructor competent.
- Expedició de certificats.

Llicències de parcel.lació de finques.
Llicències d'obres i instal.lacions· industrials

- Alienació de parcel.les no utilitzables.

- En �eneral, en els expedients per adauisicions i aliena ,_

cions immobiliàriSs, incloses les adquisicions for�oses per
expropiació i les cessions de via!s.
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Servei Cadñstral i_de Valoraci6 de Base (543.2.04.6)
Tipus: Servei Tècnico-administratiu oneratiu

Nivell: 5 Classe: 6

Funcions:

- Emissi6 d'informes tècnics relatius al Cadastre de Barcelona:
Noms de propietaris, superfícies de terrenys i locals, tran�
missions, valoracions de terrenvs, edificis i locals i actu�
litzaci6 de la base de les dades afectades.

- Col.�aboraci6, en el seu cas, en les tasaues de realitzaci6
dél Cadastre, tant en la recollida de dades com en la coordi
naci6 de là seva mecanitzaci6 i gesti6.
Formaci6,.re�isi6 i actualització del plànol de Valoracions
amb els tious unitaris del valor corrent de la venda dels te
rrenvs del terme municioal per cada una de les zones que, a _

aauest fi, s'esta�leixen.
'Determinació dels valors base qu� han de coristar en el Reais
tre munici��al de Solars, a efectes de la liauidaci6 dels tri
buts locals·i de la aesti6 urbanística, en col.laboraci6 ambel Servei Tècnic de Valoracions. Emissi6 d�informe t�nic de-valoració, en col.laboració amb el Servei '!'ècnic de Valoracions, en els següents expedients i processos, quan sigui requerit per l'ò�gan instructor competent:
- Aplicaci6 de valors per la gesti6 de l'arbitri sobre increment del valor dels terrenys, incloses les reclamacions.
- Valoracions sol.licitades per altres òrgans auxiliars del'Administració municipal, organismes oficials i particulars ..

- Inclusió de finques en el Registre municipal de Solars.
Inclusions, exclusions i rectificacions del Registre Fiscalde Solars.

- Informe i distribuci6 de Contribucions especials.
- Altes, baixes i modificacions en els arbitris amb fins no _

fiscals de caràcter immobiliari.
- Altes, baixes o modificacions en l'arbitri d'ordenació urbanistica.

Centre Ordinador Municipal (546.1.01.1)

Tipus: Organ especial de gestió amb autonomia funcional.
Nivell: 3 Classe: 8

El Centre Ordinador Municipal (C.O.M.) és un òrgan especial degestió dotat d'autonomia funcional constituït per l'Ajuntament _

de Barcelona a l'empara d'allò previst en l'art. 79, par�graf 2i 3 del Reglament d'Organització i Administració, per a la prestaci6 directa dels serveis inform�tics municipals, d'acord ambl'establert en les presents normes i en les disposicions legalsd'aplicació.



- El C.O.M. queda enquadrat dins els Serveis Generals de l 'Administració muni

cipal centralitzada sota la immediata dependència de la Coordinació d 'Infor
mació i Organització.

-

L'objecte i finalitat del C.O.M. es concreta en la realització de les se

güents prestacions:
1. Projecció i explotació dels sistemes informàtics d'execució centralitza

da.

2. Projecció i direcció dels sistemes informàtics desconcentrats.

3. Def í.ní.c.ió dels instrurrents infonnàtics que garanteixin la categoria del
tractament rrecanitzat de la informació en tota I ',Administració mmí.c.ípal •

, ,

4. Assistència tècnica-a la Coordinació d'Infonnació i Organització en ,

-

"l'exercici de les seves atribuciones en la matèria; particularment en

allò referent a l'elaboració i aplicació.de plans, programes i projectes
d'actuacions en el camp de la informàtica i dels sisternès informatius bà

sic� per a la gestió municipal.
5. Assessorarren+ en matèria informàtica, a tots els òrgans de I 'Administra....

ció municipal.
'

- Per a l' acorrplirrent dè la conesa assenyalada en la norma anterior, el C.O.M.

exercirà les següents funcions:

A. Tècniques. Planificació

a) CoI.laboració en els plans generals d'actuacions i equipament en matè

ria informàtica; seguint les directrius i orientacions rebudes de la
SUperioritat.

b) Elaboració i proposta de prograrnes per al disseny i aplicació de pr�
jectes de sistemes informàtics.

c) Elaboració, actualització i proposta de normes, estàndars, procedi -

rrents i sistemes d'aplicació general i obligatòria en el tractament
mecanitzat de la informació per part dels òrgans de l'Administració

municipal.

d) Elaboració, actualització i proposta de protocols amb les àrees i -

sectors d 'usuaris de sistemes infonnàtics quant a repertori de nor

mes d' aplicació i metodologia de treballs.

e) Control de funcionarnent i aplicació pels usuaris dels instruments a

què es refereixen els apartats anteriors c) i d).

Anàlisi i aplicacions

f) Elaboració i aplicació de projectes de mecanització de serveis i -

sistemes d'informació i disseny dels equips informàtics correspo
nents.

g) Realització d'estudis i anàlisi i elaboració de prograrnes, codis i
instruments d'operació per a la mecanització d'operacions i proces
sos; i per a la formació de registres i arxius d'informació i bancs
de dades, actualització i manteniment dels referits instruments
informàtics.

h) Estudi i proposta de revisió de documents i processos administratius

per a la seva adaptació a la gestió i mecanit.zac.ió,
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i) Assistència als usuaris, per a la utilització dels sistemes informà
tics i per a la determinació de les seves necessitats en aquest camp.

j) Estudi de canals d'informació en ordre a la instal.laci6 de xarxes -

de teleprocés.
Equiparrent

k) Determinació de les condicions tècniques dels equips, rraquinària, rra

terial i serveis informàtics subministrats o prestats a l'Administra
ció municipal i dels contractes de conservació i manteniment d'equips
i sistemes; formulació de les clàusules tècniques dels plecs, fisca -

lització de l'execució dels contractes esmentats ï Liforme previ a -

la recepció.
Sistemes interns

1) .Estudi i definició dels sistemes adequats per al millor
aprofitament dels equips informatics en·1.'execuci6 dels
treballs.

11) Estudi per a la funció de l'evoluci6 tecnolOgica del Ce�tre en "hardware- i "software".
m) Planificació, preparaci6, control dels treballs d'ins

tal.laci6 d'equips informàtics i de xarxes de teleprocés connectades als ordinadors.

Explotaci6
n) Planificaci6, preparació, control i comptabilitzaci6 de

les operacions a càrrec dels equips informàtics dels
Centre; maneig dels ordinado�s i elements perifèrics
per a l'execuci6 dels treballs encomanats: el seu con
trol i verificació.

o) Control de la oualitat de les ooeracions d'entrada, re
gistre i sortida de dades.

p) Elaboració, expedici6 i control de aualitat dels docu -

ments resultants dels processos mecanitzats.

q) ·Manteniment dels eauips informàtics del Centre i de les
xarxes de teleorocés connectades.

r) Formaci6, actualització i manteniment i custOdia del
munt de suoorts informàtics (discs, cintes, etc.).

s) Control de funcionament i resultats, assistència als
usuaris, resoecte dels treballs informàtics en operació. _

Formació i relacions

t) Elaboració i desenvolupament de plans, cursos i cursets
de formació especialitzada, en matèria d'informàtica
per al personal municipal.

u) Les altres funcions s'encarreguen a l'A;untament en matè
ria d'informàtica i tractament de la informació.

B. Administratives
a) Preoaració de la planificaci6 de la despesa i nrevisi6



d'inversions; elaboraci6 de prcssunostos i prevision"dotallades i instrucció dels expedients d'autoritza -

ció de desnesa.

b) Ad�inistració de les partides pressunostàries assian�des al Centre i de les auantitats lliurades en conceEte de naaaments a justificar.
c) Conformaci6 i tramitació de factures i actes de receEci6.

d) Formulaci6 i curs de comandes de material.
e) Inventari, control i administraci6'dels mitjans mate

rials adscrits o subministrats al Centre .

.
"

"f) Gesti6 i control de destinacions i situacions del personal adscrit al tentre�' -

g) Elaboració d'indicadors de gesti6 i contrnl de resul-,

tats. " ..

h) Control dels costos en funcionament del Centre .

i) . Facturació, dels serv.eis prestats, "t'ant 'en el!;; òrgansmunicipals, com a ter�er� i liq�idació,'en el's�u cas,de les taxe s corresponents.
.

j) Atenció a la conservació i manteniment dels locals i
instal.lacions convencionals del Centre i relació di
recta amb els Serveis Têcnics encarregats de les dites
funcions.

k) Registre, arxiu, biblioteca i documentació general del
Centre.

1) Instrucció del� expedients de contractaci6, en totes
les fases i incidêncies fins a la consumaci6 del con -

tracte, per a l'adquisició, arrendament, subministra -

ment, conservaci6, entreteniment i assegurança d'equips,maauinàrta, material informàtic, elements consumibles
i instal.lacions complementàries del Centre; així com
per a la utilització o adquisició sota aualsevol modalitat contractual de serveis d'assistência têcnica i sis
temes, programes, llenguatges i altres elements instru
mentals per als e�,uips informàtics del Centre.

El Director-Gerent del C.O,M. ostentarà la representació teènica i administrativa del Centre, i assumirà la responsabilitatdel seu eficient funcionament. A tal fi tindrà les següentsatribucions:

a) Proposar a l'Interventor de Fons la incorporació als -

avantprojectes dels Pressupostos ordinaris i d'inver -

sions, de les partides específiaues del Centre.
b) Preparar i proposar als òrgans de govern competents

l'aprovació de la planificació de la despesa i de la -

previsió d'inversions.

e) Proposar als òrgans de govern comnetents l'autoritza -

ci6 de despeses.

,-

,

r- -- - �
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d) Proposar a l'Alcaldia el lliurament de auantitats en concc�

te de pagaments a justificar, invertir-les i rendir-necomn=
tes en el termes reglamentaris.

e) Elaborar i proposar a la Comissió de Govern l'anrovaci6 de

la plantilla especial d'informàtica, dins el aue nermeti la

Plantilla Pressupostària de l'Aiuntament i soL.licitar de -

la Secretaria aeneral l'adscripció dels funcionaris aue ha

gin d'integrar�la.
f) Proposar a l'Alcaldia el nomenament dels Directors tècnics

adjunts als aue fa referència la norma onzena.

g), Proposar d' acord amb. el .p.ro ced.i.merrt; realamentari la contrac

tació administrativa o laboral del personal amb destinació
ai Centre.

h) con t
í

curn.r l' estructura -o rcrán í.c a i funcional del Centre, dins

els límits previstos en la norma novena i de les disponibil�
tats de personal que figuren en, la plantilla aprovada, donant

,compte a la superioritat de l'orqanigrama resultant, així'

com. a la Unitat Operativa de¿_Personal i al Departament d'Orga
ni tzació i Mètodes.

'
,

-

i) Adscriure el personal destinat al Centre als diferents eauips
descentralitzats i llocs de treball; sempre aue corresponquin
a la seva categoria oficial i determinar els corresnonents -

complements de destinació.

j) Proposar a l'Alcaldia la provisió de les direccions o de les

divisions o subdivisions orqàniaues a auè es refereix la nor

ma novena.

k) Planificar, organitzar i controlar l'activitat del Centre; -

inspeccionar, dirigir i fiscalitzar el funcionamènt de tots

els seus serveis i dependències; i controlar l'acompliment de

les seves obligacions per-part del personal adscrit.

1) Vetllar pel perfeccionament dels mètodes de treball, acurar

la introducció d'innovacions tecnolòqiaues adeauades i procu

rar el perfeccionament de les relacións laborals i de les con
dicions de treball del personal.

11) Determinar els horaris i torns de treball d'acord amb la jor
nada laboral establerta; concedir les dispenses accidentals
del servei i organitzar el pla de vacances del Centre.

reglamentària, la imposici6
d'expedients disciplinaris -

-

-

del personal adscrit al Cerr-'

m) Proposar a l'Alcaldia, en forma
directa de sanció o la incoació

per corregir les faltes comeses

treo

n) Proposar a la Superioritat l'atorga�ent de premis i aratifi

cacions al personal del Centre.

o) Rendir comptes a la Superioritat de les desueses d'inversions

efectuades i dels resultats obtinauts.

p) Redactar i elevar a la Superioritat dins el primer trimestre

I

I
I
!
I
I
I

I
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Planificació de la desnesa i nrevisió d'inversions.
- Elaboració de pr e s s upo s tr- s .

Ges�ió d'estocs i control de costos de l'eauip informàtic.
- E'Labo r ac í.ó dels indicadors de Gestió i control de r e s u-L tats

.

dels òrgans del Centre.

Facturació als usuaris dels serveis prestats.
- Control dels èostos de funcionament del Centre.

de cada anv, una Memòria destinada a informar a la Corn0r�
ció sobre el funciona�ent del Centre durant l'exercici òntr,
rior.

Oficina Tècnica (546.4.02.0)

I
I

l'
I

I
I

I

Oficina Administrativa (546.3.02 .. 8)

Assistència administrativa al éap i als òraans auxiliars'del
Centre.

- Control de la destinació i situació del personal.
- Inventari, control i administració dels mitians materials no

informàtics adscrits o subministrats al Centre.
- Preparació dels expedients d'autorització de la despesa.

,
- Admin�stració de les partides pressupostàries assignades al

centre i de les quantitats lliurades en concepte de despeses
a justificar.

- Comandes de material i tramitació de factures i actes de re
cepció.

- Atenció a la conservació i �anteniment dels locals i depen '

dències del Centre i relació amb els serveis tècnics corres
ponents.

Registre, arxiu i documentació del Centre.
- Instrucci6 dels expèdients d' adquisici6 desconcentrada dels béns rrobles

d'ús o consum ordinari i no espec1fic amb destinació als òrgans que -

s' indiquen:
- Centre Ordinador Municipal.

Subdirecci6 de la Gesti6 del Sistema d'Informaci6 (546.2.01.4)
- Direcció i coordinaci6 de les tasques de construcció dels sistemes de -

tractament mecanitzat de la informaci6.
- Planificaci6 en el temps del creixement del sistema d'aplicacions infor

o rràtiques.
- Control de la integritat i coherència del sistema d'aplicacions informà

tiques.
Gesti6 de la cartera de projectes.

- Planificació i disseny de l'evoluci6 tecnològica de la informàtica muni
cipal.
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Denartament de Desenvolunament de P�oiec�c� (546.2.05.8)

- Direcció i control de les tasnues de desenvolupament de pr2
jectes informàtics.

- Definició de les metodologies de treball per a la realitza

ció dels projectes informàtics, així com de la documentació

aue els descriuen.

- Col.laboració en les tasaues de subdirecció descrites en el

paràgraf anterior.

- Construcció d'aplicacions informàtiaues en les seves fases

d'anàlisi, disseny, programació, documentació i manteniment

sota un règim de proje�tes.
'

Subdirecció de Tecnologia i Producció t546.2.02.�)

Direcció i coordinació de les taSQues de sunort i explot� -

ció QUe es descriuen més endavant.'

- Responsabilitat sobre el complexe hard-soft implantat�i so�

bre èl servei regular i planificat als usuaris.

� Planificació i disseny de l'evòlució tecnològica de la infor

màtica municipal.

Departament de Suport Tècnic, (546.2.06.9)

- Suport tècnic al D�partament de Desenvolupament de projec -

tes i al d'Explotació.
- Estudi i definició dels sistemes encaminats a l'aprofitament

dels equips informàtics en l'execució de treballs.

- Instal.lació del Software de base pel Que fa a Sistemes Ope
ratius. Sistemes de Gestió de bases de dades i comunicacions.

- Implantació dels sistemes de seguretat.
- Estudis per a la planificació i el disseny de l'evolució

tecnolòqica de la informàtica municipal.

Departament d'Explotació (546.2.03.6)

Responsabilitat sobre el complexe hard�soft implantat i el -

servei regular i planificat �ls usuaris.

- Operació dels ordinadors insta}.lats i dels seus perifèrics,
així com de la xarxa de teleprocés per a l'execució dels tre

balls.

- Manteniment del software instal.lat i aestió de problemes i

canvis en col.laboració amb el Departament de Suport Tècnic.

- Preparació dels treballs a e�ecutar i formació i manteniment
de la cintoteca del Centre.

'I



Planificaci6, llen�ament i control de qualitat de les op�
racions a executar en les seves diverses fases.

- Relació amb els usuaris per a les tasoues en rèqim d'exe
cució.

- Operacions d'acabats i embalatae dels documents resultants
dels processos mecanitzats.

Distribució dels documents a les diverses dependè�cies mu

nicipals.
Gesti6 efectiva dels magatzems dé paper i altre material
fungible. Operacions ma,nuals.

.

Instal.lació i manteniment dels eauips informàtics i de te
lecomunicació en col.laboració amb les cases subministra �

dores.

� Manteniment de la infraestructura del Centre (instal.lació
elèctrica, aco�diciameht d'aire¡ �tc ... ).

- Preparació dels proarames de aravació de dades i llur enre

giètrament i verifi�ació:

SUBAREA DE PROTECCIO CIUTADANA

Coordinador de Serveis (622.2.11.8)

Tipus: Subàrea d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

bota la immediata dependència del Conseller-Re9idor de l'Area,
tindrà les atribucions assianades als Coordinadors de Serveis
per l'extrem 7 setè del Decret de l'Alcaldia de 27 de juliol de
1983.

Secretaria Tècnica

Nivell: 4

(520.2.12.6)

Classe: 4

- lnsbrucció dels expedients d'adauisició des concentrada dels
béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb dest�
nació als òrgans que s'indiquen:
- Subàrea de Protecció Ciutadana amb tots els cossos i òraans

que la integren.
Assistència tècnica al Coordinador de Serveis de la Subàrea
en l'exercici de les seves funcions directives.

- Planificació ceneral de les actuacions de la Subàrea i del
proqrame d'inversions.

- 'Seguiment del desenv0lupament dels plans i dels proqrames.
- Preparació dels pressupostos de la Subàrea.
- Control de l'aplicació de les partides pressupostàries reIa

tives a la Subàrea.
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Administra�i6 de les (Ju�ntitats lliurades a la direcció de
la Subàrea en concepte de panaGents·a justificar.
Control' dels costos i dels resultats dels serveis de la Sub
àrea; indicadors de gestió.
Estudis d'orqanitzaci6 del servei de la Subàrea i raciona -

litzaci6 dels processos de treball.

- Estudi i proDosta de. la confiauració de la plantilla orqà -

nica de.la Subàrea, distribuci6 dels seus efectius i con
trol de'la seva situaci6 real.

Assessorament iurIdic. en les matêiies de l� comnetência de
la Subàrea.

.

- Assistência administrativa �ls òroans directius i auxiliars i

de la Subàrea. I
Documentaci6 general de la Subàrea, memòries, estadístiaues,
registre i arxiu de documents.

Escola de la Guàrdia Urbana (110.1.03.6)

Director de l'Escola de la Guàrdia Urbana (110.1.03.6)

Nivell: 3 Classe: 1

Correspon al Director la gesti6 del Centre en tots els seus

aspectes, sota la dependència oraànica del Coordinador de Ser
veis, d'acord amb les normes reaiamentàries i les directrius
aue assenvali la Junta Rectora. En la seva actuació, el Direc
tor promourà el pertinent I:lima de participació i creativitat
�er part de auants integren el Centre, buscant el rendiment -

òptim i tot possible perfeccionament.
\

En particular, tindrà les seaüents atribucions:
- Proposar i, ouan s'escaigui, executar els plans d'actuaci6

i els altres acords de la Junta Rectora.

Inspeccionar i coordinar tots els serveis i adoptar auantes
mesures de qestió siauin necessàries ner al bon funcionament
de l'Escola:

-

- Elaborar i proposar a la Junta Rectora els plans d'estudi i
els programes de les assignatures, així corn seleccionar els
textos i els mitjans educatius.

- Assenyalar les orientacions pedaqògiques als professors.
Expedir els Diplomes i Certificats de tots els Cursos, semi
naris i altres activitats docents.

- Adoptar les mesures disciplinàries oportunes respecte dels -

alumnes en els supòsits de faltes de caràcter escolar i sem

pre aue no suposin l'expulsió o la pèrdua del curs.

� Proposar a la Junta Rectora l'adopció de }es mesures disci -

plinàries respecte dels professors en tot cas, i l'expulsi6
d'alumnes o la pêrdua del curs auan procedeixi.

, �
.
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- Proposar a la Junt� Rectora els nomenamQnts de professors 1
de la resta del personal dp la Gu�rdiR Urbana adscrit, aixf
com del personal contracta�.

- Proposar a la Junta Rectora l'estructuraci6 interna i la do
taci6 necessària dins l'estructura bàsica prevista en les �
nresents Normes Provisionals - Decret o-Acord de la Comissi6
de Govern.

- Elaborar la previsi6 d'ingressos i despeses per a cada exer
cici econòmic.

- Proposar l'autoritzaci6 de les despeses necessàries per a -

.

l'adauisici6 de ma���tal didàctic, d'oficina i auxiliar,
abonament de serveis i retribucions del personal, d'a6crd
amb els plans d' ac t.uac í.ó vigents dins el Pressupost.i

I

I
j La Direcci6 de l'Escola està estructu�ada de manera q�e el

Cap a oui correspon la seva direcci6 estarà assistit pel �ots
director, ,de nivell dé responsabilitat 4, amb la missi6 de
col.laborar amb el Director' de l' Escola en el desenvolupam:ent

,de les seves funcions.

Guàrdia Urbana

Inspector Cap (110.1.01.4)

Nivell: 3 Classe: 1

Funcio�s:

- Direcci6, coordinaci6 o inspecci6 immediata de tots els ser
veis propis de la Guàrdia Urbana, i podrà dictar les ordres
i instrucciones aue estimi convenients ner al millor funcio
nament dels esmentats serveis.

- Exercir el comandament sobre tot el personal del Cos mit;an
çant les estructures jeràrouioues establertes, controlar-el
compliment de les seves oblioacions i distribuir i destinar.

.

aauest personal segons les conveniències del servei a tra -

vés de les oportunes adscripcions i trasllats.
- Assistir al Coordinador de Servei de Protecci6 Ciutadana en

les funcions de planificaci6, oroanitzaci6, coordinaci6 i
control superior' a.ue li corresponen, i proposar-li les me -

sures oraanitzatives i els pro;ectes per a la renovaci6 i -

perfecciónament dels procedlmeñts, sistemes i mètodes d'actua
ci6 aue estimi convenients.

Plana Ma;or (110.1.11.6)

Nivell: 4 Classe: 1

Sota la direcci6 d'un inspector sots-can, constitueix el de-

201.
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PQrtament de suport t�cnic, lonlstic, de planificaci6 i suport
administratiu, tilnt del Cap com de la resta de les Unitats.
Est� intenrat Der tres Departaments.

Salv<lment i Socorrisme
(120.2.08.8)

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

- Auxili als banyistes de les nlatees aue es determinin, durant
l'època estival, mitjan�ant els efectius humans i equ�p" mate
rial habitual en les tècniaues de sa�vament i socorrisme.

Enserivament Escolar G.U. (240.2.01.6)

Funcions:

- Ensenvament de les normes circulatòries als alumnes dels cen

tres escolars de la Ciutat.

Departament Tècnica Administratiu ,(110.1.15.0)

Nivell: 5 Classe: 7

Està integrat pel Gabinet de Recursos Humans (GI), el de Re
cursos Materials (G4) t el de Recursos Econòmics (G5).

Gabinet de Recursos Humans (110.3.06.4)

Nivell: 6 Classe: 8

Està integrat per les Seccions de Gesti6 de Personal i Ins
trucció, Secci6 d'Inspecci6.Mèdica i Secci6 de Documentaci6-
i Assumptes Generals.

Funcions:
- Gestió de personal, documentaci6, inspecci6 administrativa,

altes, baixes, llicències, expedients personals de la plan-
tilla.

- .

- Ahàlisi, classificació i valor�ci6 dels llocs de treball.
- Formulaci6 de propostes en relaci6 amb la instrucci6 perma-

nent i el disseny. i execució del Pla de Carrera.

Destinacions (110.2.45.8)

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

- Control del personal de la G.U� oendent de destinaci6.
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Gabinet de Recursos Materials (110.3.07.5)

Nivell: 6 Classe: 8

Està integrat uer les seccions encarreaades de la aestió, nIa
nificació i avaluació dels recursos tècnics i materiàls, el ser
vei d'armeria, els tallers, els manatzems de vestuari i de re �

canvis, el servei de renroducció de docw�ents i els serveis de

manteniment.

Funcions:

La insnecció i control de l'armament i material.

L' estat i valoració, del material.

La planificació de la renovació de material.

- Propostes de mesures de manteniment del material_

- Control de les reposicions

L'estudi de noves adauisicions i els mètodes d'anàlisi de llur

idoneltat net áls difèrents serveis�

- La �ecepció i distribució del material, així com el control,
anàlisi i nrojéctes en relació amb la uniformitat.

Manteniment, conservació, renaració i auarda del Parc Mòbil .

..:'<-.....�.
:����:;;-'

Taller de Reparació de Vehicles de la G.U. (110.5.03.7)

Nivell: 6 Classe: 8

Taller de Conservació d'Instal.lacions (110.5.04.8)

Nivell: 6 Classe: 8

Garatae de la G.U. (566.2.02.4)

Nivell: 6 Classe: 8

Nivell: 6 Classe: 5

Gabinet de Recursos Econòmics (110.3.08.6)

Està integrat per tres seccions:

- La planificació, avaluació i control de la despesa.
- L'anàlisi i avaluació de la q�stió econòmica i pressupostà-

ria de la Guàrdia Urbana.
- .'

- Informació permanent a la Superioritat de les possibilitats

econòmiques.
- La planificació del Pressupost general de la Guàrdia Urbana,

la seva gestió i control.
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Dcnartamcnt Jurídico-Ad�inistratiu (110.1.16.0)

Nivell: 5 Classe: 7·

Està integrat pel Gabinet d'Info�mació (G.2), el Jurídi�(G.6)
i l'Administratiu (G.7).

Gabinet d'Informació (110.4.02.3)

Nivell: 6 Classe: 8

Està inteqiat ner dues seccions:

- Recollida i classificació de la infor�aci6, i la seva valo
raci6, distribució, canalització i arxiu. L'anàlisi i pro �

jectes de millora dels me�anismes de comunicaci6 i circuits
interns.

L'emissió d'informes.

- L'oraanitzaci6 del·material documental i l'elaboració de ma

teriál informatiu.

-, La rea Lí t z ac
í ó de

.

pro·�rarnes
.

ci' incidèn'cia .

ciutadana, id' infor
mació i estudis socioïòcrics.

i

I
i

Gabinet Jurídic (110.4.03.4)

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

- L'assessorament jurídic de la Guàrdia Urbana
- La tramitació dels expedients de precints.
- La confecció dels comunicats i informes d' accidents de c

í

r+

culació.

- El cobrament de les taxes.

- La gesti6 de l'arxiu fotoaràfic.

- La instrucció dels expedients relatius a les faltes del per-
sonal.

- La tramitació de les diliaències dels accidents de circula -

ció.

Gabinet Administratiu (1 O 3 09 7)1 .. •

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

� Gestió administrativa de la Guàrdia Urbana.

- Tramitacions en matèria de denúncies.

- Registre de tota la correspondència de la Guàrdia Urbana.

- Exnedició de permisos relatius a armes d'aire comprimit.

Dipòsits de Vehicles (111.2.09.8)
Nivell: 6 Classe: 8
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Funcions:

- Dinòsit de vehicles, mitj�nçant qrucs de nronietat municip�l.

Ire na r t amc n t; de Serveis Policials (110.1.17.1)

Nivell: 5 Classe: 7

Està integrat per la Central de Comandament i les Seccions -

de Planificació i de Circulació.

Gabi�et de Pianificaci6 i Anàlisi (110.4.04.5)

Nivell: 6 .CLas s e r 8

¡
l'
i

Puncions:

Gesti6 de.la Central de R�dio i de Comunicacions.
- Cont�ol i informaci6 nermarient del.d�senvolupa�eni dels ser

veis, esneci�lment dels' de caràcter qeneral o dels aae afec-
tin a més d'un Districte.

.

- Permanent notificaci6 i informació a la Superioritat dels
canvis en les variables previstes en les intervencions o ser
veis a fi de la modificació de les estratèqies i de l'adop �
ci6 de les accions pertinents.

-
.

- Atoraament i control de les autoritzacions del transport especialJi perillós, amb fixació d'itineraris i d'horaris (Acordde la C�M.P. de 13 de aener de �984).

Divisió Territorial de Protecció Ciutadana (110.1.12.7)

Nivell: 4 Classe: 8

Plana Major (110.2.30.1)

Nivell: 6 Classe: 8

Constitueix el departament de suport tècnic i administratiu •

de la Divisió Territorial de la G.U.

Cada una de les dues zones en auè es divideix el territori
estarà a càrrec d'un Subinspector, el aueal haurà de coordinar
els Districtes assignats a cada Zona.

Cada Districte estarà a càrrec d'un Oficial, el aual haurà
�e coordinar els tres torns, inclas el nocturn, i tots els ser
veis.
- Vigilància del comnliment de les Ordenances municipals i de

les de Circulació. Prestació d'auxilis a malalts i acciden -

tats.

- Reaulació del trànsit urbà.
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- Vigilància dels museus i edificis municipals. Vigilància
dels parcs i jardins. Igualment, dels Districtes, per d�
marcacions.

Protecci6 de nens i joves a l'entrada i sortida dels co

llegis.
- Control dels arrestats.

- Control d'obres particulars
- Informaci6' als ciutadans

Informes de residència. Informes de solvència.

Control d'avarie� en serveis.

- Localitzaci6 de venedors ambulants.

Localització de mendicants i indigents
Recollida de permisos de conduir a requeriment de la Pre
fectura Provincial de Tràfic.

Nivell: 6 Classe: 8

Dipasits de Vehicles (111.2.16.7)

Funcions:

� Dipasit de vehicles, mitjan�ant grues en règim de conces

si6.

Grup de Suport i Circulaci6 (110.1.14.9)

Està Ln t.eqrat; per tres Seccions de Motoristes i tces Sec
cions de cotxes patrulles.

Nivell: 5 Classe: 1

Funcions:

- Vigilància general del tràfic.

- Refor�ament de serveis en les Zones Territorials.

- Col.laboraci6 amb els Serveis d'Extinci6 d'Incendis i Cos-

sos de Seguretat de la Generalitat i l'Estat.

� Prestaci6 d'ajuda, protecci6 i informaci6 als ciutadans.

- Comunicaci6 a la Central de Comandament dels desperfectes i
anomalies que s'observin a la via pública.

- Localitzaci6 de vehicles sostrets i retenci6 de pressumptes
delinqüents.

- Denunciar, o, si s'escau, advertir les infraccions de les

Ordenances de Circulaci6, en especial de les perilloses o -

molestes.



- Exercir vigilància "educativa" en les infraccions de caràc-
ter lleu.

.

o

- Intervenir,prèvia comunicació a la Central de Comandament,
en el casos de col.lisió de vehicles,sempre i quan no s'ha
gin produït ferits i els danys no siguin importants.I

i
I
I
I

- Independentment de les funcions assenyalades,hauran de recò
rrer constantment llur respectives demarcacions pels itine
raris ordenats i sols s'aturaran quan hagin d'intervenir,
complir el punt de control assignat o pernecessitat mecà
nica dels vehicles.

- Presa de mides, fotografies, croquis,etc.en els accidents'
de circulació amb intervenció de les "Patrulles d'Accidents"
i aixecament del corresponent atestat,p�estant, en el seu"

cas,serveis de primers auxilis als lesionats.

Oficina qe Comandament (111.4.01.6)

Ni�ell: 6 Classe: S""

Secció de Patrulles (111.2.20.3)

Nivell: 6 Classe: S

Secció de Motos (111.2.21.4)

Nivell: 6 Classe: S

Grup d'Especialitats (110.1.13.S)

Nivell: 5 Classe: 1

Eêta organitzat en Seccions, les quals al seu torn es dividei

xen en Brigades, i aquestes en Esquadres.

Oficina.de Comandament (110.4.05.6)

Nivell: 6 Classe: S

Primera Secció (112.2.04.7)

Nivell: 6 Classe: S

Funcions:

-" Prevenció contra actes delictuosos,faltes i insfraccions.
- Prevenció contra la introducció de drogues en els col.legis.

Vigilància i continua preparació de gossos en diverses espe
cialitats.

Retirada de mendicants i indigents de la via pública.
- Prevenció de la venda ambulant o en parades fixes no autorit

zades.
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- Canalitzaci6, mitjancant la senvalització corresponent, de
les alteracions del trànsit de vehicles, operacions de sor

tida i retorn de la Ciutat, manifestacions populars, obres,
enfonsamentS,etc.

- Verificaci6 de les reclamacions p�oduïdes en matèria de so

rolls domiciliaris així com dels oriqinat� oels vehicles.-

Serrana Secció (111. 5. 01. 9)

Nivell: 6 Classe: '8

Funcions:

Retirada de veh í.cLe s de La via nüb l í.ca i llur posterior

ingrê� en el Cip�sit Municioal de Vehi�les oer infraccio�s
al Codi de la tirculació, al Codi Penal en relaci6 a la
circulació i a reaueriment de·l'autoritat ;udicial. lmmobi
Lí.t z ací

ó

dels vehicles mitjan<;ant la ut.Ll.Lt.z.ac í ó

de ceps ::

cuan no dificultin qreument el trànsit rodat. Cobrament de
ies Taxes Fiscals p�ls serve�s de crua i c�l.locació de

ceps.
� Localització"i precinte de vehicles per dèbits a l'Adminis

traci6 pública.

Dioòsit Recollida de Vehicles al carrer Pelai (111.2.07.6)

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

Nivell: 6 Classe: 8

- Dipòsit de vehicles mitjan<;ant grues de prooietat municipal.

Tercera Secció (111.5.02.0)

Funcions:

.... Reali tzc;'i6 de proves d' alcoholisme als conductors de vehi ....

eles a motor.

- Control de velocitat dels veh�cles, per radar. Presa de foto

grafies.
� Control de la cuantitat de casos exoel.lits pels vehicles a

motor.

Secci6 Muntada (110.2.02.8)

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

Vigilància muntada en els parcs, ja�dins i sectors els quals,
per llurs especials caracterIstinues, ho oermetin. ¡

I

I

I
l
__



- Col.laboraci6 amb els Districtes �mh ocasi6 de orans aolo

meracions ciutadanes.

Exhibicions eqüestres i serveis d'acomnanyament en els actes

oficials o d'esnecial siqnificaci6.

Prefectura del Servei d'Extinci6 d'Incendis i Salvament

(120.1.01.9)

Tipus: Organ atIpic
Nivell: 3 Classe: 1

Funcions:

- L'assistència a la Superioritat en l'execuci6 de les.seves
funcions directives.

- La pla�ificaci6 de les activitats �el Servei i la previsi6

de les seves necessitats •

. - La particinaci6 en l'assenvalament deIs ob�ectius del Ser-

vel. -

- La gesti6 de les partides nressunostàries assiqnades al Ser

vei i l'administraci6 de les Quantitats lliurades en concep

te de pagaments a justificar.
- La distribuci6 dels mitjans materials entre els òrgans del

Servei.

La proposici6 d'estudis i projectes per a la renovaci6 i -

perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes d'actua

ci6.·
-

- L'adscripci6 i trasllat del persona1. als diferents llocs de

treball corresponent a les seves respectives categories, amb

excepci6 de les prefectures de Divisi6 aue estaran nomenades

i remogudes per la Superioritat, a proposta del Director-Cap.
- La Coordinaci6 dels div�rsos òrgans integrants del Servei.

- El comandament directe del Servei, a través de l'estructura

jeràrouica establerta.

- La dire�ci6 del Servei mitiançant ordres o orientacions diri

gides als caps dels seus òrgans integrants, i instruccions a
tot el personal a través de les ordres del Servei.

- El control de les activitats del Servei, dels resultats obtin

guts i dels costos de funcionament.
-

La fiscalitzaci6 del cornnliment de les funcions per part detot
el personal del Servei, l'atenci6 a les relacions humanes, a

les condicions de seouretat i hiaiene en el treball, el per

feccionament professional i la correcta relaci6 amb el públic.

El visat, amb carà�ter nostestatiu, dels informes, projectes
i actes de gesti6 en oeneral, òue s'oriainin en els òrgans -

integrats del Servei.
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- L'autoritzaci6 dels actQS de ae5ti6 i dels documents atri
buIts renl�m0ntnri�ment al Servei com a coniunt orcrnnic.

Especificacions del cum�nd�ment

Uenomin�ció : Director - Can do Bombers

Cateaoria: Tècnic Sunerior d'Arauitectura i Enoinveria

Condicions i horari: Les estinulades en cada cas rer la
normativa per al nersonal del Servei, en allò referent a incom
patibilitats i durada de les iornades laborals.

o •• '

E� consid�rar3 de disDonihilitat nermanent als'efecte� de
gra�s emerqències, comnartida amb els sotscans, en rêqim rota
tiu aue permeti compatibilitzar la nece�sària eficàcia del Ser
veí �mb �l dret al descans i al temps lliur�.

Distintiu: Quatre aalons daurats.

Substitucions: En torns rotatius, o per lliure desionaci6,
entre tots els sots-Caps.

Divisió de Serveis Generals (120.1.04.1)

Tipus: Oroan atípic

Nivell: 4 Classe: 1

Funcions comunes de les divisions:

- La cooperaci6 amb la Prefectura del Servei, en ordre a faci
litar �l desenvolunament de la seva funci6 directiva.

-

- La direcci6 i coordinaci6 de les activitats de la Divisi6,
mitjan�ant el� onortuns ordres, orientacions i instruccions.

- La proposta d'adscripció del personal als diferents òrgans
de la Divisi6.

- La fiscalitzaci6 del compliment de les seves obli�acions per
par� del personal.

- El control del personal, de les seves destinacions i situa -

cions.
- L'autoritzaci6, amb la seva firma o visat, dels informes,

actes de oesti6, comunicacions i altres documents aue es qe
neren en els òraans de la Divisió.

- Les funcions aue expressament li deleaui el Cap del Servei.
- El reaistre, arxiu i documentació de la Divisió.

-.La substituci6 del Cap del Servei, en casos d'absència, va -

cants o infermetats, d'acord amb les prioritats establertes,
i prèvia desiqnaci6 del Can�Director, en torn amb els altres
Sots-Caps.

A més a més té la següent funci6 específica:



- La preparac i 6 de la p Ian i f i cac i
ó

de la (Jt'spesa i (le la prcv i s i6 d' i.nver
siones del Sclvei.

Especificacions del Co�lndamcnt

Denorrunac i.ó Sots-Cap de Bombers

Categoria: Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria.
Condicions i horaris: Les rratèries descrites per al Director-Cap de Bom

ters.

Distintius: Tres galons' daurats.

Substituci6: En torn rotatiu.o per lliure designaci6 entre els altres
Sots-Caps.

Servei Tècnic de Sistemes (120.2.10.2)

Tipus: Servei d'assistència tècnica

Nivell: 5 Classe: 4

'Funcions:
.

Proposta de planificaci6 en l'actuació del Servei.
La racionalització i simplificació dels processos adminis
tratius i de treball, i el perfeccionament dels mètodes i
l'atenció a les innovacions tecnolòaiaues.

- Estadística sobre les intervencions i altres activitats del
Servei.

- Proposta de millores d'eauins materiñls.
- Oraa))ització de visites a les instal.lacions del Servei.
- Redacci6 de la memòria anual del Servei.
- Projecte d'instal.laci6 o reforma de nous parcs i subparcs •

..

- Comunicaci6 als Serveis Municipals de finances dels serveis
prestats per a la liauidació de taxes.

Elabor�ció i posada al dia d� la cartografia i itineraris -

urbans amb la senvalitzaci6 dels hidratants.
- Avaluació de costos.

Control, custòdia i arxiu de les seatleles d'exnedients no

personals.
Registre, arxiu i documentaci6.

Esnecificacions del comandament

Denominaci6: Cap del Servei de Sistemes.

Cateaoria: Tècnic Superior d'Arauitectura i Enginveria.
Distintiu: Dos galons daurats.

Oficina d'Administració i Gestió de Personal (120.3.01.4)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell: 6 Classe: 2
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Funcions:
- Formaci6 del nersonal del Servei.

- Preparaci6 de sistemes i nroves d"inqrés del nersonal.

Comunicaci6 d'altes, baixes i indisnosicions i col.labora

ci6 amb el metqe del Servei.

Atenci6 a les relacions humanes.

- Control d'assistència.

Control, custòdia i arxiu de les seaüeles d'exnedients peE
sonals dels membres del Servei.

Oficina de Gesti6 Econòmica i P�essupost�iia (120.2�12.4)

Tipus: Oficina ,d'assistència administiativa

Nivell: 6 Classe: 2

Funcions:

Elaboraci6 de les propostes de pressupostos.

- Determinaci6 dels aván�aments de" res necessitats' pressu -

post�ries.
- Control aualitatiu, auantitatlu i temporal de les propostes

de qespeses formulades pels diversos departaments del Ser

vei.

- Preparaci6 i tramitaci6 dels expedients d'autoritzaci6 de

despeses, de compra i d'adauisici6 de béns i serveis.

- Els projectes de comandes de material.

- La tr�itaci6 d'actes de recepci6.
- L'inventari, control i �dministraci6 dels mitjans materials

adscrits al servei.

- L'anàlisi dels costos de funcionament.

- El registre, arxiu i documentació de l'Oficina.

- La gestió del Magatzem: control d'estocs i consums.

Magatzem (120.5.03.1)

Tipus: Centre de treball executor

Nivell: 7 Classe: 8

Funcions:

Control i conservaci6 de les existències i recanvis.

- Reqistre de les entrades i sortides de material. Gesti6 de

carburants.

Proposta de reposici6 de materials i recanvis.
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- Control de lliuraments de materials al personal i de les -

seves incidències.

Servei de Manteniment (120.5.05.3)

Tipus: Servei tècnic oneratiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Atenció a la conservació i entreteniment dels edificis uti
litzats pel.S.E.I.S. i de les seves instal.lacions, deter�
miriaci� i concreció de les necessitats i prioritats al res

pecte i formulaci6 de propostes als Serveis Tècnics'Cen
�r�ls responsables de ia 6onservaci6.

'

- Suriervisi6 de l'execuci6 directa realitzada per l'Oficina
Tècnica d'Obres.

.

- Adquisici6, conservaci6,. entreteniment i asseaurances dels
ve�idles, maquinària i eauips dels Parcs i Subparcs.
- Estudis per a la determinaci6 dels tious i característi

aues del material.

- Formulaci6 de les prescrincions tècniaues dels projectes -

d'adauisici6 i dels contractes de conservació i asseguran
ces.

- Informes tècnics dels expedients de contractaci6 i incidèn
cies.

- Formulaci6 de les ordres de treball als contractistes i con
trol del seu compliment.
Fiscalitzaci6 dels treballs efectuats mitjançant contracta.

- Informes tècnics previs a I? recepció del material.
- Revisió i control de les factures per treballs de manteniment

Especificacions de comandament

Denominaci6: Cap del Servei de Manteniment

Categoria: Tècnics superiors d'Arauitectura i Enginyeria.
Condicions i Horari: Les estipulades en cada cas oer la nor

mativa per al personal del Servei.

Distintiu: Dos galons daurats.

Sustituci6: Per un altre Cap de Servei.

Oficina Tècnica d'Obres (120.4.01.7)

Tipus: Oficina Tècnica ooerativa

Nivell: 6 Classe: 7
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Funcions:
- Execuci6 de les no t

í

tes obres de manteniment do l s o d
í

f í

c
í

r.

ñue resultin d'urn�nciò no comnatible amb un nrocé:. d'adiu
d í

c ac
í ó

a l' e x t o r ior.

- Direcci6 de la Bri0ada d'Obre�.
- Control de l'efectiva realitzaci6 de les obres contracta -

des a l'exterior.

Tallers (120.5.02.0)

Tinus: Centre de treball executor.

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

Conservaci6, millora i mantenimènt del Parc Mòbil.

Conservació, millora i manteniment,dels enuips.

- Propostes d'adauisici6 de peces, recanvis i béns en aeneral.

Contr61 dels serveis �oniractats de manteniment de vehicles.

Laboratori del FocJ120.7.01.5)

Tipus: Centre de treball executor

Nivell: 5 Classe: 8

Funcions:

- Realitzaci6 de proves de reacció�l foc de tota mena de ma

terials per al compliment de la Reglamentació i Ordenances
vigents.

� Realització de proves de-resistència al foc per comprovar -

si les estructures i elements complementaris de la-�onstruc
ció compleixen amb les Ordenances.

- Comprovació de resistència d'estructures per a la verifica
ci6-del compliment d'Ordenances i per a l'estudi de l'esta
bilitat d'una construcció afectada per un sinistre.

- Emissi6 d'informes a petició de ciutadans i de l'Administra
ci6 sobre aplicació de normes nacionals i estranaeres.

Especificacions del comandament

Denominació: Cap del Laboratori del Foc

Categoria: Tècnic Superior d'Arouitectura i Enainveria o en

Ciències.

Condicions i horari: Les estipulades en cada cas per la nOE
mativa per al Personal del Servei en allò Que fa referència a

incompatibili�ats i durada de la jornada laboral.
Distintius: Dos aalons daurats.



Divisi6 d'Oneracions (120.1.03.0)

Aauesta divisió té les mateixes funcions nue les comunes ads
crites ner a la Divisió de Serveis Generals i, a més a més, les
següents:

Funcions específiaues:

La proposte de la planificaci6 dels serveis i la nrevisi6 de
les seves necessita�s.

- La inspecci6 dels Serveis dels Parcs de Bombers.
- La coordinació dels efectius en cas d'intervenci6
� La super�isi6 del'funcionament de la Central de Comunicacions
'i del Servei Sanitari, en els aspectes relacionats amb les
funcions de la Divisió�

Especificacions del comandament

Iguals a les dels altres Sots-Caps de. Bombe+s.

Servei Sanitari (120.5.01.0)

Sota la direcció immediata del Cap Mèdic, realitzaran les se

güents funcions:

- Comandament sobre els A.T.S. i D.I. del Servei.
- Assi�tència al personal accidentat en acte de servei.
- Recuperació de lesions.

Control í administració dels ecruips sanitaris.
- Proposta d'assignació del personal sanitari.
� Proposta de compres de material sanitari.
� Control i administració de medicaments.
- Control i seguiment de les altres i baixes per accident o

infermetat del personal del Servei i registre clínic del per

sonal mit�an�ant inspecció mèdica domiciliària.
.

-

- Proposta sobre mesures de seguretat en les actuacions del
Servei.

- Proposta sobre plans de preparació física dels bombers.
- Proposta sobre passis a Serveis Auxiliars del personal físi-

cament no apte per a les intervencions de salvament i incen
dis.

Especificacions de comandament

Denominaci6: Can Metge del Dispensari del S.E.1.. S.

Cateqoria: Tècnic Sunerior en Medicina

Formaci6 especial: Traumatologia
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-

Ilorari: L'establert per a la resta del personal del Servei.

Distintiu: Dos 9òlons daurats.

Prefectura de Guàrdia (120.2.09.9)

Tipus: Oroan atípic
Nivell: 5 Classe: 4

Funcions:

� La direcció i coordinació de les activitats i intervencions

durant el oeríode de �uArdia.
- El comandament directe del personal de parcs i subparcs i

la transmissió als mateixos' de les ordres i instruccions re

budes de la Prefecturà de la Divisi6 d'Operacions.

- La proposta d'iniciatives per millorar els serveis en l'Ambit
de la seva comnetência.

- 'L'elaboraci6 dels infórme� i notificacion$ aue li sol.lici -

tino

- La proposta d'adscripci6 del personal dels Parcs en diferents

llocs de treball.

- La fiscalització del compliment de les seves obligacions per
part de tot el personal dels Parcs.

Especificacions del comandament

Denominació: Cap de Guàrdia

Categoria: Têcnics Mitjans d'Arauitectura i Enginyeria.

Horari: L'establert Der a la resta del personal del Servei,
amb rêqim de prestaci6 aue la s�perioritat determini.

Distintiu: Un aaló daurat.

Substitució: Per un altre Tècnic Mig capacitat per al treball.

Parcs i Subparcs de Bombers

Tipus: Organs atípics

Nivell: 6 (Parcs) Classe: 7
7 (Subparcs)

.-

I
¡

!
,

En l'actualitat existeixen els seqüents:
- Parcs:

de l'Eixample, de Sant Andreu, del Poble Sec, de Zona Fran
ca i de Sarrià.



- Subparcs:
de Pi i Molist, de Vallvidrera i del Poblenou.

Sota el comandament directe Je l'Oficial o Serqent Can ¿�
la Brigada de Guàrdia corresponent, seqons es tracti de Par:
o Subparc, es desenvoluparà la següent funció:

- Realització efectiva dels Serveis de Salvament i Extir.
ció d'Incendis, mitiant�ant els elements personals i �a

terials de auè es disposin.

Especificacions del comandament

a) Parcs:

Denominació Ofic}al Cap del Parc

cat�goria : Oficial del s.E.i.s.

b) Subparc:
Denominació: Sergent tan del Subparc.

Categori� : Sergent del S.i.l.S.

Central de Comunicacions (120.5.04.2)

Tipus: Centre de treball executor.

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

Atenció a les trucades urgents del 080.

- Lliurament d'itineraris al tren d'auxili.
- Assessorament en primera instància a les persones afectades

per un sinistre, a l'espera de l'anribada' dels bombers.

- Comunicació de sinistres a la Guàrdia Urbana i Policia Nacio
nal, perquè organitzin els seus serveis.

- Transmissió al Cap del Tren d'Auxilis de les informac�ons com

plementàries rebudes després de la sortida.

- Atenció a les comunicacions normals i interiors.

- Control de transmissions escrites internes a través de la
xarxa de tèlex.

- Registre de moviments de material mòbil.

Divisió de Prevenció (120.1.05.2)

Tipus: Orsan atípic

Nivell: 4 Classe: 1

Aquesta Divisió té les mateixes funcions que les comunes adscrites a la
Divisió de Serveis Generals.

¡
.

�
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Especificucions del comnnc1ament

lquuls a les dels altres Sots' Cans de Bombers.

Oficina de Planificació i Normativa (120.4.02.8)

Tipus: Oficina d'Assistènéia Tècnica

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

- Estudi comparat de la normativa en matèria de seouretat, va�

loraci6 dels r�sultats d'aplicaci6fi oroposta d'establiment
o modificació de les noves normes.

Oficina de,Protecci6 Civil i Control de Riscs(120.4.03.9)

Tipus: Ofi�ina d'Assistència ,Tècnica

Nivelll. 6 Classe: 4

"

Funcions:

Realitzaci6 efectiva dels estudis necessaris ner a l'establi
ment de Plans d'Emeraència en matèria de Protecció Civil· i
determinació d' un Lrrverrt.ar í. del risc de la Ciutat ,mitjanç3l1t
ouantificació - d'acord amb mètodes objectius - dels factors

de risc.
.

'�
Oficina d'Intervenció en Edificacions (120.4.04.0)

Tipus: Oficina Tècnica operativa
Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

- Fiscalització del compliment de la normativa relativa a la -

Protecci6 cont�a incendis, de les edificacions tant de caràc
ter previ - a nivell de-projecte - en aualitat de tràmit per
a l'atorgament de les llicències, com desorés de realitzades
les obres, prèviament a l'autorització de la seva utilitza �

ció.

Oficina d'Intervenció en Indústries i Activit�ts�120.4.05.0)

Tipus: Oficina Tècnica operativa

Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

� Fiscalit�aci6 del compliment de la normativa relativa a Se

auretat, en els aspectes derivats del orocés de funcionament
de les Indústries, tant a nivell de projecte com, posterior
ment, exercint funcions de Policia de Seguretat industrial
a reolamentar oportunament.
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AREA 3.

FINANCES



COMPETENCIES

Comeses que li corresponen (art. 4rt. del Text refós dels D�

crets de l'Alcaldia del 27 de iuliol i 14 de setembre 1983).

- Direcció i coordinació general de l'activitat econòmica
, municipal.

'- Pollti6a i �e�tió fiscal, financera i de tr�soreria.
-. Elaboracló d�ls pressupostos ordinaris i d'inversions.

- Formulació de' criteris per'a l'assianació de recursos a

les diferents àrees, sectors i òrqans de l'Administració
Municipàl centralitzada i descentralitzada funcionalment
o territorial.

Intervenció de fons:

Fiscalització de la aestió econòmica'.
- Interven�i6 d'inqressos i 'despeses.

- Comptabilitat de la Corooració.
- Inspecció tributària.

- Dipositaria de fons:

- Recaptació de tributs i recursos.

- Custòdia de fons i valors.
- Formalització de les nòmines de personal
- Servei de Caixa. i Pagadoria.

Subàrea a) Ingressos

- Participació en l'elaboraci6 dels nressunostos d'inares
sos formulant les previsions de recursos de tota mena.

Programació dels inaressos i elaboració del calendari de
recaptació.

- Definició de les característiaues tècniaues de la infor
mació de base en allò concernent a la seva utilització -

per a determinar i valorar la riquesa imnonible i les ba
ses tributàries.

- Comprovació dels resultats obtinauts de les diverses
fonts d' ingressos, anàlisi dàs seus rendiments i inforr
mes i propostes per al seu perfeccionament.

- Informació al públic sobre la política i la aestió fis
cal de l'Ajuntament i sobre les relacions econòmiques i
tributàries entre els ciutadans i la Corporació Munici
nal.
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- Emprèstits i altres operacions de crèdit.

Relacions i neaociacions amb les entitats i orqanismes -

integrants del sistema monetari i creditici, nacional i

estranger, cGblics i privats.

Relacions amb el Banè de Crèdit Local d'Esnanya i altres'
iristitucions de crèdit.

. I
- Cooperació a la participació de l'Aiuntament en els oraa

nis�es de caràcter t�cnic o represe�tatiu relacionats
amb les inances locals.

- Patrimoni:

- Inventari i reaistre dels béns municipals.

- Adquisició, excecte mitiançant exprociació forçosa,
adnlinistraci6, utilització i alienaci6 de béns¡ protec
ció i sequretat del patrimoni.

-

- Llicències per a l'ús escecial dels béns de domini pG-
blic.·

.

- Concessions per a l'ús crivatiu o anormal dels béns de
domini pGblic.

.

- Informe per a la determinació dels cànons a favor de -

l'Ajuntament per les concessions de serveis pGblics i

pels arrendaments d'instal.lacions municipals.
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- Ordenaci6, imposici6, aplicaci6 i linuidaci6 dels tributs

municipals, inclosos els regulats cer la llei de Rèaim
del Sòl i Ordenació Urbana: contribucions especials,drets
i taxes; impostos i arbitris amb fins no fiscals.

- Correcció de les infraccions tributàries.

Supervisió i comprovació de la liquidació i percepció de
les taxes municipals cr,estionades per òrcrans aliens a

l'Area.
- Bonificacions i exempc

í

ons tributàries i ajornaments de -

oaqament¡ qremis i concerts fiscals¡ associacions adrni -

nistratives de èontribuents.

� Reconeixement, prescripció i caducitat.dels crèdits.

Subàrea b) Despeses

- Informació sobre l'eficàcia i rendiment de les despeses
sotmeses a l'acrovaci6 dels òrqans de aovern competents
i avaluació qconòroicadels projectes d'inversió •.

- Assessorament, en general, en matèria d'assinnació i

aplicació de recursos.

- Participació en l'elaboració dels pressucostos de despe
ses informant sobre la correspondència entre els recur�
sos utilitzats i els resultats previsibles.

- Participació en la definici6, estructuració i imclanta
ció d'un sistema adequat de comctabilitat catrimonial i
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de gestió i control pressupostari.
- Direcció i realització d'informes tècnics i de aestió, -

respecte de aualsevol servei, institució o empresa muni
cinal per avaluar, en l'aspecte econòmic, la utilització_
i rendiment dels recursos assiqnats.

- Col.laboració amb els resnectius òroans oestors per al -

perfeccionament dels sistemes de contractació, plecs de
condicions, auadres de preus i nressupostos d'obres, ser
veis i subministraments.

Elaboraci6 i avaluaci6 dels indicadors de nesti6 de
ltactuaci6 municioal, en col.lahoraci6 amh els òrqans -

afectats.

'Intendència mun íc í.oa Le

Adauisició, -arnà s , distribuci6 i veri ficaci6 de mate
rials, aliments i tota mena de s ubmí.n í.s t rarne nts per a
l' aterci0 ilel,:; s=-rve t s, rpntreS 'i òepen-'lèT"cies d e l' "l\d, .

mí n í.s t.rac
í ó

�1'unicioal, amb l' exceoc
íó

dels sunòsi ts eñ
els aue l'esmentada funció haoi estat des concentrada
o descentralitzada en virtut de disnosicions orqànioues.

- Determinació dels estocs econòmics, punts de reposició
i sistemes idonis de subministrament.

- Control de �ualitat dels subministraments.
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E!::lTRUCTURA

L'Area de Finances, sota lu dirccc�6 polit�ca acl S8gon Ti

nent d'Alcalde, e s tar a intcgraaa per: (C.G. 31-VI.l-85)

1. Organs de s upor t, Lmmed a at ael Tinent' a' Alcalde

1.1. Gabinet de la Tinência d'Alcaldia

1.2. Departament a'Estudis i Informaci6

2. ComitE's interorgànics de coordinaci6
2.1. Com�t� de Pressupostos

Soia la pre�id�ncla del'Tlnent d'Alcalae de F�nan -

ce�,. estarA integrat pels Coordinadors' de 'S�rveii
ae Finances i de Per sona L¿ els Caps del Gabinet Tèç
nic ae Programaci6, Departament d'Oraenances fiscals
i ingressos, Departament de Despeses, del Ganinet -

ae la Tinència d'Alcaldia i ael Projecte de rnecanit
zaci6 d'lntervenci6 i Dipositaria, tots els quals,-'
amb la conformitat del Presiaen't., podran delegar en

altres t�cnics dels seus respectius òrgans; a mês,
el Presiaent podrà convocar a les reunions a altres
persones, en a't.enci6 als assumptes a tractar. Actu
arà de Secretari, amn les funcions pròpies d'aquest
carrec i la ae segu�ment dels acords, el cap ael De

partament de uespeses.

2.2. Comité de Tresorer�a

Sota la presidència ael Tinent d'Alcalde de Flnances
la in't.egraran el Coorainador de Serveis de Finan

ces, els Caps de la Dipositaria de Cabals, Gabinet
Tècnic de l'Alc�ldia; Departament de Financiñeió
Departament d'Ordenances Fiscals i Ingressos; Depar
tament de Despeses 1 del Gabinet de la Tinència a'A!
caldia, tots els quals, amb la conformitat del Prè�
sident, pOdran delegar en altres tècnlcs dels seus

respectlus Organs; a mês¡el Pres1dent podra convo -

car a les reunionsa altres persones, atesa l,' indo
le dels assumptes a tractar. Actuarà de Secretarl,
amb les funclons pròpies del càrrec i les de segui
ment dels acords, el Cap del Departament de Finan�ia
ció.

2.3. Comit� de Coordinació de la Mecanltzaci6

Sota la presidència del Tinent d'Alcalde de Finan

ces-Regidor de l'Area, està integr�t pel Coordina
dor de ServelS de Finances, els Directors de Serveis
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d'Informac16 de Base 1 de Gesti6 Tributària, el Di
rector del Centre Ordinador Munic1pal, els Caps

-

del Gab1net de la T1nènc1a d'Alcaldia, del Projec
te de Mecanitzaci6 d'Intervenci6 1 Dipos1taria 1 -

de l'Administraci6 del CIP, tots els quals, amb la
conformitat del President, podran delegar en altres
t�cnics dels seus respectius òrgans: a més, el Pre
sident pOdrà convocar a les reunions a altres per=
sones atesa I ' indole dels assumptes a tractar. Ac

tuarà de secretari, amb le� funcioni pròpies del =

càrrec, i les de seguiment dels acords, el Cap del

Pr�j�cte de Mecanització d'lntervenc16 1·Diposita
ria ..

2.4. Comité d'aud1tories internes

Sota la Presid�ncia del Tinent'd'Alcalde Regidor de

l'Area, es�à 1ntegrada pel Coordinador de Serve1S'
de' Finances � 1 'Interventor, 'els Cáp s de I" Gabinet '

Têcnic de Programaci6, del Departament de Despeses,
i del Gabinet de la Tinència d'Alcaldia, tots els -

quals, amb la conformitat del President, pOdran de

legar en altres têcnics dels seus respectius òrgans
i per les altres persones que convoqu1 el President,
atesa l'1ndole deli assumptes a tractar. Actuarà de
Secretari el cap del Departament de Despeses, amb -

les func10ns prCp1es del càrrec i les de seguiment
dels acordS.

3. Coord1naaor de Serveis de Finances
3.1. Secretaria Tècnica de l'Area

3.2. Departament de Financiació.

3.3. Departament d'Ordenances F1scals i Ingressos

3.4. Departament de Despeses

3.5. Director de Serveis de Gestió Tributària

3.5.1. Neqociat d'Autoliauidacions Tributàries
._

(C:G.26-11-86)
-

2.5.2. Unitat Operativa de Tributs Immobiliaris
(C.M.E. 27-X-75 i 30-Vll-76: C.M.P.
24-VII-80, 15 i 29-1-82 i 8-XI-83)

3.5.2.1. Negociat de Solars
(C.M.E. 27-X-75)

3.5.2.2. Neaociat de Plusvàlua - Recursos
(C.M.P: 24-VII-80, 29-V-82 i 8-XI-83)

3.5.2.3. Oficina de Mecanitzaci6 de Plusvàlua
(C.M�P. 24-VII�80 i 8-XI-83)

3.5.2.4. Negociat de Taxes sobre la Prooietat
Urbana (C.M.E. 30-Vll-76 i C.M.P .•.

5-1-82) .
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�.5.2.4.1 Oficina de Mecanització de Taxes
sobre la Propietat Urbana
.(C.M.P. 3-XI-83)

3.5.3 Unitat Operativa de Tributs sobre activitats eco

nòmiques (C.M.P. 27-X-75 i C.M.P. 16-X-81)

3.5.3.1 Negociat de Radicació i Llicència d'Ober
tura.

3.5.3.2 Negociat de Tributs Empresarials i sobre
·la Publicitat.

3.5.4 Unitat Operativa de Tributs especials i sobre la
via pdbli�a (C.M.P. 16-k-81 i C.G. 31-VII�85)

3.5.4 .. 1 Negociat de Tributs sobre la Circulaci6
(C.M.E. 27-X-75 i C.M.P. 27-11-81)

,

3'.5.4.2 Negociat de Taxes sobre la. Via pública
(C.�.E. 27-X-75 i 30-VII-76)

-3.5.4.3 Negociat de Contribucions Especials
(C.M.E. 27-X-75 i D.A. 12-1-83)

3.5.4.4 Negociat d'Arbitris amb fins no fiscals
(C.M.E. 27-X-75 i C.M.P. 27-11-81)

3.5.5 Unitat Operativa d'Inspecció de Rendes i Exac
cions (C.M.P. 29-IV-85)
3.5.5.1 Divisió d'Inspecció Tributària

3.5.5.1.1 Assessoria Tècnica

3.5.5.2 Negociat de la Inspecció de Rendes i Exac
cions.

3.5.5.2.1 Oficina Administrativa
4. Direcció de Serveis de Patrimoni

(C.G. 24-X-86)
4.1. Departament d'Informació sobre el Patrimoni
4.2. Departament de Planificació i Rendabilitat del Patrimo

ni.

4.3. Cap del Programa d'Estalvi energètic
4.4. Unitat Operativa d'Administració i Inventari del Patri

moni.

4.4.1 Negociat d'Administració de Béns Immobles.
4.4.2 Oficina d'Inventari de Béns Immobles

4.4.3 Oficina d'Administració i Inventari de Béns mobles.

4.5. Unitat Operativa de Manteniment d'Edificis i Instal.a
cions.

4.5.1 Negociat de Manteniment d'Edificis i Instal.la
cions

4.5.2 Servei de Manteniment d'Edificis i Instal.lacions.
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Servei de Subministraments energètics
i Telèfons.

46- Unitat Operativa d'Ordenaci6 de C¿mpres

4.5.3

4.6.1

4·.6.2

4 .6.3

4 .6.4 ..

4 .6.5 .

Servei Tècnico-econòmic de Compres

Oficina d'Informaci6 de Comores

Negociat de Compres
Oficina d'Inspecció Organolèptica
Oficina de Reparació i manteniment dé

màquines dlescriure i calcu�ar.
,

fj

..;>

5 • Int�èrVent-o.r'; � ::--

5:1. Unitàt Operativa de F.iscalitzaci6 ,(C.M.E. 23-XI-66)

�1.1. Negociat d'inte�venció-Fiscal- de Óesp�ses
�1.2. Negociat d'Intervenció Fiscal d'Ingressos
��.3. Negociat dels Serveis generals

5.-2·_.':_,Unitat Operativa de Pressupostos, Comptabilitat i

Comptes (C.M.E. 23-XI-66)

50 fo 1. Negociat de Pressupostos i Comptes
50 2. 2. Negociat de Despeses
50 2. 3. Sub-secció de Pagaments
s, 2. 4. Sub-secció d'Ingressos
5.2.5. Negociat de Comptabilitat d'Organs de gestió i

V.1.A.P.

� 2.6. Negociat del Deute

6. Dipositari
6.1. Unitat Operativa de Dipositaria (C.M.P. 17-111-82)

6.1.1. Negociat de Comptabilitat
6.1.2. Oficina tècnica d'Habilitaci6 de personal
6.1.3. Serveis de Caixa

�2. Unitat Operativa de Recaptació (C,M.P. 17-111-82

6.2.1. Negociat de Recaptació voluntària

6.2.2. Negociat de Recaptaci6 executiva

6.2.3. Oficina tècnica de Control de Recaptadores.
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ORGANS l FUNCIONS

AREA DE FINANCES

Conseller-Regidor de l'Area (622.2.15.1)

Tipus: Area d'actuaci6

Nivell: 1 Classe: 4

Funcions:

- Les assenyalades en l'extrem sisê de�Decrets de l'Alcaldia
de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text ref6s.

Gabinet de la Tinência d' Alcaldia (511.2.'08.9)

Tipus: Lloc de treball estaf

Ñivell:" 3 Classe: 3

Sot? la dependência directa del Tinent d'Alcalde,
funcions que aquest li encomani i, en particular,

Secretaria'i despa�x de la Tiri�n6ia �"Alcaldia¡
mit i assistência têcnica en fots els assumptes
tência del Tinent d'Alcalde de Finances.

- Cooordinaci6 i seguiment de la documentaci6 interna i exter

na, amb origen o destinaci6 a la Tinência d'Alcaldia.

- Relaci6 i coordinaci6 amb els òrgans depenents directament -

de la Tinência d�Alcaldia.

exercirà 'les
les següents:

,

gestió i tra
de la compe=

- Secretaria de la Comissi6 Têc.nica de Finances i Serveis Gene
rals.

�

- Control i seguiment dels acords presos a la Comissi6 Têcnica
esmentada.

- Coordinaci6, a través del Gabinet de l'Alcaldia, amb les
altres Comissions Têcniques.

- Participar i assitir a les sessions' dels Comitês de l'Area -

de Finances.

Supervisi6 i organitzaci6 del personal administratiu, auxi -

liar i subaltern, adscrit al Gabinet.

Departament d'Estudis i informaci6 (570.7.01.0)

Tipus: Organ estaf

Nivell: 3 Classe: 4

Funcions:

Estudis:

- Estudis de caràcter fiscal generals, sectorials, territo
rials i prospectius.

- Col.laboraci6 amb la Universitat i els serveis d'estudis
d'entitats econòmiques públiques o privades (cambres, bancs, etc.) en

les tasques d'estudi de qüestions de caire fiscal.

.231.
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- Informes i dictàmens�sobre treballs de les altres Arees aue

afectin a l'àmbit de les finances municinals.

Informació:

- Subministrament d'informació qeneral sobre tots els aspectes
de la hisenda municipal a les'Oficines d'informaci6 i als nar

ticulars.

Publicacions:

- Preoaració i edició de publicacions informatives sobre l'actua
ció de l'Ajuntament en l'àmbit econòmico-fiscal.

Preparació de la Memòria, anual de l'Area.

Comit� de Pressupostos

Funcions:

.
- Prop9sta dels criteris i .lJl'ètodes d' elaboració dels pressupo�

tos'� les bases ti execuc�o. '

Definició'del �arc pressupostari •.
- Seguiment dels pressupostos i anàlisi dels estats de situació.

Orientacions i directrius per a la redacció i modificació de
les Ordenances fiscals.

- Despeses i inversions:

- Proposta de definició de les actuacions i selecció de pro-
jectes en ordre a la configuració dels pressupostos.
Fixació de criteris per a la Iacionalització de les despe
ses i per a la gestió per centres de cost.

Comit� de Tresoreria

Funcions:

- C�iteris i orientacions per al Pla de Tresoreria. Seguiment
i anàlisi de les seves desviacions.

Assessorament �n les operacions de crèdit de tota mena.

Relacions amb els establ'iments bancaris i de crèdit.

- Gestió de les operacions de crèdit.

Convenis per a la recaptació de les exaccions i per al pag�
ment de les despeses.

- Moviment de cabals.

- Seguiment i anàlisi dels balanços bancaris.

Comit� de Coordinació de la Mecanització

Funcions:

- Establiment de prioritats en la definició d'objectius a as

solir i fixació de criteris a seguir en les fases d'execu=
ció dels processos de mecanització dels ingressos propis,



Funcions:
- Les assenvalades en l'extrem setê dels Decrets de l'Alcaldia

de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Secretaria Tècnica-de l'Area (520.2.16.0)

anàlisi i seguiment dels respectius projectes.
- Coordinació dels òrgans implicats en els processos de mecanització en curs d'execuci6 i criteris perarestabliment de

les relacions exteriors. '

Sistema de Control d'Ingressos propis i seguiment de la seva
implementació actual i proposta d'ampliació del seu àmbit -

funcional i fase d'execució.
�

Comite d'auditories internes

'

..

Funcions:
- Decisió sobre la realització d'Auditories intern�s, deter

minant el seu abast. i finalitat, els organs a què es refe
reix : el termini de,realització i les altres especificacions que s'estimin adients.

Seguiment de les auditories en curs de realització i, si
s'escau, donar les orientacions que calguin per a la seva
millor culminaci6.

- Valoració dels informes emesos pels auditors i de les se -

ves recomanacions, dels que donarà trasllats als organs de
govern corresponents.

Coordinador de Serveis (622.2.01.6)

Tipus: Sector d'actuació

Nivel: 2 Classe: 6

Tipus: Secretaria Tècnica de'Area.
Nivell: 3 Classe: 4

Funcions :

- Assistència tècnica al Coordinador de Serveis en l'exercici
de les seves funcions directives.

- Planificació general de les actuacions de l'Area.
- Seguiment del desenvolupament dels plans i dels programes.
- Preparació de l'avant-projecte de pressupost de l'Area, pl�nificació de les desueses i previsió de les inversions.
- Seauiment del desenvolunament de les partides pressupostà -

ri�s administratives per l'Area i de les assignades per lnten
dència per compra centralitzada�
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- Autorització de desoeses.

- Gestió i control de les comandes de materials. Anrovaci6 de

factures i actes de recerció.
o

- Administració de les nuantitats lliurades a l'Area en con -

�epte de lliuraments aiustificar.
- Control dels costos i dels resultats dels Ornans de l'Area;

indicadors de qestió.
- Estudis i avaluació del marc econòmic ceneral i anàlisi de

les seves reoercussions i de les interrelacions entre les

variables econòmiaues i les oolítiques fiscals de l'Ajunt
ament.

- Estudi i prònosta de la confiquració de la òlantïlla cr_gà
nica de l'Area, distribució dels seus efectius i control

de la seva situació real
.

.

- Tramitació de les propostes de nomenaments, assiqnació de

·complements de destinació i d'ampliació d'horari. Control
de l�s hores extraordinàries,.de la seva realitzaci6 i -

del respecte als lími t.s: fixats.

Tramitacio de les llicències i disoenses del servei.

- Previsions de les baixes, control de altes i baixes.

-'Control de l'absentisme i oreoaració d'estadístiaues i anà
11si �e la seva evolució.

Assistència administrativa als òrcans directius i auxiliars

de l'Area i en oarticular oera l'hahilitaci6 d'ecuios per a

la tramitació d'expedients en supòsits esòecials i urgents.
- Informes resoecté de la solvencia de persones i entitats ju

�!diques a efectes judicials.
-

- Documentació ceneral de l'Area, Estad!stiaues, recristre i -

arxiu de documents.
� .

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrats dels béns mobles

d'ús o consum ordinari i no especific amb destinació als òrgans que

s'indiquen:
- Tinència d' Alcaldia - Regidoriá de l'kea de Finances i òrgans que en

depenen directament.

- Coordinador de Serveis de Finances i tots els òrgans que en depenen.
- Direcci6 de Serveis de Patrimoni i Intendència i tots els òrgans que

en depenen.
- Intervenció amb tots els òrgans que en depenen.
- Dipositaria amb tots els òrgans que en depenen.

Departament de Finan��t (577.4.01.7)

Tipus: Organ estaf

Nivell: 3 Classe: 4



Func íonse

- Programació financera: programació de la financiació de les inversions i de
les necessitats de Tresoreria a curt i mig termini.

- Preparació dels pressupostos de Tresoreria.
- Convenis de Tresoreria, preparació i gestió

Gestió dels convenis de finan�ament amb entitats nacionals i estrangeres,
promoció i estudi de propostes, assessorament a la Corporació sobre els
aventatges i inconvenients respectius; negociació amb lés entitats interes
sades.

- Preparáció dels contractes.

- Coneixement actualitzat de la situació de l'endeutament finàncer de l'Ajun!ament.

- Propostes per a la sistematització'i la millora de la rendabilitat deIs ,di
pòsits municipals.' -

De��nt 'd'Ordenances Fiscals i Ingressos (573.4.01.2)
Tipus: Organ estaf

Nivell: 3 Classe: 4

Funcions:

Estudis i avaluació del marc econòmic general i anàlisi de les seves reper
cussions i de les interrelacions entre les variables econàniques i les p0::-
lítiques fiscals de l'Ajuntament.

'

- Obtenció i actualització de les informacions de base necessàries per a la
presa de decisions en matèria fiscal.

- Preparació dels avant-projectes de les Ordenances fiscals i de les seves -

rrodificacions.
- Estudis sobre els rendiments dels tributs: anàlisi de les desviacions pro

duïdes respecte de les previsions i dels seus rrotius.
- Proqramació i co6rdinaci6 del calendari de cobrament dels tributs.

Departament de Despeses (570.4.05.5)
Tipus: Organ estaf

Nivell: 3 Classe: 4

Funcions:

- Control de despeses:
- Informaci6 sobre el rendiment i eficàcia de les despeses sotmeses a l'ap�

vac
íó

dels òrgans de govern municipal.
.

- Avaluaci6 econòmica dels projectes d'inversi6, sense perjudici de la com

petència pròpia del Gabinet Tècnic de Programaci6
- Assessorament general respecte de l'assignaci6 i aplicació de recursos.

- Participació en la preparaci6 dels pressupostos de despeses, informant -

sobre la relaci6 entre els recursos emprats i els resultats previsibles.
- Informe dels expedients de concessió de subvencions i ajudes econòrni -

ques en general; els de reconeixement d' exempcions, els de fixaci6 de -

preus per la prestació dels serveis o per la utilitzaci6 dels béns muni
cipals, així can dels de llur concessió que siguin corrpet.êncí.a d' Arees
diferents de la de Finances.
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Control de la gesti6 dels serveis:

- Elaboraci6 i avaluaci6 dels indicadors de qesti6 de l'actua

ci6 municipal, en col.laboraci6 amb els òraans afectats.
-

- Direcci6 i realització d'informes tècnics i de aesti6 respec

te de qualsevol servei, instituci6 o emnresa municipal per tal

d'avalüar, en l'aspecte econòmic, la utilització i rendiment

dels recursos assignats.
- CoL Laborac

í ó

amb els respectius òrqans aestors per al perfec

cionament dels sistemes de contractació," plecs de condí.c í
onsT

auadres de preus i pressupostos d'obres, serveis i subminis -

traments.
" .

- Comptabilit�t pa�rimonial i de qestió i cont�ol pressupostari¡

particip�ció en la definició, estructuració i implantació -

d'un sistema adequat.

SECTOR DE GESTIO �RIBUTARIA

bi�ect0t de Serveis de Gestió Trib�tAria (�22.2�73.0)

Tipus: Sector d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

Tindrà al seu càrrec ia gestió de totes les exaccions munici

pals que no ho siauin per les altres Ar�es,i les assenvalades

en l'extrem 8.1 dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i

14 de setembre de 1983. Text refós. �

Neqociat d'Autoliquidacions Tributàries (574.2.19.0)

Titius: Negociat operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Informació general i particular als ciutadans sobre l'encalç
i el continqut de llurs obliaacions tributàries amb l'Ajunt

..

ament en matèria d'autoliquidacions.
- Informació als contribuents - verbal o escrita - mitjançant

el lliurament dels oportuns Fulls informatius amb les dades

que figuren en els Registres municipals, necessaris per a

formular les sevesautoliquidacions tributàries.

Ajuda als contribuents en la complimentació dels impresos
d'autoliquidació.

- Indicaci6 als contribuents dels temps i la forma d'efectuar

els ingressos dels tributs autoliauidats, en les institucions

de crèdit i establiments bancaris-habilitats.



- Recepció i verificació de la documentació acreditativa de les

bases tributàries.

- Comprovació de les autoliauidacions ulteriors als currespo
-

nents ingressos.
- Comunicació als Negociats corresponents de les anomalies de -

tectades en relació a determinats tributs.

- Detectació, mitjan�ant les dades indiciàries que figuren en -

els Registres municipals, de l'omissió de determinats tributs

en les autoliauidacions.

- Comunicació als Negociats corresponents de les omissions de -

tectades en les autoliauidacions, r�specte a determinats tri

buts.

- Reqtificació de les a�omalies globals �e les a�toliquidacions,
per error en la suma de. les di vers e s quotes liquidades, i no

tificació als contribuents de les oportunes liquidacions com-

plementàries.
.

- Seguiment. i control de les' referides incidêncies fins a la se

va sOlució.
- Registre, arxiu i rricrofilmació dels impresos d'autoliquidació

i documentació complementàries.

Unitat Operativa de Tributs sobre Activitats Econòmiques

(574.1.01.8)

Tipus: Unitat Operativa
Nivell: 3 Classe: 1

Com a instància d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les

funcions directives i de comandament que atribueix als Caps de

les Unitats Operatives l'acord de la Comissió Municipal Perma

nent del 13 de novembre de i981.

Negociat de Radicació i Llicência d'obertura (574.2.16.7)

Tipus: N�gociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Gestió dels seªuents çributs:
Arbitri de Radicació sobre establiments comercials i indus

trials i sobre despatxos professionals.
- Arbitri de llicência d'obertura d'establiments

- Formació i actualització dels Padrons; tràmits d'aprova -

ció i publicació; substanciació de les reclamacions�'

- Liquidacions sin�ulars, notificacions de les quotes, ela

boració dels documents cobratoris. Tramitació dels corres

ponents expedients.

237.
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- Tramitació i informe de les sol.licituds de revisió davant

el Delegat de Serveis i de les reclamacions en via de ges
tió, referent als expressats tributs.

- Tramitació i informe dels recursos d'alçada davant l'Alcal
de i dels de reposició contre actes d'aplicació de dits
tributs.

- Expedients de devolució d'ingressos indeguts�

Negociat de Tributs Empresa'rials i sobre la Publici tat

(574.2.11.8)
Tipus:, Negociat operatiu
Nivpll: 5 Classe: 5

Funcions:

Gestió dels seg�ents tributs:

Impost municipal sobre'despeses sumotuàries.

_ Participació en els ingressos bruts de les empreses aue expIo
tin serveis púhlics.

- Ta�a de depuració i deguàs de les aigües residuals.

- Impost municipal sobre la Publicitat.

- Taxa per l' ús de l' escut de la Ciutat, plaaues i a Lt res di.ê.
tintius.

_ Formació i actualització dels Padrons; tràmits d'aprovaci6
i publicació, substanciació de les reclamacions.

- Liquidacions singulars, notificacions de les auotes, ela

boració dels documents cobratoris. Tramitació dels corres

ponents expedients.
- Tramitació i informe de les sol.licituds de revisió davant

el Delegat de Serveis, de les reclamacions, en via de ge.ê.
tió, dels recursos d'alçada davant l'Alcalde.i dels de re

posició referents als expressats tributs.

- Expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Unitat Operativa de Tributs Immobiliaris (574.1.03.0)

(Veure Transferència NQ 4, Pàa.95.Vol.II

Tipus: Unitat operativa
Nivell: 3 C liftSse: 1

Com a instància inteqradora d'altres �rgans auxiliars, li

corresp�nen les funcions directives i de comandament que ,

atribue1x als Caps de les Unitats Operatives L'acord de la
Comissi6 Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.



Negociat de'Solars (574.2.07.6)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Gestió dels següents tributs:
- Arbi�ri sobre Solars sense edificar.

- Arbitri sobre Solars edificats i sertse edificar.
- Arbitri sobre la Riquesa urbana (quotes pendents)

. - Formació i actualització dels Padrons, tràmits d'apro
vació i pub Lí c ac

í ó

r s ubs tanc
í

ac í.ó de les re cLamac í.ons .

liquidacions singulars; ,devoluct<ó d' ingressos' indeguts.
- Tramitació i informe de les sol.licituds de revisió da

vant el Delegat de Serveis, de les reclamaciones via de
gestió, de l.s recursos d' alçada, davant' 'l' Alcalde i dels
de reposièió.

'
.

.
.

Neqociat de Plusvàlua-Recursòs (574.2.14.5)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- En relació amb les declaracions de Plus-Vàlua que es presen
tin a partir de la data de viaència del nou sistema de meca
nització (20-X-80)

Estudi de les reclamacions i recursos contra les liquida
cions.

- Propostes de resolució.
- Notificació de les resolucions

- Expedients sancionadors.
- Anul.lacions

- Devolució d'ingressos indequts.
- En relació amb els expedients de Plus-Vàlua pendents el dia

de vigència del nou sistema de mecanització: prossecució de
llur tramitaciS"f1ns a la seva conclusió i arxiu definitiu

- En relació amb els expedients de Plus-Vàlua de Propietat ho
ritzontal pendents èl dia de viqència del nou sistema de me
canització: prossecució de llur tramitació fins a la seva =

conclusió i arxiu definitiu, incloses les propostes de reso

lució de reclamacions i devolució d'ingressos-indeguts.
-

Oficina de Mecanització de Plus-Vàlua (574.2.13.4)

Tipus: Oficina administrativa

Nivell: 6 Classe: 5
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Puncions:

- En relació amb les declaracions de Plus-Vàlua nue es �rcsen

tin a partir de la data de vigència del nou sistema de meca

nització (20-X-80)

- Recepció de declaracions

- Liquidacions de l'arbitri

- Notificació de les liauidacions

- Control qeneral dels expedients.

Neqociat de Taxes sobre 'la Propietat Urbana (574.2.12.3)
. .

(Veure Trahsferència NQ 4, Pàg.95.Vol.II).

Tipus: Negociat Operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

G�sti6 dels secrüents triSut��

- Taxa sobre sanejament i neteja.
- Taxes refoses sobre edificis urbans.

- Taxa sobre vigilància nocturna (endarreriments)

- Formaci6 i actualitzaci6 dels Padrons, tràmits d'apro-
vació i publicació� substanciaci6 de les reclamacions.

- Liquidacions singulars, notificacions de les quotes, -

elaboraci6 dels documents cobratoris.

- Devoluci6 d'ingressos indeguts.

�rramitaci6 i informe de les sol.licituts de revislo

davant el Delegat de Serveis,de les reclamacions en

via de gesti6, dels recursos de reposici6 i d'alçada

davant l'Alcalde.

Oficina de Mecanització de Taxes sobre la Propietat Urbana

(574.2.18.9)

(Veure Transferència nQ4,Pàg.95.Vol.II)

Tipus: Oficina tècnico-administrativa operativa

Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:

- En relació amb la Taxa de Sanejament i Neteja, processar

per pantalla les liquidacions de Taxa i les altes, baixes

i rectificacions del Padr6.

I
.



Unitat Operativa de Tributs Esnecials i sobre la Via Pública I
Ci74.1.06.2)

(Veure Transferència nQ 10, pàg.153.
Volum.ll)Tipus: Unit�t Operativa

Nivell: 3 Classe: 1

- Com a instància inteqradora d'altres òrsans auxiliars, li
carresp6nen les funcions directives i 'de co�andament que atri -

bueix,als Caps de les Unitats Operatives l'acor.d de la Comissi6
Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981, i

- Control .de Lí.qu
í

dacions p ra c t.í.cades per taxes, e!:¡ tablertes
a le�,Ordenances fiscals no gestionades b�r l'Area de Finances.

- Gestió �e les tàxes pe� l'aigua de Montcada i pel Servei
d!Extinció d'lndendis.

..

- Control,de les taxes acrpditades en els Hospitals munici
pals i altres establiments assistencials i a la·Fira de Bell
caire ...

Neqociat de Tributs iobre la Circulació (574.2.03.2)
Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Gestió dels següents tributs:
- Impost municipal sobre la circulació de vehicles
- Taxa sobre rodatge (o sobre arrossegament)
- Taxa pels serveis de circulacions especials
- Taxa d'estacionament vigilat
- Arbitri sobre carruatges, cavalls de luxe i velocípedes -

(endarreriments)
- Formalització i actualització dels Padrons; tràmits d'apro

vació i publicació; substanciació de les reclamacions¡ li�
quidacions singulars; devolució d'ingressos indequts.
Tramitació i informe de les sol.licituts de revisi6 davant
el Pelegat de Serveis, de les reclamacions en via de gestió,dels recursos de reposició i d'al�ada davant l'Alcalde.

Negociat de Taxes de la Via Pública (574.2.04.3)
(Veure Transferència nQ 10, P�9'153
Volum.ll)Tipus: Negociat operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Gestió dels següents
- Taxes pels usos i apro:itaments especials o anormals de la
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via pública següents: Activitats comercials i industrials;
Activitats recreatives; Quioscos; Elements annexos als esta

blimentsi cadires i Tribunes; T6mholes, rifes i sorteigs; �

utilitzaci6 de voravies. Reserves d'estacionament de c�lre
ga i desc�rrega, zones d'estacionament prohibit, col.loca�
ci6 a la via pública i a les voravies de mercaderies o

d'altres objectes o elements; pals o suports i cartelleres
anunciadores; aparells de retolament vial, papereres i
altres similars; instal.laci.ons ll'.lminoses; impressi6 de
pel.lícules i fotografies comercials i publicit�ries; apr�
fitaments especials del vol, el sòl i el subsòl no compre
s'os en la participaci6 en els üngressos de les cOmpa:1yies
exp�otadores de �erve�s públics.

.

.

'

..

Endarreriments �e l'extingida taxa per'permIs'de trasllat
de,mobles (fins a 1978)

- Formació i actualització dels Padrons, tr�mits d'aprova
ció 'i publicaci6; substanciació de les reclamacions.

- Liquidaçiorts sihgulars, notificacions de les quotes� ela'
. boració dels documents cobratoris.

- Devoluci6 d'ingressos indeguts.
- Tramitaci6 i informe de les sol.licituds de revisi6 da -

vant el Delegat de Serveis, de les reclamacions en via
de gesti6, dels recursos de reposici6 i d'al�ada davant
l'Alcalde, referents a les expressades taxes.

Negociat de Contribucions Especials (574.2.09.8)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell : 5 Classe: 5

Funcions:

- Gesti6 de les contribucions especials:
- Per obres i instal.lacions d'urbanitzaci6 i per l:establi

ment, millora i ampliaci6 dels serveis.
- Pels Serveis d'Extinci6 d'Incendis

- Tramitació dels expedients d'imposició i substanciació
de les reclamacions

- Liquidacions singulars, notificaci6 de les quotes, ela
boraci6 dels document� cobratoris.

- Devolució d'ingressos indeguts.
- Tramitació i informe de les sol.licituds de revisió da

vant el Delegat de Serveis, de les reclamacions en via
de gesti6, i dels recursos de reposició i d'al�ada da
vant l'Alcalde.

- Les propostes que se sotmetin a l'aprovació de la Co -

missió municipal permanent relatives a la realització
d'obres o prestació de serveis que determinin l'aplicació de contribucions especials de millores hauran de �
ser informades per l'Area de Finances com a últim tr�
mit del cor�esponent expedient. (Decret de l'Alcalde
del 12 de gener de 1.983�



Neaociat d'Arbitri5 arrb fins no fiscàls (574.2.10.1)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Gestió dels seaüents arbitris amb fins no fiscals:
- Sobre solars sense tancar

- Sobre W.C. serise inodo�
- Per manca d t

enLl urnena t. a res èscales d'edificis deterr..i·
nats.

Sobre pous ab�o�bents:
- Per .tinen�a i circul�ci� de gossos.

Sobre xemeneies industrials.
tdificació deficie�t.

- De protecció i defensa del disseny urbà.
- Formació i actualització dels Padrons, tràmits d'aprovació i publicació; substanciació de les reclamacions.
- Liquidacions singulars, notificacions de les quotes, ela

boració de documents cobratoris.
- Devolució del ingressos indeguts.
- Tramitació i informe de les sol.licituts de revisió davant

el Deleaat de Serveis, de les reclamacions en via de ces
tió, deís recursos de reposició i d'al�ada davant l'hi-
caldeo

U.O. d'Inspecció de Rendes i Exaccions (575.1.01.1)

Tipus: U.O. Tècnico Administrativa
Nivell: 3 Classe: 6

Funcions:

Les tasques específiques d'aquesta Unitat són el descobri -

ment de les ocultacions i defraudacions que a les exaccions,rendes i drets municipals puguin produir-se i l'alçament d'ac
tes d'invitació i de constància de fets que sevn derivin.

-

Correspon al Cap d'aquesta Unitat les funcions directives i
de comandament que l'acord de la Comissió municipal Permanent
de 13 .de novembre de 1981 atribueix als Caps de les Unitats -

Operatives i específicament les següents atribucions:
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La direcci6 superior de la Inspecci6 Tributària, mitjançant
les oportunes ordres i orientacions, d'acord amb les
instruccions de l'Alcaldia i la Intervenci6 de Fons.

- La planificaci6, impulsi6 i coordinaci6 del treball del

òrgans de la Unitat i la previsi6 de les seves necessitats.

- La modificaci6 deles zones d'actuaci6 inspectora, sempre
dins els límits dels districtes municipals.

- L'adscripci6 del personal inspector a les zones d'inspecci6.
La formac�6 d'equips d'Inspectors i ,adjunts.

�·Ordenar la realitzaci6 de tasques especials d'inspecci6 fo-
ra de la planificació establerta.

'

- Mantenir en nom de l' Ajuntame-nt relacions, a nivell execu -

-tiu, amb els òrgans competents de la Hisenda de l'Estat i -

de la Generalitat pel .que fa a les tasques d'Inspecci6 tri

butària.

Iíivisi6 d' InspecciÓ. Tributària (575.2.02.5)' <

Tipus: Organ atípic
Nivell: 4 Classe: 7

Funcions:

1. Correspon a la Divisi6 d'Inspecci6 Tributària la investiga
ci6 de les activitats ciutadanes de tota mena per tal de
descobrir les ocultacions i defraudacions que puguin pro
duir-se respecte a les taxes, arbitris i impostos munici

pals, amb la finalitat d'arribar a la total regularitzaci6
de les situacions tributàries dels contribuents. Les tas

ques efectives d'inspecci6 es realitzaran pels Inspectors,
eJ:s Adjunts d'Inspector i els Tècnics d'Inspecci6, amb les
funcions que es determinen en els paràgrafs 4,5 i 6.

2. El seu Cap tindrà la consideraci6 de Sots-Cap de la Inspec
ci6, sota la direcci6 superior del Cap de la Unitat, a quI
substituirà en tots els supòsits de vacants i absència.

3. El Cap de la Divisi6 d'Inspecci6 Tributària, a fi d'asso -

lir el millor aprofitament dels mitjans personals i mate -

rials de la Divisi6 i el compliment dels objectius fixats

pel Cap de la Unitat:

_ organitzarà, distribuirà, dirigirà i supervisarà l'acti
vitat de l'esmentat personal inspector.

- Exercirà les facultats que el Cap de la Unitat tingui a

bé delegar-li en l'àmbit de la Divisi6 d'Inspecci6.
- Diàriament donarà compte al Cap de la Unitat de la marxa

de l'a�tivitat inspectora i de les incidències que s'hi

puguin produir.
- A la vista dels resultats de la Inspecci6, proposarà al

Cap de la Unitat les modificacions que li semblin adients
en les Ordenances fiscals.



4. Correspondrà als Inspectors la responsabilitat de cada
actuació inspectora en particular, ajudats, si s'escau,
pels Adjunts d'Inspector i pels Tècnics d'Inspecció .

.

5. Els Adjunts d'Inspector, actuaran sempre sota les ordres
d'un Inspector, a qui donaran suport, realitzant les tas

ques de camp i les altres activitats comprovatòries i de
revisió que se'ls encomanin.

6. Els Tècnics da la Inspecció, tenen com a'missió especifica
aixecar i confeccionar els plànols i comprovar les superfi
cies i els volums, sempre que això sigui necessari per

. l'aplicació de qualsevol arbitri o impost muni¿ipal.
7. L�actuació de la Inspecció es realitzarà de cbnformitat 'a

les normes del Reglament aprovat per l'Ajuntament Ple el
. 9 de. setembre del 1957 i disposicions complementàries.

Assessoria Tècnica (575,.4.01.0)

Tipus: Llòc de treball

Nivell: 5 Classe: 4

Funcions:

- Donar suport, en el camp de les tècniques arquitectòniques,
al Cap de la Divisió.

Orientar i coordinar l'actuació dels Tècnics de la Inspec
ció .

- Aixecament de plànols arquitectònics d'especial complexitat
o dificultat (Edificis sanitaris, fàbriques, aparcaments, -

etc .. )

Comprovacions de caire tècnic amb finalitat fiscal.

- Informes tècnics sol.licitats pel Servei Econòmico-Adminis
tratiu.

- Portar l'arxiu de microfilms dels plànols de locals per a

l'�rbitri de radicació i qualsevol altre que es pugui esta
blir en el futur amb finalitat tributària.

Negociat de la Inspecció de Rendes i Exaccions (575.2.03.6)

Tipus: Negociat d'assistència administrativa

Nivell: 5 Classe: 2

- El Cap del Negociat de la Inspecció de Rendes i Exaccions -

tindrà les atribucions que als Caps de Negociat assenyala -

l'acord de la Comissió municipal permanent de 13 de novem -

,

bre de 1981, amb l'exepció de la substitució del Cap de la

Unitat, que correspondrà prioritàriament al Cap de la Divi
sió d'Inspecció, i a més les següents:
- L'assistència juridico-administrativa al Cap de la Divisió

d'Inspecció.
El comandament superior de l'Oficina liquidadora.
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Són funcions d'aquest Negociat:
- Donar suport administratiu a la actuació inspectora:

- Registre de la documentació que es rebi a la Unitat, clas-
ssificació i distribució dels documents als seus destina
taris.Control dels documents.

- Registre de la documentació sortida.

-, Prèparació de la documentació prèvia necessària per a -

l'actuació inspectora i elaboració de tota,la documenta
ció subsegüent a l'esmentada actuació.

- Fitxer g�neral de contribuents i conceptes tri�utaris.
- Comptabilitat, general de là inspecció i de cada inspector

en partipular. Control dels llibres dels inspectors i pre
paració de L's resums diaris i mensuals de les seves activI
tats.

Extensió dels informes dels in�pectors i de la inspecció .

• Citacions als contribuents.

- Comprovació dels, fallits, d' acord amb la normativa aprova
da per la Comissió municipal permanent el 28 d'octubre
del 1983.

Preparació d'estadístiques, estudis i anàlisi en qües
tions tributàries.

Oficilla Administrativa (575.2.04.7)

Tipus : Oficina d' assitència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

Funcions:

- Comprovació de les actes dels inspectors i liquidació dels drets que en

resultin.

- Tramitació de les sancions que se' n derivin.

- Relacions amb el C.O.M. i gestió de les pantalles informàtiques.

Nota:

La instrucció dels expedients sancionadors per incompliment dels deures -

imposats per les normes fiscals correspondrà als Negociats o òrgans que
específicament tinguin encamenada la liquidació de les Taxes o la gestió
dels respectius tributs.

SECTOR DEL PATRIMONI

Director de Serveis de Patrimoni (622.2.64.0)

-Tipus: Sector d' actuació
Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:
El Director de Serveis de Patrimoni actuarà sota la dependència directa -

'-

del Tinent d'Alcalde Regidor de l'Area de Finances, amb les atribucions a

què es refereix 1 'extrem vuitè, 1 del Decret de l'Alcaldia del 27 de juliol
de 1983, i exercirà mitjançant els òrgans auxiliars que li són adscrits, les
funcions consignades en el Decret de l'Alcaldia del 29 de rraig de 1984, sen

se perjudici de_les atribucions que corresponen al - - - - - - - -

-



Coordinador General, segons el Decret de l'Alcaldia del 30 de
Maig de 1986, en ordre a la distribució de recursos materials
no pressupostaris,respecte dels quals la Direcció de Serveis
actuarà com a 6rgan d'assistència, suport i execució,i amb
excepció,de moment, de les relatives a la gestió del Subgrup
de Subalterns i del personal de Neteja.

aJ Relatives al coneixement global i actualitzat dels b�ns

que integren el Patri�oni ,municipal.

La gesti6 de l'Inventari de B�ns de I:Aj�ntament, �e
conformitat amb els preceotes legals 1. reglamentar1.s
aplicables�

.

L'elaboració i l'actuaci6 permanents del Registre mec�
'nitzat de les parcel�les, edi�icis i locals de propie
tat municipal o sobre els que l 'Aj'untament posseeixi' -,

ai�un'dret d'Gs o g�udi per qual�evol tItol, i de les
seves instal.racions; amb les dades necessàries per a

la gesti6 patrimonial, en les seves diverses fases
.

d'incorporaci6, adscripci6, ús, aprofitament, menten1.

ment, conservaci6, defensa, desafectaci6 i baixa dels
b�ns.

- La codificaci6 de les parcel.les, edificis, plantes i

locals i dels seus elements d'accés.

- El disseny i la proposta a la superioritat d'un sist�
ma integrat de gestió patrimonial, i del seu ulterior
manteniment i perfeccionament.

b) Relatives Bl coneixement alobal i actualitzat de les ne
cessitats de l'Ajuntament�en la matèria.

- Registre i ponderaci6 de les demandes de les distintes
Arees i Serveis de l'Administració municipal centralit
zada, dels 6rgans especials de gesti6, Empreses i Ins�
titucions municipals i dels Consells municipals de Dis
tricte, en matèria d'edificis, locals i instal.lacions
per a l'ús específic dels seus respectius serveis.

- Concreci6 de les necessitats de l'Ajuntament referents
a edificis i locals per a usos generals (seu dels ur _

gans de govern i dels serveis administratius i tècnicsl
-

- Valoraci6 conjunta de les necessitats de l'Ajuntament
en la matèria; i elaboraci6, proposta, actualitzaci6 i
perfeccionament del Pla general de distribució i ocup�ci6 d'edificis i locals.

- Cooperaci6 amb els serveis d'Urbanisme en ordre a la
satisfacció de les esmentades necessitats mitjançant _

el Planejament.



c) R01atives a la incornoraci6 dels bGns i drets immobilia
ris al patrimoni.

- Coneixement i registre de les segfients actuacions rea
litzades pels serveis de gesti6 urbanística en execu -

ci6 dels Plans d'ordenaci6:

- Adquisicions, mitjan�ant expropiació for�osa o ces�i6
gratul'ta de sòl amb destinació a vials I zones verdes
i equipaments en general.

Adquisici6, mitjan�ant expropiació for�osa o cessió
gratuIta, d'�dificis per a sèrveis públics.

- Desnonament·i enderroc de finques expropiades.

Coneixement, suoervisi6 i reaistre de la construcció o

remodelaci6 d'e�{ficis, ·locais i instal.lacions efectua
des per serveis .a Lí e ns a la. Dd re cc Ló (Subàrea de projec
tes urbans, Serveis de'Conservació desc"oncentrats en -

les Arees 1 descentralitzats en els Districtes}.

- Adquisici6 i, si s'escau,ex?ropiació d'edificis, locals
i drets per atendre les necessitats de l'Ajuntament,
fins i tot de caràcter patrimonial, no contemplades en

els Plans d'ordenació urbana ni satisfetes mitjançant -

la gesti6 urbanística.

Arrendaments d'edificis i locals per a ús dels serveis
municipals.

d) Relatives a l'adscripci6 o destinaci6 dels béns.

- Gesti6 del Patrimoni municipal del sòl.

- Proposta a la Superioritat d'assenyalament de destina -

ci6 als serveis i edificis expropiats per a equipaments
no especificats.

Proposta, fo�alització i registre de l'adscripció a

les Arees de terrenys, edificis i locals per a serveis
de caràcter específic (normalment, Centres de prestació
de serveis personals i Centres de treball executor).

- Proposta, formalitzaci6 i registre de l'adscripci6 als
Consells municipals de Districte dels terrenys, edifi -

cis i locals que han de constituir els seus equipaments
peculiars.

- Proposta, formalització i registre de l'adscripció de -

béns en ús o, en el seu cas,·en prooietat, als òrgans -

especials de gestió, Emoreses i Institucions municipals.



Proposta, for�alització i registre de les ubicacions -

dels òrqans i deoendències de l'Administració municipal
centralitzada en" els locals dels edificis d'Gs general.

/

� Gestió del Pla d'ocupació de locals.

- Servei d'adequació de locals.

- Servei de trasllat i apos�ntament.

e) Relatives a, l'ús.dels béns.

à� 'd� servei p�blic.
- Suoe�visió de l'ús d'edificis i locals de destina -

ci6 específica, permanentment adscrits a les Arees,Consells municipals de District� i Organs especialsdP ges tió, Empre s e s i Insti t.uc í.ons mun í.c í

pa Ls..

- Control i registre dels canvis de destinac¡� o a�s
cripc�ó orgànica efectuats internament per les enti
t�ts 1 pel,que fa als immobles als quals fa referèn
C1a el paragraf anterior.

- Control i registre de l'Gs dels locals dels edificis
�nerals per part dels òrgans i dependències ques'hi ubiquen; i propostes de modificació de les
adscripcions per millorar l'aprofitaIl'lent dels locals.

- Elaboració i proposta per regular la cessió a ter -

cers dels béns de servei públic; així com de siste -

mes per a la determinació de les taxes i cànons a
percebre per l'esmentada cessió.

- Instrucció dels exoedients i formalització de les
propostes per a la cessió a tercers de l'Gs dels lo
cals i edificis generals.

- Control i registre de l'Gs a tercers efectuat per
les Arees, Districtes, Organs especials de gestió i
Empreses i Institucions municipals respecte als edi
ficis, locals i instal.lacions que tinguin especial
ment adscrits; i supervisió econòmica dels cànons i
taxes liquidades i percebudes pels indicats concep -

tes (Instal.lacions esportives, Museus i Centres cul
turals, Mercats, etc.).

- Supervisió del consum de fluids (aigua, gas i electri
citat) i de l'ús del telèfon en els locals i edifi -

cis adscrits permanentment a les Arees, Consells mu

nicipals de Districte i Organs especials de gestió, i
Empreses i Institucions municipals; control directe -

dels consums en qüestió i de l' ús tele fònic en els
,edificis generals; elaboració de sistemes i normes

per reduir la despesa oelS anteriors conceptes; altes
i baixes en el subministrament i control de la factu
ració de les Cc�panyies subministradores.



- Senyalització d'edificis i locals.

b' d'ús públic.

- Elaboraci6 i proposta de normes i sistemes per a la

determinació de les taxes i cànons a percebre per
-

les llicències i concessions per_a la utilització -

especial, privativa o anormal dels béns d'ús públic.

- Col.laboraci6 en l' elaboració de ,�normatives requ La=

dores de les llicències i concesiions a les quals -

fa referència el paràgraf anterior, amb les Aree s -

que tutelen interessos específics al respe ct.e (de -

circulaci6, disseny, seguretat, e�c.).

- Supervisió de les actuacions de les Arees'i Distric
. tes en la matèria.

'

c' patrimonials o de propis

�dministraci6 i control de. l'ús dels béns de tal.ca

�àcter; i preparaci6 i gesti6 deis contrac�es per i
la cessió del seu ús i aprofitament a tercers, tot

. això en règim de dret privat.

- Liquidaci6 i revisi6 de les rendes a percebre per
les cessions al.ludidesen el paràgraf anterior.

- Gravamen dels patrimonials o de propis

f) Relatius a la conservaci6, manteniment i segur�tat dels
béns.

- Elaboraci6 i proposta de normes i sistemes per a la

conservaci6, preparaci6, manteniment, seguretat i nete

ja de tota classe de béns; elaboració, en cooperació �

amb el Departament d'Organit:2!ació i Mètodes:de les co

rresponents Instruccions i Plec-tiousde condicions ge-
nerals.

.

� Supervisió de les funcions de conservac�o, preparaci6,
manteniment, seguretat i neteja desplegades per les

Arees, Districtes i Organs especials de gestió, Empre
ses i Institucions municipals, respecte dels béns que
tenen especialment adscrits; i, en particular, de

l'acompliment de les normes, sistemes, Instruccions i

Plecs-tipus esmentats en el paràgraf anterior.

- Atenci6 directa de la conservació reparaci6, entreteni

ment, seguretat i neteja dels edificis i locals de ca=
ràcter general i de les seves instal.lacions, així com

també dels no adscrits específicament a les Arees, Dis
trictes i Organs especials de gestió, Empreses i Insti
tucions municipals, incloses les finques expropiades =

pendents d'enderroc o destinaci6; instrucci6 dels expe
dients per a l'aprovaci6 dels projectes i condicions

-



dels contractes, autorització de la despesa i contrac
taci6 en totes les seves fases i incidències, inspec=
ció facultativa i direcció, si s'escau, de les obres,
treballs i serveis L receoció dels uns i dels altres.

- Execució directa � per administració dels treballs de
conservaci6, reparaci6 menor, entreteniment, segure -

tat i neteja dels edificis i instal.lacions esmentats
en el paràgraf anterior.

- Gestió del .Subgrup de Subalterns (Porters, Vigilants,
Conserges i Ordenances) i del col.lectiu contractat -

del personal de neteja: adscripció global d'aquest peE
sonal als Districtes i 'a les Arees amb Centres especí
,fics de prestació de serv�is¡ i comahdament directe �
del destinat a exercir les seves funcions en els edi
ficis de caràcter general.

g) Relatives a la defensa de béns.

- Reivindicació i defensa dels béns de tota espicie que
·integren el Patrimoni municipal, amb l' assistència
dels Serveis Jurídics, de la Guàrdia Urbana i, si
s'escau, de les forces d'ordFe públic.

- Reclamació dels danys i perjuidicis ocasionats per
tercers en béns del Patrimoni municipal, sense perju
dici de les facultats atribuïdes per les normes orga-
nitzatives al respecte, a les Arees, Districtes i
Organs especials de gestió, i Empreses i Institucions
municipals.

- Desnonaments i llançaments en finques de caràcter pa-trimonial o de propis.
.

- Delimitació, tancat i millorament de parcel.les i te
rrenvs de servei públic o de caràcter patrimonial o -

de pr"pis.
Anotació preventiva i inscripció registral d'immoblesi drets reials pertanyents al Patrimoni municipal.

h) Relatives a la baixa i alienació dels oéns.

Enderrocs d'edificis ruïnosos obsolets desafectats
del servei públic, ó 1e caràcter patrimonial o de propis

- Proposta, registre i formulació de la desafectació definitiva dels béns d'ús o servei públic.
- Proposta, registre i formalització de l'alienació i -

baixa definitiva del Patrimoni, dels béns desafectatsi dels patrimonials o de propis.
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Deoartament d'Informaci6 sobre el Patrimoni (555.3.01.8)

Tipus: �r.;an "Staff"

.Nivell: 4 Classe: 4

funcions: .

- Obtenci6, depuraci6, ordenació I �ractament de les dades
necessàries per a la formaci6 I actua·litzac16 del Registre
mecanitzat de la informaci6 sobre els béns y drets de tota

mena que In�egren el Patrimoni Municipal; i particularment,
de la relativa a la seva:

- Naturalesa i caracteristiques
Identificació, titulaci6, dada d'adquisici6 i inscrip
ció re g

í

a t r-a I
,

si s'escau.
- Situaci6 f1sica o geogràfica i direcci6· postal dels

fmmobles.
- Superficie dels immobles
- Estr�ctura (dels ed{ficis):acces�os,

í

nsrt a I .lacions 'i serveis
- Valoraci6

plantes, locals,

- Afectaci6, destinaci6 i ús
- Per10de d'amortitzaci6 i d'utilita� previsible
- Adscripció orgànica
- Adscripci6, en ús o en propietat, a Empreses o Insti-

tucions municipals anlb personalitat.
- Gesti6 de l 'ús a tercers
- Gravàmens i càrregues
- Fruits i rendes
- Modificacions f1siques
- Actuacions i despeses de conservaci6,

ruodelació o millora
restauT.3ci6,re-

- Sistemes d� protecció aSGegurament; ac�uacions hagudes
per � la seva defensa.

- Desafectñci6

- Baixo:· alienaci6.enderroc,desballestament o destrucció

- Connexi6 del
l' Inventari

Registre mecanitzat del Patrimoni (RMPI':) amb

- Connexi6 del RMPM amb els RegIs�res fiscals
ce l v

ï

e s
, finques i locals, i amb els Registres

d'órgans i de personal.

sobre par
mecanitzats

-·Anàlisis de circuits, elaboraci6 de sistemes 1 definicions
dels equips, codis i programes informàtics necessaris per a

la cons�Ituci6 i ges�16 del RMPM, en col.laboraci6 amb el
Centre Ordinador Municipal (COM).

- Esbrinamen� i recollida de dades "In situ" (treball de camp
per a la constituci6 i actualitzaci6 del RMPM),



- Rcl�ci6 c"pccial
al conclxcr'lcnt

amb cl6 �crvc¡G de
rct;iGtre de:

1 'Arca d'Urbanl��e,

- Adquisicions dol s61 mitjançant compra, expropiaci6 Oces5i6 t;ratuïta,per a vials, zones verdes I equipa�ents, oamb dest1nació al Patrimoni municipal del s61.

- Noves construccions
edificis municipals,

i remodelaciÓ
i 11 ur cost.

sobre solars o

- Resultat de les actuacions de t;esti"ó urban1stica qu�nta la determinació de vials, parcel.les sobrere� Iespais per a equipament6.
- Relacions amb les Arees, Sectors, Districtes, E�?reses 1Institucions municipales per al conei�ement i registrè de lesadquisicions per compra, expropiació O qualsevol altretitol, de solars, edificis o locals, �ixi com de las novesconstruccions i remodelacions, per a cobrir les necessitats"dets diversos"serv�is i p�r a-atendre l�s de caràcter patrimonial.

- El coneixement i registre de les adquisicions per cc�pra oarrendament o qualsevol altre titol de mobiliari, utensllis,maqulnària.autom6bils, semovents, objectes de caràcterartlstic o considerable valor o altres béns mobles inventariables.

- Anàlisi. disseny i establiment de circuits d'informa:�6 entrePatrim0ni els altres sectors per aconseguir lesinformacicns descrites anteriorment.

- �ubministrament d'informació sobre el Patrimoni als �rgansde gOvern i auxiliars de l'Administraci6 municipal.

Per a l'l:!xc.:rcicl de: Iee funcions a nt er
í

o r-murrt
efectius del Departament es dividiran en

treball:

e nume r-o de $
,

tres t;rt.::;Js

els

de

1 Analiztes d� circuits i d� tr�ctamant de lñ lnfc:�aci6
2 Equip d'lnsp�ccl6 (treball de camp)
3 Centre d'informaci6

Departament de Planlflcacl6 1 Rendabilitat del Patrimoni

(555.4.01.0)Tipus: Organ "staff"

Nivell: 4 Classe: 4

Puncions:

A.Sistema general

- Disseny I propostes a la Superioritat d'un sistema Ir.tegrat
de gesti6 del Patrimoni, en ordre a l'obtenci6 del seu Optlm
aprofitament.

pcr
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B.Necessitats

_ Estudi i doterminació continua de les necessitats de 1 'Ajun

tament en matoèria de solars, edificis, locals, instal.la

cions 1 equips per als serveis.

- Ponderació de les

Sectors, Districtes,
pals.

demandes de les diverses Arees,

Empreses 1 Institucions munici-

- Definició dels "dèficits"

_ Connexió amb els serveis.de l'Areà d'Urbanism�, en

or-dr-e ,
a la sàtisfació de lès necessitats resultants

mitjançant el planejament i la gestió urbanistics.

_ �roposte� d'expropiació o adquisici� de 'béns o drets

per a atendre les necessitats no contemplades en els

�lans �'ordenació urbana ni satisfetes mitjançant la

gestió urban1stica.

C.ús

Elaboració i actualització del Pla general de distribució i

ocupació dels edificis i locals municipals.

_ Definició de "standards" d'utilització i acomoda

ment.

Estudi i proposta de mesures i solucions per a optimitzar
l'ús del Patrimoni i, en particular:

_ D'afectació de béns a determinats usos o destina

cions

- D'adscI"ipció d'edificis 1 locals a les diverses I\rees

Sectorz,Districtes i dependències.
'

- De canvis d'ús, destinaciÓ o adscripciÓ orgànica.

- D'u�ic�ciÓ i apos�ntament d'órgans o organicmes de

nova creació.

- D'amortitzaciÓ de béns mobles.

- De recuperaciÓ de mobiliari utensilis maquinària. , ,

automóbils, i altres béns mobles inventariables.

-_ElaboraciÓ de programes i propostes de remodelació 1 adequa
ció d'edificis i locals; 1 relaciÓ amb els serveis tècnics

de la própia Direcció o de les Arees o Districtes competents
encarregats de la formulaciÓ dels corresponents projectes 1

de l'execució de les obres.

- Control de 1 'ús, destinaciÓ, adscripcions orgàniques dels

edificis 1 locals administratius o d'ús general, per part
dels órgans i dep�ndêncies que s'hi ubiquin.



- Supervisió de l'ús dels edificis i locals per part de les
Arees, Sectors, Districtes, Empreses i Institucions munici
pals als que hi' són singularment adscrits; aixl com dels
canvis de destinació o d'adscripció orgànica que aquells
efectuïn internament.

- Supervisió dels perlodes d'ús i de la reposició per part de
les dependències municipals, del mobiliari, utensili, maqui
nàries, autom6bils 1 altre� béns inventariables.

- Supervisió de la cessió de l'ús a tercers de la totalitat o

part dels e d
í

f í'c Ls j Loc e.l a '1 instal.lacions adscrits
especialment a determinades Arees, Districtes, Empreses i
Ins'titucions municipals.

Estudis i col.laboració amb les diverses Arees i Sectors
interessats per a l'elaboració de les normatives reguladores
de - la cessió _de l'ús a tercers dels edificis, loc:als' i
'instal'.lacions i- béns de serve,i públic en general�'

- Col.laboració amb altres sectors municipals per a l'elabora
ció i execució de projectes empresarials que afectin a béns
del patrimoni municipal.

Aquestes
perjudici
General.

funcions seràn exercides sota les directrius i sense
de les atribucions que corresponen al Coordinador

D.Senyalització
- Elaboració de sistelTles i normes per a la :;;enyalit=ació dels

edificis i locals de l'Ajuntament, en col.laboració amb els
serveis tècnics responsables del disseny dels edificis i
instal-lacions.

E.Con.servació

- El�boració i �eguiment deIs programes de Con�ervació daIs
edifIcis i locals el manteniment dels quals, corre.cpon
d t r-c-c-r o me n t a la Unitat Operativa de M.:lntcnimcnt d'Edificis
i t n s t a t v t ac

í

on s de la pr-ó p
í

a DirecciÓ de Serveis, en

col.l.:lboraciÓ amb els tècnics d'aquesta Unitat.

- Supervisió de l'estat de conservació dels edificis i locals
adscrits a Arees amb serveis tècnics de conservació propis i
als Districtes.

sobre la conveniència de què la conservació
1 lnstal.lacions es facin directament o

dels

per

- Estudis
edi fic is
contracta.

- Estudis, projectes 1 propostes sobre:

- Criteris 1 normes �enerals a las que hagi de ajus
tar-se la conservació dels edificis. instal.lacions
1 béns municipals en general.
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- Plecs tipus per a les contractes de conservació d'edificis

i instal.lacions, amb formulació deoles condicions econ6-

mico-administratives i �ècniques par�iculars d'aques�a
classe de contractes.

- Quadres de preus de jornals, materials i uni�ats

d'obres, aplicades als contractes de conservació I

reparació d'edificis i instal.lacions.

- Materials I mètodes més adequats per als treballs de

conservaciÓ d'edificis i in.s�al.lacions.

Tot aix� amb la col.laboració, si s'escau, dels tècnics de la

U.O. Manteniment d'Edificis i Inatal.lacions.

F.Valoracions i anàlisis

- Valoració dels béns del P�trimoni. sense perjudici de les

competències del Servei Cadastr�l i de Valoració de Base de

laUnitat operativa del Pla de la �iutat, i del Servei de

Valoracions, De la Unitat Operativa de Gestió Urban1s�ica.

- Valoració de les demandes de les Arees. Sec�ors. Districtes,

Empreses i Institucions municipals, i estudis de cost-bene

fici en relació a les adquisicions o obres necessàries per

atendre-les.

Estudis i propos�es de normes i sist�mes,
amb les altres Arees i Sectors interessats,
minació de . les taxes, cànons o

I

en col.laboració

per a la deter-

preus per:

- LLic0ncies o concessions per a l·aprofitament espe

cial, privatiu o anormal dels béns d'ús públic.

Cessió

públic.
d� l'ús a tercers dels béns de servei

- Venda, arrendament 6 �essió per qUdlsuvol titol, dels bóns

patrimonials j dels des.Jfectats del servei o ús públic.

- Càlcul i seguiment dels Comptes Patrlmonial� en col.labora

ció amb Ja Intervenció.

- E�tudis i propostes per a l'alienació de propie�ats gravoses
i que hagin perdut la seva utilitat inicial.

- Estudis sobre el cost dels edificis utilitzats pels serveis

municipals. Propostes alternatives per a la seva rendabilit

zació.

G. Seguretat

- Estudi i el.laboraclÓ de projectes sobre:
,
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- Sistemes I normatives per a la protecciÓ dels béns mobles

1 immobles del Patrimoni municipal, contra tota �ena de

danys 1 sinistres, en especial contra robatoris incen

dis.

Instruccions al personal sobre prevenció i primeres aten

cions en cas de sinistre.

- Sistemes i contract'es d'asse�urament dels referits béns.

- Coneixement, anàlisi i valoració dels sistemes utilitzats

per le� diferents Arees, Sectors, ,Districtes, E�pFeses 1

Institucions M�nici�al per a la protecció ,i asse�urament

dels béns de liAjuntament.

Assistència a la DirecciÓ de Serveis en les relacions amb:

- la Guardia
concernent:

mun i e Lpa 1 s •

Urbana i amb els Serveis de Personal en aB6

a la vigilància dels edifi�is i de�è�denciei

- el Servei d'Extinci6 d'Incendis i Salvament, en alIó rela

tiu a la protecci6 contra el foc de béns, edificis, equips
i instala.lacions.

- les Arees, Sectors, Districtes, Empreses 1 Institucions

municipals en al16 referent a la protecci6 dels béns que

teneo adscrits en propietat o ús, o que merament tenen

al seu càrrec.

H. Baixes

- Propostes dp. desafectaciÓ dels béns de domini públic.

- Propostes d'alienació, demolició, desballestamen: o des

trucció dels béns patrimonials 1 �els desefectats de l'ús o

serveis públics.
?,

Cap-del Proer�ma d'Estalvi �nergèti� (563.4.01.8)

Tipus: LLoc de treball

NlvC?ll: 3 C1.lS!3<!: 2

Exercirà lc� funcions que 11 asci�na el D�crct de l'Alcaldia

del 1 d '
oc tub red t:.- 1 ? El 4 (e lC t r t:- OlS pr i m er. s e bon, t t:? rcer 1

quart, 3) modificat per l'Acord de la Comlsci6 municipal de

Govern del 31 de Juliol de 1c;..S5, en al16 relat iu a la seva

adscripció or�ànlca directa.
.
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L'Alcaldia amb data del 1 d'octubre 1984, ha disposat:

1r. Es crea en l'Area de Finances, un lloc de treball de ca

ràcter transitori, amb nivell orgànic 5, corn a Cap execu

tiu del Programa d'Estalvi energètic, sota la dependèn =

cia directa del Coordinador de Finances (Despeses) i amb

funcions de secretari de la "Taula de l'Energia" i les -

de preparació i seguiment dels seus acords que s'esmen -

ten després.

2n. Corn a secretari de la "Taula de l'Ehergia" i actuant so

ta les indicacions del seu President, tindrà les fun

c í.on s se'güents:

Preparar i cursar les convocatòries de les reunions, -

aixecar les actes i comunicar els.acords de la Taula.

Rebre, conservar o donar el destí que correspongui a

la documentació adreçada o emanada de la �aula i als

expedients que se li remetin.

Col.labo�a'r en la' preparació dels informes, propostes
i altres disposicions de la Taula.

- Atendre la correspondència amb altres institucions.

3r. Per tal de fer operatius els acords dels òrgans munici -

pals que facin referència a l'estalvi energètic li co

rrespondran les següents funcions:

Realitzar el seguiment dels acords adoptats pels òr

gans municipals competents en matèria d'estalvi energè
,tic i mantenir informada a la Taula respecte del grau
de compliments dels Programes.

- Vetllar pels compliments de les diposicions de la Tau

la: interessar informes, estudis i altres dades que li

hagin de facilitar els òrgans municipals

_ Mantenir les rèlacions amb els Caps de Manteniment de

les respectives Arees.

4rt.,3 Els Caps de Manteniment curaran,de l'aplicació a llur

Area o subàrea de les mesures d'estalvi energètic apro
vades i seran també d'òrgan d'enllaç entre el Cap exe=
cutiu del Programa i els encarregats de les Dependèn -

cies.



Tipus: Unitat Operativa administrativa.
Nivell: 3 Classe 1

(555.1.02.3)

Unitat Operativa d'Administració i Inventari del Patrimoni

Negociat d!Administraci6 de Béns i��o�les (.555.2.03.7)

Com a instància intebradora d'altres 6rbans auxiliars,l! co

rresponen les funcions directives i de comandament que atri
bueix als Caps de les Unitats operatives �l'acord de la Comi
ssió municipal per�anent del 13 de Novembre de 1981.

Tipus: Negoaciat ope��tiu
Nivell: 5 Classe: 5

Puncions:

- I�strucci6 dels expedients de contractaci6 en totes les
sèves fases i incidències fins a la consumació del contrac

te, per a:

- L'ad:juisició àe cens inurobles a títol onerós, sempre que no s íçuí, per
expropiaci6 forzosa o per qualsevol altra m::x:ialitat de cessi6 obligato
ria per als parz.ícul.ars ,

-

- L'ad::pisici6 de bêns innobles a títol lucratiu, encara que corrporti _

alguna rrodal.í.tat; o a::mdici6 onerosa ..

- L'arrendarre.."1t o q.3lsevol altra forma d'adquisici6 de drets d'ús o -

eaudírrent , ariJ caràcter reial o perscr...al, sobre béns Imrcol.es de l 'Ajunt
�t.

.

.

-

- L' arrendarrent o ercal.sevol, altra forma de cessió onerosa de l' ús dels -

béns immobles àe l'Ajuntamen�.
- L'alienaci6 i �ccen dels béns ��les de domini públic desafee -

tats de l 'ús p."';"..... Uc, excepte els de les parcel.les soorant.s que, resul
tin d' actuacdceis urbanï.st íques ,

L'alienació i gravamen dels béns immobles patrimonials.
_ L'assegurament dels béns de l'Ajuntament, en tot cas.

Instrucció dels expedients i tràmits per a:

- L'adscripci6 d' immobles, en ús o en propietat,a Empreses
o Institucions municipals amb p�rsonalitat

-·Les restants adscripcions orgàniques d'edificis 1 locals,



- I.eos llicències pE'r a 1 'ús comú e�p�cial normal lc�
concessions de 1'6s privatiu o anormal dels immobles de
domini púb l Lc

, on el supó s
í

t de què no hat;-in estat e x p r o>

5sament trancferi�üc als Districtes,

260.

- Lc') defensa,
tiva, del

re c u pc r e c
í ó

1 desnonament per via o dm
í

n
í

c t ra

béns immobles de domini públic i patrimonials,
- La indemnització de danys ocasionats per tercers en els

béns immobles de qualsevol classe.

- El par�ió i fi�ació de les finques de propietat municipal.
- La

la
segregació de finques, les deçlaracions d'obra nova 1
divisió en règim de propie�at hori�zontal d'edificis

.patrimonials.
- La cessió gratur�a dels béns immobles pa�rim�nials

La de ct a r-ac
í ó de "no U� i I i �zable" rela� iva a ,béns immobles

(amb excepció de les parcel.les sobran�s per actuacions
urbanlstiques> llur desafecció de lOs o del servei públic,
i les al�eracions de llur qualificació jurldica en gene
ral.

La preparació de l'ordre de demolició dels edificis del
Pa�rimoni municipal.

- Informe
cel. les

queso

dels expedien�s de declaració i alienació de par
sobran�s per conseqUència d'ac�uacions urbanls�i-

- Gestions i �ràmits per al cobrament periódlc i,
revisió de les �áxes i cànons per llicències i
demanials.

si s'escau,
,

concess ions

- Gestions i tràmits per al pagamen�, control pressupostari i,
si s'escau, revisió dels arrendaments de béns immobles de
tercers per als serveis m�nicipal�.

- Expedients correctius per infracci6 dels preceptes de l'Ordena�
ça de Policia de "la via oública, relatius a instal.lacions de
auioscs, cadires i tribunes, i t6mboles (arts.86 i 87, 88 i 94
respectivament); de l'Ordenança sobre la utilitzaci6 dels bé�s
d'ús públic municipal, relatius a les concessions demanials
(arts. 32 i ss.); de l'Ordenança de Publicitat sobre activitats

publicit�ries en edificis, construccions i altres béns munici
pals (arts. 3,2a) i e)3r.) de l'Ordenança de Zones naturals i
espais verds, quant a la conservaci6 d'elements ornamentals -

(art. 7).

(C.G. 7-V-86)



Oficina d'Inventari de Béns immobles (555.2.04.8)

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:

- Formaci6. i actualització permanent de l'Inventari dels béns
immobles y drets reials, ,de qualsevol classe i naturalesa,
que pertanyin o hagin de revertir a l'Aju�tament, inclosos
els de les Empreses i Institu6icns municipals amb person�li
tat pròpia; amb especificaci6, com a m1nim i respecte de

. cadascuna' d'elles, de les circumstàncies assenyalades, per
als uns i als altres, en els preceptes co�responents del

Reglament· de Béns de lès Entitats locals (R.O. 1372 -1986,
dèl 13 de Juny; arts. 20,21 i 28).

-.Gü�ti6 de les altes,· �aixc� i modificacions de tpta münac

- Promoció i formulació �e les reval�ritza6io�s dels actius
immobiliaris, en connexió amb el Departament de Planifica
ció i Rendabilitat del Patrimoni.

Instrucci6 dels expedients per a la verificació por l'órgan
de govern competent, de. la rectificació anyal de l'Inventa
ri, i per a la seva comprovació cada vegada que es renovi la
Coorporaci6, en connexi6 amb el. Departament de Planificació
i Rendabilitat.

- Connexi6 amb el Departament d'Informació sobre el Patrimoni
per a coordinar les dades de l'Inventari de immobles i drets
reials amb els del Registre mecanitzat del Patrimoni munici
pal (RMPM).

- La inscripció en el Registre de la Propietat dels béns
immobles i drets reials del Patrimoni municipal.

- Connexió amb la Intervenci6 de Fons per a la tenidoria del
LLibre d'Inventaris i Balancos, en alIo concernent a béns
immobles i drets reials.

- Arxivar els documents que refrendin les dades de l'Inventa
ri d'immobles i drets reials i, en especial, els t1tols de
domini, actes de parti6, valoracions, plànols i fotografies
amb separació de la resta de la documentaci6 municipal, fent
constar en el citat Inventari les signatures dels llocs de
l'arxiu en què obra la documentació corresponent.

261.
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Oficina d'Administració 1 Inventari de Béns mobles (555.2.05.9)

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5

Funcions:

A.Administratives.

- lnstrúcció dels

seves fases I

Contrac�e,per a:

expedlenies de �ontrataci6, en totes

incidències fins a la consumaci6
les
del

- L'adquisici6 de béns mobles i valors mobiliaris, a titol

oner6s,' en "els sup6sits en què la.norma or�a�itzativa no

la hagi assignat expresament amb altres 6rgans auxiliars.

L'adquisici6 dels referits béns a titol" lucratiu,
que comporti alguna modal'itat o',connexi6 onerosa.

, ,

�ncara

- �'arrendament o qualsevol altra forma d'adquisició del

dret d'ús o gaudiment de caràcter reial o personal. sobre

béns mobles propietat d�' tercers, en els supósits en què
la norma organitzativa no els hi hagi atrlbuit expressa
ment a altres 6rgans auxiliars.

- L'arrendament o q'Jal�evol ,altra forma dn cessió onerosa de

l'úc o caudiment dels béns m0bles de l'Ajuntament, en els

sup6sits en què 13 norma organitzativa no l'hagi atrlbuit

expr(�s��ment a altres 6rgans auxiliars.

- L'alienació i bravamen dels béns mobles patrimonials i

dels de domini públic desafectats de l'ús o servei pú
blics.

- L'assegurament dels béns mobles de l'Ajuntament
sup6sits en què la norma organitzativa no l'hagi
expressament a altres 6rgans auxiliars.

en els

atribuit

Instrucció dels expedients i tràmits per a:

- L'adscripció de béns mobles. en ús o propietat. a Empreses
i Institucions municipals amb personalitat.

- Les restants adscripcions orgàniques de béns mobles

- Les llicències per a l'ús comú especial normal i les

concessions per a l'ús privatiu o anormal dels béns mobles

de domini públic.

- La defensa i recuperaci6 dels béns mobles de domini públic
i patrimonials.

- La indemnització dels danys ocasionats per tercers en els

béns mobles de l'Ajuntament.

- La cesi6 gratuIta dels béns mobles patrimonials.



- La declaraci6 de "no utilitzable" relativa als béns mo
bles, llur desafectacl6 de l'ús o del servei públic i les
alteracions de la seva qualificaci6 jurldica, eh' general.

- La preparaci6 dels ordres de desballestament o destrucci6,si s'escau, dels béns mobles de l'Ajuntament.
- Administraci6 io control del magatzems i dipósits municipalsde mobili�ri i ut�nsilis d'oficina recuperables;

B.Inventari
, o

- Form�ci6 i actualització permanent de l'Inventari dels béns,mobles l, en especial, dels de car�cter históric, artlstic 6de considerable va10r económic, valors mobiliaris, crèdits ydrets de caràcte�'personal, vehlcl�s i semovents que par�anyin o hagin de, revertir a l'Ajuntameht, . inclosos els,�el�s Empr�ses � Ins:itucion� municipals dotades,'de personalitat;
,

amb especificació; eom a mlnim, de les circumstàncies
assenyalades en els preceptes corresponents del Reglam�ntde Béns de les Entitats locals (R.D .. 1372/1986, del 13 de
Juny; arts.22,23,24,25,26,27, i 28)

- Gesti6 de les altes, baixes i modificacions de qualsevo!classe,

- Promoció 1 formulaci6 �e les r�valoritzacions �el� actiusmúbiliaris, en connexió .lmb el Departament de Planificaciói Rendabilitat del Patrimoni.
- Connexi6 amb el Departament d'informació =obre el Patrimoniper a coordinar les dades de l'Inventari de mobles amb elsdel Registre me�anitzat del Patrimoni municipal (RMPM).
- Connexi6 am la Intervenci6 de Pons per a la'tenidoria delLLibre d'Inventari i Balanços en alIó concernent als bénsmobles de l'Ajunta�ent ..
- Arxivar els documentd que confirmin les dades de l'Inventaride mobles i,'en especials, els tltols de domini, valoracionsi fotografies amb separaci6 de la resta de la documentaci6municipal; fent constar en el citat Inventari les signaturesdels llocs de l'arxiu en què obri la documentaci6 corresponent.

Qnitat operativa de Manteniment d'Edificis 1 Instalacions
Tipus: Unitat operativa tècnica '567.1.01.4)
Nivell: 3 Classe: 1

Com a instància integradora d'altres 6rgans auxiliars lirresponen les funcions directives .1 de comandament quebueix a les Direccions de les Unitats operatives l'acordComissi6 municipal Permanent del 13 de Novembre de 1981.

co

atri
de la

263.
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Negociat de Manteniment d'Edificis i Instal.lacions
.

(567.3.02.0)

Tipus: !\\ejociat d'assistència administrativa

Nivell: 5 Classe: 2

Funcions:

- Assistència administrativa al Cap de la Unitat i als órgans
auxiliars que la integren en:

- La preparació i trà�its de la planificació de la despesa i

p-re�isió de les inversions; en l.'adminlstració de les

pàrtide� pressupostàries i· de �uahtlta�s lliurades en

concepte de pagaments'a justificar, i en l'anàlisi 1

con�roj de costos: .

- Instrucció dels segUen�s expedients:

- O'�utorit=ació de la desPEsa.
O I aprovacfó dels projectes óè tota classe elabJraJ::s peLs òrgans tècnics

de la l':1itat.
- ÚQ c�ntratació,en totes les seves fases i incidèncie� fin�

a la consumació del contracte,per a·

- Les obres y treballs de conservació, manteniment, nete

ja, reparaciÓ i reposiciÓ en els edificis i insta} .la

cions a càrrec dels órgan� tècnics de la Uni�at.

- L Qèqui5icí6, arrendament o slJbministrClment dels utensi

lis i consumibles espec1fics dels órgans tòcnlcs de la

Unita�, amb exclusiÓ, per tant, dels béns mobles d',ús 1

consum comO ordinari.

- L'arrendament dels serveis de conservaciÓ i manteniment

dels béns a què es refereix el paràgraf anterior.

- Tramits 1 expedients per a la contratació dels subministra

ments' d'aigua, gas i electricitat, 1 dels serveis telefó

nies, a càrrec dels órgans tècnics de la Unitat.

Servei de Manteniment d'Edificis 1 Instal.lacions (567.2.28.7)

Tipus Servei �ècnic o�eratiu

Nivell: 5 Classe: 5

A.Comesa general.

Respecte dels edificis municipals i llurs instal.lacions, amb

excepció dels destinats a les seus i oficines dels Consells

municipals de Districte; Centres Clvlcs depenents dels

Oistric:es; Guarderies; Centres docents (d'educació pre-eco
lar, d'EGB, de PormaciÓ Professional. d'Ensenyament especial I

Conservatori municipal superior de Musica) gestionats per



l'Ajuntament o per la Generalitat; Biblioteques populars;
Nosocomis, dispensaris i altres Centres adscrits a l'Institut
Municipal d'Assistència Sanitària;Centres de Joventut dp.pen
dents dels Districtes; Centres socials i Centres i in6tal.la
cions esportives de qualsevo! classe i dependència; Mercats
centrals, especials i al detall; edificis i instal.lacions
adscrits al Servei r.unicipal de Parcs i Jardins (órgan espe
cial de mera autono�ia funcional) i a les Empreses i Instl
.t uc

í

on s municipals dotades de personalitat; ,i edificis art1s
t,ics, histórics i arqueológics, en els termes que més endavant
s'especifiquen:

La conservació i rr.anteniment de l'obra civil
o substituciÓ dels elements que no afectin a·

res�stent, �ltj�nçant contracte.

'1 a reparac i 6
t'estructura

- La conservació, mantenime�:, reparació o reposició (inclosa
la que impliqui renovacif per obsolescència) de le� ln5-
tal.lacions de, qu�lsevol d�l,s seus elemen�s, mi�jançant
c o'n t r-é c t e .

- La readaptació d'edificis encarregats expressament per la
Superioritat i que no impliquin canvi de destinació ni
afectin a l'estructura resistent, mitjançant contracte.

- La neteja dels edificis i �e llurs instaI.lacions,
çant contracte.

mitjan-

Respecte dels edificis art1stics, hist6rics o arqueo16gics.
la competència del Servei es limitarà a la conservació,
manteniment, neteja, reparació i reposició, en el sentit
estricte, de l�s in5tal.lacions dels seus elements;amb
exclusió, per tant, de qualsevol renovació que.impliqui canvi
de color o dis$eny.

e.Funcions espec{fique�

- Col.laboracló amb el Departament de Planificació i Rendabi
litat del Patrimoni, en l'elaboració 1 seguiment dels pro
grames de conservacIó en alIó concernent als edificis i
inatal.lacions a càrrec del Servei, i en els estudis sobre
criteris 1 normes,plecs tipus, quadres de preus unitaris i
materials i mètodes per a la conservació d'edificis 1 in5-
tal.lac10ns.

- Elaboració dels projectes tècnics per a les obres de conser
vació I readaptació que ho requereixin.

- Pormulació

plecs per
neteja.

de les condicions tècniques particulars dels
a les contractes d� conserv�ci6, manteniment I

- Informes tècnics en els eXFedients de contratacló 1 incidèn
cies.

265.
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- Plscalització
contractes.

tècnica i econ6mica de l'execució

-Expedició dels ordres de treball als contractistes 1 com

provació del seu compliment.

- Inspecció facultativa de les obres.

- Expedició de les certificacions d'obres o serveis i for

mulació de les relacions 'valorades dels treballs o serveis

corresponents.

- Revisió i, control de les factures pel 'treball de mantenI

ment i neteja d'edificis i instal.lacions.

Infor�e previ a la recepció provisional i definitiva de

les obres o treballs.

Participaci6 en l�s a�tes' de, recepció i subscripci� de les

'actes corresp�nents.

- Control general dels costos de conservació, manteniment i

neteja dels edificis i instal.lacions a càrrec del Servei.

- Valoració dels danys ocasionats per tercers en els edificis

i instal.lacions a càrrec del Servei, i comunicació a la

Superioritat per a impulsar, si s'escau, la indemnització

corresoonent.

Per a l'exercici de les anteriors funcions,
Servei es dividiran en dos grups:

els efectius del

1.Grup tècnic de programes i proJectec
Z.Grup operatiu de conservació per zone�

S.§rvei àe Submipistramer.tê .enerq�t·ic5 i Te],èfon�

TiFus: S ervei tècnic o pera+Lu
Nivell: ,5 Clas se: 7
Puncions:

(563.4.02.9)

Respecte dels subministraments-d'aigua, gas i �lectrlcitat

per a tots els edificis municipals i llurs instal.lacions,
amb excepció, per tant, de l'electricitat destinada a l'en

llumenat públic 1 a la il.luminació de façanes, monuments i

(onts ornamentals, i de l'aigua destinada a les (onts públi
ques i a les fonts I estanys ornamentals:

- Relacions amb la Conselleria d'Indústria de la Generalitat

de Catalunya o altres organismes auton6mics o estatals

co�?etents, en ordre a l'aprovaci6 dels projectes d'ins

tal.lació d'aigua, gas o electricitat en edificis munici

pals.

dels



- Relacions amb les Empreses corresponents respecte a les
altes 1 baixes del subministrament dels expressats fluids
en els edificis municipals: revisió dels pressupostos i
condicions tècniques per a la implantació o modificació de
les escomeses i equips de comptadors, aix1 com per a la
seva supressió.

- Revisió i control dels aspectes tècnics dels contractes
subscrits per l'Ajuntament amb les indicades companyies,
per a 'la seva adequació a la Normativa vigent i minimi�za
ci6 del cost i consum.

- Informes sobre les circumstàncies de l'�fectiva p�estaciódels subministraments.

- Informes tècnics previs a la recepció dels comptadors.
- Gestions davant de les companyies iubministradores per a

l� reparació,d·avarie�.
- Verificació dels consums efectuats en els edificis munici

pals, revi�i6 de les factures i rebuts'de les companyiesi formulació, si s'escau, de les oportunes certificacions;
reclamacions a les companyies sobre aquestes qüestions.

Estudi i proposta de modificacions en les escomesas i
quadres generals de distribució en els edificis, per a
l'estalvi de consums i millora dels subministraments.

- Assessorament �s serveis tècnics municipals de les dife
rentes àrees en matèria de subministraments energètics i
d'aigua.

. I

Rcpecte del Servei telef�nic de tots els edificis i depen
dències municipals:

Redacció dels projectes tècnics de
ques I de l�s seves modificacions,
tucions o reparacions.

les cen�rals tel�f6ni
ampliacions, substi-

- E�tudis i actualit=aci6 del qu�dre de prcu�,unitats d'obra.
materials i

- Formulaci6 de les prescripcions tècniques dels plecs de
condicions.

- Informes tècnics dels expedients"de contractaci6.

- Inspecci6 tècnica i control de les obres i instal.lacions.
- Formulaci6 de les relacions valorades dels treballs I deles certificacions d'obra

- Informes tècnics previs a la recepci6 provisional de les
lnstal.lacions.



268.

- Valoració dels danys ocasionats per tercers en les ins

tal.lacions telef6niques i comunicar a la Superioritat per a

promoure, si s'escau, la indemnització corresponent.

- Gestions amb la Companyia Telef6nica per a la con�ractaci6
de les llnies telef6niques, extensions i supletoris: altes,
baixes, modificacions i qüestions connexes.

- Verificaci6 de la intensitat d'utilització dels telèfons:

revisi6 de les 'factures i rebuts de la companyia 1

ció de les oportúnes reclamacions.

tramita-

- Comunicació a la Telef6nica de las avaries 1 altres defi

ciències observades i ges.t ions per a lél seva ràpida 'repara

ci6.

Controi general dels costos dels serveis telef6nics.

- Estudis i proposte� per a la més racional utilitzaci6 del

servei telef6nic 1 la millora de les intalpcions.

- G�stI6' de les Centrals Telef'6niques I del perso�al edsc r.í t; ,

Unitat Operativa d'Ordenació de Compres ( 563 ol. 02 o O )

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

La Unitat operativa d'Ordenaci6 de Compres realitzarà les

seves funcions d'acord amb la "Proposta d'Organitzaci6 I

Puncionament del sistema municipal de Compres·', aprovada per

l'acord de la Comissi6 municipal de Govern del 31" de Jul iol

del 1985, i a les "Directrius per a la instrucci6 dels expe

dients de compra desconcentrada de béns de consum ordinari",
aprovades pel Decret de l'Alcaldia del 20 de Desembre del

mateix any 1985.

Com � in�tància integradora d'nItres 6rbans �uxil(ars, 11

corresponon les funcions directives i de com<.Jnd.Jment que atri
bueixen als Caps de les Unitats operatives l 'acord de la
Comi�si6 Municipal Permanent del 13 de Novembre del 1981.

Servei tècnico-econ�mic de Compres (5630200607)

Tipus: Servei tècnic-operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Puncions:

- Coneixement actualitzat dels preus i condicions vigents en

el mercat dels productes tant d'adquisici6 centralitzada com

desconcontrada; prospecci6 del mercat al nivell prèviament
defSnit <fabricant, majorista, etc) 1 la realització d'ope
racions pun�uals tals com la detecció de liquidacions de
restes de sèrie, rebaixes, oportunitats 1 anàlegs.



- Negociaci6 amb els possibles proveïdors de les condicions
prèvies més avantatgoses quant als preus, qualitats, termi
ni 1 110c de lliurament, descomptes, "rappels", etc.

- Suport al' Of i c i na d' i nformac i 6 en l' assessorament i
, s i

s'escau, formulació de propostes a les diferents Arees,
Sectors i Districtes quant a l'adquisició i a les condi
cions administratives particulars i prescripcions tècniques
dels plecs de condicions, sistemes de contratació, subminis
trament, i serveis de garanties i manteniment.

Estudi i elaboració d'informació sobre tarifes,
condicions dels diferents provefdors.

preus

- Estudi' de les pr-ev
í

a
í

ona
, sol.licltuds, 'reclamacions 1

süggeriments dels diferents 6rgans i dependències i canalit
zació i seguiment,en coordinació amb les dependències afec
tades, de les reclamacions als proveïdors corresponents fins
a la seva r-e ssoLuc í ó

••

- Normalització dels diferents articles definint llurs carac

terIstiques, qualitats i especificacions i elaboració, si
s'escau, de les corresponents propostes d'homologació, aixI
com de fitxes de divulgació dels articles codificats.

- Control general, per mostreig, de la qualitat dels diferents
subministraments i assessorament a les dependències que ho
sol.licitin sobre sistemes de control de qualitat dels pro
ductes objecte de compra o subministrament.

- Estudis i anàlisi sobre racionalització i simplificació dels
esmentats subministraments

- Control general, en coordinaci6.amb els

tents, del compliment dels contractes

serveis de conservació i entreteniment
d'ús i consum ordinari no espec1fic.

altres 6rgans compe
d'arrendament dels

dels béns adquirits

- Credció d'un sistema integrat d'informació que recoll!
t ot es 1 es dades crc o nó m i que s referents a 1 es adJ ud i e a e ions,
cat�legs d'articles, terminis dels pagaments, descomptes,
càlculs dC' "rappels" i altres dades d'interès per a un

adequat control general de la despe5a.
- Informatització del suhministrament d'aliments 1 d'altres

productes de consum ordinari i compra centralitzada.

- Ggstló actualitzada d'un arxiu de prove!dors.
- Registre, seguiment i control de l'estat d'execució de les

correspononts partides del pressupost.

- Tractament informatitzat de les provisions f1s1ques dels
consums de les diferents Arees, Sectors 1 Districtes in
closa la seva valoració aproximada a efectes pressuposta
ris, en al16 que fa referència als articles de compra
cent ra 1 i t z a d a ..

269.
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- Elaboraci6 de memóries i estad1stiques dels diferents
consums. tant dels productes de compra centralitzada com

dels adquirits per les Arees.

- Definici6 de les caracteristiques i condicions de qualitat
exigibles als productes i materials d'ús O consum ordinari i
no especific, tant de compra centralitzada com

desconcentrada, amb exclusi6 dels articles per a menjar,
beure i cremar.

- Control de qualitat dels referids productes i materials

a�quirids per compra O subministrament centralitzat o

desconcentrat.

- Assistència tècnica als 6rgans auxiliars i dependències
alienes a la Unitat quant a la definici6 i control de quali
tat dels articles adquirits per- les Arees, Sectors i

'Districtes, amb les excepcions assenyalades en el paràgraf
- primer, i a tr�vés de l'Oficina d'Informaci6 de Co�pre�...

Oficin� d'Informaci6 de Compres (563.2.07.8)

Tipus: Oficina administrativa operativa
N i ve 11 : 6 CI asse . 5

Puncions:

- F�oducci6 de publicacions i altres materials d'acc�d anb les

directrius, estudis i propostes elaborats pel Serveis tècni
co-económic: catàlegs, llistes de preus, llistes de p�oveï
dors, fitxes de productes i altres instruments similars.

- Dis�ribuci6 d'aquests materials informatius i, en general,
subministrament de tota la informaci6 que es trobi oportuna,
a totes les Arees, Sectors, Districtes i dependències.

- Comunicaci6 form;)l a la dependència que ho sol.liciti. da
vant la necessitat d'una compra concreta d'un o da diferents

.pro�uctas, d'un minim de tres proveïdors possibles, amb
czpecificaci6 de preus i condicions.

- Asse�oorament 1 informaci6 general o e�pec1fica, oral o

escrita, . a les dependències o proverdors que ho sol.licitin
sobre els productes I llurs corresponents procediments de
compres, d'acord amb les directrius, estudis i propostes
el.laborats pel Servei Técnico-económic.

- Recepci6 1 tramitació, si s'es'cau, a l'órgan corresponent,de les sol.licituds, reclam�cions i suggeriments de les
Arees, Sectors, Districtes 1 dependències.



Negociat de Compres
(563.2.01.2)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

- Instrució dels expedients d'au�ori�zació de la despesa i de

contractació, en totes llurs fases i incidències fins a la

consumació del contracte, relatius a l'adquisició, arrenda

ment o subministrament dels béns mobles que ;es rel.lacionen

a cont i nuac ió, per a 1" us 'i consum de I es dependènc i es i

serveis municipals, amb excepci6 dels órgans especials de

gestió amb autond�la i de les,Empreses 1 Institucions Muni

cipals amb personalitat jurldica pr6pia.

Articles per a menjar, beure i cremar per a tots els

centres i dependències municipals amb servei de menjador o

de bar.

- Carbó, llenya i consum
í

b t es en general, per a la' ca
ï

e rac
í

é.. :

- Paper de qualsevol tipus inclós l'especial per a les

fotoco.piadores.

Material imprès de caràcter administratiu; impresos norma

litzats, oficis, papers de cartes, notes de règim inte

rior, saludes, targes, "cobertes" d'expedient i altres

articles similars.

Material i peces de recanvi per a la reparació de màquines
d'escriure i calcular.

- Tramitació de les comandes d'impresos de caràcter adminis

tratiu <siguin o no normalitzats) � l'Imprenta Municipal i

primer control de si s'ajusten a les normatives reguladores
del seu format i disseny.

- Coordinació i control pressupos�ari dels consums f1sics dels

esmentats articles d'ús ordinari I compra centralitzada

previstos per les diferents Arees, 1 control de corresponent
tractament informatitzat.

- GCGtló dcl� magatzems I dipósits municipals de productes
d'ús I con�um ordInari i compra centralitzada.

Qficina d'Inspecció Organolèotica (553.4.05.1)

T(pus: Oficina tècnico-operativa
Nivell: 6 Classe: 7

Puncions:

- Verlficaci6 i comprovaci6, en el corresponent Centre de

recepció 1 consum, del correcte compliment de les presta
cions de la empresa �ubminlstradora de menjars precuinats.

- Control organolèptic de la qualitat dels menjars.
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- Control de llur quantitat i pes.

Control del compliment dels horaris es-�olerts pe� al subminis��'t.

Ccrrprovac
íó de la correcta presentaci.6 del s rrenyar s , així can de Ls

envasos i suports.

SUpervisió de l'elaboraci6 dels menjars a la CUL� èe l'empresa.

Canprovaci6 de la qualitat i l'estat èe conservac í.ó del s alirre::ts en

cru.

Ccmprovaci6 de llur correcta elabora=:��

Comprovaci6 de les dades d'elaboració i caducita�.

Canprovaci6 de les quantitats de pr.írre...res IT'atè=ies que entrin e::

l'elaboraci6 de cada menú.

Cons:ataci6 dèl grau de sa�isfaci6 dels consumidors.

A�enci6 a les reclamacions dels Centres i dels p�opis.
usua�s i, en especial, a les incidències que es puguin
presentar amb caràc�er urgen�.

- Comunicaci6 als serveis de l'Area de Sanitat de les reclama

cions i incidències de llur competència.

Planificaci6 i control de la recollida dels �enjars sob�ants

i del seu transport i lliurament en els llocs establerts a

l 'efecte.

- Control i comprovaci6 de les altes i baixes de les places de

.consumidors dels diversos Centres.

- Manteniment de l'arxiu de comunicacions,incidències i recla

macions referents al subministrarent d'aliments i gesti6 del

LLibre corresponent.

Oficin.) de Rcparaci6 M."lnt en i roent de r:àtJuincas

d·c!::.criurc i calcular. (563.:4.06•2)
Tipus: Cont�e de treb.)ll ex�cutor

N 1 ve I I : o C I a ssc : 8

_ TreballS de reparaci6 de màquines d'escriure 1 calcular de

totes les dep�nd�ncies municipals excloses les de les Em

preses 1 Institucions Municipals amb personalitat
.....

_ Revisi6, neteja 1 greixatge "ln situ" 1 amb caracter perió
dic de les referides màquines.

'.
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- Recuperació de màquines rebutjades i ulterior posta en

funcionament en destinacions apropiades.

- Desfeta de màquines inservibles per al possible aprofitament
de peces.

Dip6sit de màquines rebutjades en ordre a llur recuperació i

aprofitament de peces,així com del' material i de les peces

de recanvi adquirides.
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Interventor (570.1.03.5)

Tipus: _Funcionari" amb habilitació de caràcter nacional

Nivell: 2 Classe: 7

L'Interventor té el caràcter i li corresponen les funcions consignades en

l'article 78 del Reial Decret 3046/77 de 6 d'octubre i, en quant no estigui
modificat per aquest, les assenyalades per l'article 344 de la Llei de Rè -

giro local i en els articles 159 a 163 del Reglament de funcionaris d'Admi
nistració local.

vice-Interventor (570.1.05.7)

Tipus: Funcf.onar-í, "amb habli tació de caràceter nacional

Nivell: 2 Classe: 7

El caràcter i les funcions del Viceinterventor respecte de l'Interventor,
corresponen de manera anàloga a les establertes per al Vicesecretari i
l'Oficial Major respecte del Secretari (art. 83,2 del Reial Decret 3046/77,
de 6 d 'octubre) •

- Organ de col.labor�ció immediata en �es tasques de l'Interventor.

- Exercici de les funcions que còrresponen a l'Interventor en els casos

de vacant, absència, malaltia o abstenció legal o reglamentàJ;ia, i les

que li delegui l'Interventor.

Unitat Operativa de Fiscalització (572.1.01.0)

Tipus: Unitat operativa administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

Corn a instància integradora d' altres òrgans auxiliars, li corresponen les
funcions directives i de comandament que atribueix als caps de les Unitats

Operatives l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de
1981.

Negociat d'Intervenció Fiscal de Despeses (572.2.01.3)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Fiscalitació d'expedients de despeses.
- Fiscalitació de factures i certificacions d'obres.

- Recepció de materials.

Control i fiscalització de troballes de rnetàl.lic a la via pública.
- Fiscalització dels òrgans de gestió.
- Confecció de relacions per a l'aprovació de les factures.

Negociat d'Intervenció Fiscal d'Ingressos (572.2.02.4)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5
"-

Funcions:
- Fiscalització d'expedients d'ingressos.
- Fiscalització de rebuts, padrons, etc ..

- Control Agències executives
- Concerts Fisca�s.
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- Exempcions, bonificacions i reduccions d'exaccions municipals.
- Fiscalitzaci6 d'exaccions municipals.

Negociat dels Serveis Generals (570.3.01.9)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 2

Funcions:
- Registre de documents
- Informes jurídics generals (no específics dels altres Negociats)
- Arxiu d'Intervenci6.
- Fitxer de personal, ingressos, ascensos, llicències, augments graduals,

jubilacions, liquidaci6 MUNPAL, liquidaci6 lRPF.
- Control i fiscalitzaci6 de lliuraments.
- Control i fiscalitzaci6 de nàmiries.
- Devoluci6 d'ingressos.
- Expedici6 de certificacions.
- Examen dels comptes de cabals.
- Fiscalitzaci6 dels lliuraments de les despeses a justificar.
Unitat Operativa de Pressupostos, Comptabilitat i Comptes

Nivell: 3 Classe: 1
,

Com a instància integradora d' altres òrgans auxiliars, li ccrrespor, les
funcions directives i de ccmandarrerrt; que atribueix als caps de les Unitats'
Operatives l' acord de la' Comissi6 Municipal Permanent del 13 de novembre de
1981.

Negociat de Pressupostos i Comptes (571.2.03.1)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:
- Confecci6 d'avant-projectes de pressupostos
- Confecci6 de documents pressupostaris
- Liquidaci6 de pressupostos

.

- Arxiu de pressupostos i comptes
- Préstecs del Banc de Crèdit Local
- Transferències de Crèdits.

Neaociat de Desoeses (571.2.04.2)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

- Assentaments comptables en els llibres de despeses ores
supostàries.

- Operacions i diligències relatives a consignació:
- en els llibres de despeses
- en els expedients, co�ptes i certificacions.

--_-_ -_.� ----_-
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- Balan�os de situaci6 i liquidacions pressupostàries.
- Formulació i Resultes de Pressupostos.

constituci¿, control i devolució de fianc�s i d'altres -

dipòsits i garanties.
Assentaments que s'hagin de formular en els llibres.Re -

gistre de manaments de pagaments. Pressupostos Ordinari,

Especials i Extraordinaris.

- Elaboració d'estadístiques.

Sub-secció de Pa�nts (571.2.0�.0)

Tipus: No apareix en la tipologia, orgàn�ca
Nivell: 4 Classe: 5

- Assenyalament dels pagaments
- Con fe cc í.ó de lliuraments '.

'

Sub-secció-d'lngressos_ (571.2.02.0)

Tipus: No apareix en la tipologia orgànica.
Nivell: 4 Classe: 5

- Contracció dels ingressos
- Confecció dels manaments d'ingrés

Assentaments comptables en els llibres principals i auxi

liarse
-

- Balan�os trimestrals de situació

- Confecció de resultes.

Negociat de Comptabilitat d'Organs de Gestió i V.l.A.P.

(571.2.05.3)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Assemtaments comptables dels valors {ndependents i auxi

liars del Pressupost.
- Comptabilitat dels òrgans de gestió.

Negociat del Deute (577.2.01.1)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5



- �ecepció de factures de cupons
- Control del pagament dels cupons
- Confecció d'oficis tocant a pagament dels cupons

Fulls d'agregació
- Amortitzacions d'emprèstits

Dipositari (570.1.Q�.6)

Tipus: Func-ionari amb habilitació de caràcter nacional

Nivell: 2 Classe: 7

El Dipositari t€ el caràcter i les funcions que li as

signa l'article 80 del Reial Decret 3046/77 de 6 d'octubre,
i, en quant no estiguin modificats per aquest, les que li -

atribueix l' article 247 de la Llei de r€gim local i els, -

articles 172a �81 del Reglament de funcionaris d'Administra
ció local.'

Unitat Operativa de Dipositaria (578.1.01.2)

Tipus: Unitat operativa administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

- Assistència al Dipositari de Fons en les funcions de ola
nificació, organització, coordinació i control dels ser'
veis de Dipositaria.

Proposta de planificació del treball i de les necessitats
de la Unitat, segons instruccions rebudes del Dipositari.

Propostes de planificació de la despesa i previsió d'in
versions de la Unitat.

Proposta d'organització dels serveis de la Unitat, amb

subjecció a les estructures i distribució de funcions pr�
vistes en la norma oraanitzativa i instruccions de la Su-

perioritat.
-

J

- Proposta d'adscripció i trasllat del personal als dife
rents llocs de treball de les dependències de la Unitat,
amb excepció de les p�efectures i sempre que les seves

tasques es corresponguin amb els respectius nomenaments.

- Proposta de distribució dels mitjans materials entre les
diferents dependències i llocs de treball de la Unitat.

- Direcció i coordipació dels serveis de la Unitat, 'd'acord
amb les instruccions rebudes del Dipositari.

- Fiscalització del compliment de les funcions per part de
tot el personal de la Unitat, amb subjecció a les instruc
cions rebudes del Dipositari.
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Control dels resultats obtinguts pels serveis i dependèn
cies de la Unitat.

- Coordinació de les Memòries i estadístiques formulades -

per les dependències de la Unitat.

- Proposta de planificació de pagaments.

Negociat de Comptabilitat (578.2.03.7)

Tipus: Negociat operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Comptabilitat
- Confecció del comunicat gen�ral de pagaments per pressu

-

postos segons �ls lliuraments expedits per La Intervenció.

- Confecció del comunicat de metàl.lic per finestretes i

pressupostos.
- Confecció de talons de comptes corrents, derivats dels ma

naffients de pagament.
- Confecció de-paperetes de pagament.
- Articulat de pagaments per pressupostos.

Comptes de cabals trimestrals per pressupostos i anual de

valors Independents i Auxiliars del Pressupost.
- Llibre de caixa per pressupostos.
- Control dels�diversos comptes corrents que l'Ajuntament -

segueix amb les diverses enti1:ats bancàries.

- Control dels diversos comptes corrents oberts per les di

ferents Arees.

- Comptabilitat del Patronat Municipal de l'Habitatge.
- Control dels interesos abonats pels diferents comptes co-

rrents.

- Actes d'arqueig.
- Control dels comptes de valors "rebut" amb els recapta -

dors en període voluntari.

- Registre de retencions.

- Notificació individual de pagament als interessats,
d'acord amb els lliuraments.

Càlcul de retenció del segell municipal i mutual en cada

un dels lliuraments.

- Administració de béns.

Administració de Premis i Llegats a càrrec d'aquest Ajun
tament fins la seva aprovació pel Ministeri corresponent.

Gestió i liquidació d'ingressos i pagaments per raó de -

les finques del patrimoni municipal.
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Oficina Tècnica d'Habilitaci6 de Personal (578.2.04.8)

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5

- Control d'altes i baixes

- Control de variacions.

- Expedició de certificats per al I.R.P.F.

Control de, vida del personal passiu
Control de retencions I�R.P.F., MUNPAL i altres reten·
cions sobre la nòmina.

'

- Registre de'les pòmines pel al pagament'd'hav�rs.
- Materialització del pagament als interessats.

- Arqueig diari dels pagaments al personal.
Transferències, de comp t.e s.,

Pagament de les nòmines que no disposen d'habilitat i 'de
les que es produeixin amb caràcter accidental.

- Informació públíca d'havers.

Serveis de Caixa (578.2.05.9)

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell: 6 Classe: 5

- Pagament de comptes i certificacions

- Pagaments als diferents proveïdors i habilitats.

- Control i compulsació de poders notarials.

- Retenció del segell mutual i municipal.
- Registre de manaments al seu càrrec.

- Reintegre de manaments impagats.
- Ingressos i segell municipal de la mutualitat

- Recaptació dels ingressos que s'efectuïn per "directe",
mitjan�ant nota d'ingrés en caixa, "cargareme"

- Expedició mecànica del segell municipal
- Expedició mecànica del segell mutual.

- Liquidació del segell mutual dels lliuraments.

- Intervenció i control de les màauines exoedidores del

segell municipal situades en altres_depeñdències.
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- Dipòsit i Deute

- Constitució i devolució de dipòsits
- Pagament del Deute

- Custòdia i registre de pliques
- Registre dels manaments d'ingres i pagament en relació

amb els dipòsits.

-'Caixa auxiliar.

- Custòdia, tant en valors com en mètàl.lic, a càrrec -

dels diferents serveis.

- Lliuraments de talons i pagaments en m�tàl.lic als, -

interessats.
, <

- Registre general de càrrec i dqta que afecta a tots -

els serveis de pagament.

- Acta d'arqueig amb expressió dels pagaments efectuats

i compulsació amb les div�rses finestretes.

- Registre de docUITÍents d'entrada i sort�da.

- Arqueig de paperetes de pagaments realitzats.

- Arxiu.
- Comprovació prevla d'haver-se satisfet de manera co-

rrecta els manaments de pagament i fiscalització dels

segells municipals i mutuals adherits als indicats ma

naments.

- Arxiu dels manaments d'ingrés i pagament fins a la

rendició del compte trimestral (Compte de Cabals) i -

del compte anual- (VIAP) .

Unitat Operativa de Recaptació (576.1.02.6)

Tipus: Unitat operativa administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

- Assistència al Dipositari de Fons en les funcions de

planificació, organització, coordinació i control dels

Serveis de Recaptació.
- Proposta de planificació del treball i de les necessi -

tats de la Unitat, segons instruccions rebudes del Dip�
sitari.

-

Proposta de planificació de la despesa i previsió de

les inversions de la Unitat.

Proposta d'organització dels serveis de_la Unitat amb

subjecció a l'estructura i distribució de les funcions

previstes en la norma organitzativa i en les instruc

cions de la superioritat.



- Proposta d'adscripció i trasllat del personal als dife
rents llocs de treball de les dependències de la Unitat
amb excepcióode les prefectures i semore que les seves

tasques es corresponguin amb els respectius nomenaments.

- Proposta de distribució dels mitjans materials entre les
diferents dependències i llocs de treball de la Unitat.

- Direcció i coordinació dels serveis de la Unitat d'acord
amb les instruccions rebudes del Dipositari.

- Fiscalització del compliment de les funcions per part de
tot el personal de la' Un í.t.at , amb subj ecció a les instruc
cions rebudes del Dipositari.

- Control dels resultats obtinguts pels serveis i dependè�
cies de la Unitat.

- Coordinació de les Memòries i estadístiques formulades -

per les dependències de la Unitat.

Negociat'de Recaotació Voluntària (576.2.15.3)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

- Direcció centralitzada de les funcions de recaptació ,vo
luntària.

- Organització, coordinació i control dels treballs desen
volupats en les diferents oficines de Recaptació.

- Càrrecs d'impagats en les Agències Executives.
- Comptabilitat de totes les oficines de Recaptació en pe-

ríode voluntari.

- Balanços mensuals i rendiment dels comptes trimestrals.
- Comprovació i punteig dels ingressos diaris.
- Informe d'instàncies, entrada i sortida de documents.
- Arxiu de docQ�ents.
- Custòdia de segells i paper de multes.
- Estadístiques recaptatòries.

Negociat de Recaptació Executiva (576.2.17.5)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

- Comprovació i distribució entre les Agències Executives
dels valors no satisfets en períodes voluntaris.

- Fo�malització de les relacions certificades de deutors
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per valors en rebut i preparació de les conseq�ents pro
vidències generals d'apressament.

- Formalització i numer�ció dels expedients de càrrec (car
tes de pagament i rebuts) .

- Formalització de les relacions de certificacions de des
cobert amb les providències individuals d'apressament.

- Comptabilitat de la recaptació en �ia d'apressament.

Rendiment dels comptes i formació dels balan�os trimes
trals.

-

Comprovació i punteig dels comunicats diaris.

I�forme d'instàncies, entrada i sortida de documents.

- Arxiu de documents.

- Estadístiques recaptatòri�s;

Oficina Tècnica de Control-de Recaptadors (576 .. 2.16.4)

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell: 6 Classe: 7

- Supervisió de les funcions recaptatòries efectuades per
les entitats recaptadores i caixes municipals

- Anàlisi i investigaci6 de crèdits incobrables.

- Anàlisi, investigació i control de valors en suspens.
- Informar sobre les propostes de fallits.

Coordinació en la regularització de procediment i remo

viment d'obstacles entre les entitats recaptadores i
les unitats gestores.

- Auditoria sobre els expedients en poder dels recaptadors
i caixes municipals.

- Examen de les anul.lacions proposades als Negociats.
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RELACIONS CIUTADANES



Comeses que li corresoonen (art. 4rt. del �ext refós dels D�
cretsde l'Alcaldia del 27 de iuliol i 14 de setembre 1983).

COMl'ETENCIES

- Relacions amb les entitats ciutadanes.

Manifestacions ciutadanes
- Cavalcades.

Certàmens, comoeticions i concursos.

- Fires i exposicions.

Coordinació amb la Fira Oficial i Iriternacional·de Mos
tres.

- Congressos, assemblees, convencions i simposis.
- Relacions públiques.

- Campanyes i activitats de relacions públiaues.
- Edicions de programes, guies, plànols, fullets i publi-

cacions.

- Agermanament amb al tres municipis es oanvo Ls i estranaers.
- Concessió de la Medalla de la Ciutat en les seves tres

categories i conceSSlO del títol honorífic de fill predi
lecte de Barcelona.

- Atorgament de medallas i distintius no atribuïts en

altres àrees.
- Incorporació de personalitats a la �aleria de Catalans -

Il.lustres.

- Administració del Poble Esnanvol.
- Administració de les Reials Drassanes, Palau de Pedral -

bes i de l'antic Mercat del Born.

Disposició del Palau Municioal d'Esoorts per a actes ciu
tadans no esportius en coordinació amb l'Area de Joven �

tut i Esports.

- Turisme:
- Promoció turística de la ciutat.
- Gesti6 de les oficines municipals de turisme.

- Ceremonial :

- Protocol.

Recepció i residència d'hostes il.lust�es.
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- Disposici6 de salons de la Casa Consistorial.

- Administraci6 del Palauet Albéniz

- Majordomia.
- Mitjans de comunicació social

- Relació amb els mitjans de comunicació social

- Informació municipal a través dels esmentats mitians.

- Servei de Troballes .

- Exercici de les funcions de tutela i control aue corres-

ponen als òrqans de oovern de l'Aiuntament sobre el Patro

nat Municipal de Turisme de Barcelona, així com la cana'�
lització de les seves relacions amb els

ò

rcaris de l' Admi-

nistració Municipal.
.



ESTRUCTURA

L'Area de Relacions Ciutadanes, sota la direcció política

d'un Conseller-Regidor i l'executiva d'un Coordinador de Ser

veis, es'tà integrada pels següents òrgans auxi liars:

l. Responsable de Relacions Comunitàries
(D.A. 27-XII-85)

,

2. Comissió d'Imatge (D.A. 23-1-86)

j. Gere�t d'Imatge de' l'Ajuntament de'�arcelona (D.A.30-V-86)
4· Unitat ope:r;ativa de Rèlacions públiaues

(CMP 11-11-83 i 26-11-82 - Contractaci6)
. .

4·1. Negociat de Relacions públiaues(C.G. 31-Vll�85 Comprades concentrada)

4.2. Servei tècniè de Relacions públiques.
1.2.1. Oficina tècnica de Mitjans Audiovisuals i

Disseny.
4.3. Administració del Poble Espanvol.
4.4. Oficina de troballes

4.5. Oficina de Majordomia (CMP 26-X-79 i D.A. 8-XI-84)
4.6. Administració del Palauet Alb€niz (CMP 26-X-79 i

D.A. 8-XI' 84) .

5. Palau de Pedralbes (DA 21-XII-81, el qual disposa l'adscriE
ció de les instal.lacions i personal de l'esmentada depen _

dència a la U.O. de Cerimonial i Maiordomia) .

Està adscrit, bambé, a l'Area de Relacions Ciutadanes,
de conformitat amb la seva especial naturalesa orgànica, el
Patronat Municipal de Turisme de Barcelona (CP 4-Vlll-81).
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ORGAl'JS l FUNCIONS

APEA DE REIACIONS CIUI'ADANES

Conseller-Regidor de l'Area (622.2.25.3)

Tipus: Area d'actuació
Nivell: 1 Classe: 4

Funcions:
- Les assenyalades en l'extrem sisè dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de j�

liol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Comissió d' Imatge
Funcions:

'

-' Impulsar les campanyes promocionals de l'Ajuntamer.t de Barcelona, contro
lar llur execuc.ió , vetllar per la bona imatge de l'a políticà municipal
al. carrer, i millorar la relació entre els ciutadans i els serveis �i
··cipals.

Gerent d'Imatge de l'Ajuntament de Barcelona

Tipus: Lloc de treball
.

Nivell: 2
.

Funcions:

- Seguiment i control de les activitats que determini la Comissió d'imatge.

Coordinador de Serveis (622.2.61.7)

Tipus: Area d'actuació
Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Les assenyalades en l'extrem setè dels Decrets de l'Alcaldia-de 27 de j�
liol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Unitat Operativa de Relacions Públiques (530.1.02.6)

Tipus: Unitat Operativa tècnico-adrninistrativa
Nivell: 3 Classe: 1

Can a instància integradora d' altres òrgans auxiliars, li corresponen
les funcions directives i de canandament que atribueix als caps de les -

Unitats Operatives l'acord de la Comissió municipal Permanent del 12 de
novembre de 1981; i a més, les següents:
- Assistència al Regidor-Conseller de l'Area en l'exercici de les seves -

funcions directives.

- Assistència tècnico-administrativa a tots els òrgans de l'Area.

_ Informe i proposta de resolució de tots els expedients instrLlïts pels
esmentats òrgans.

- Preparació del pressupost i control de l'aplicació de les partides con

cements al'Area.

- Control de les despeses produïdes per les diverses dependències de -

l'Area.

- Administració de les Drassanes i de l'antic Mercat del Born.

- Col.labJració amb els òrgans competents de l'Area d'Esports, per a actes
i manifestacions no estrictament esportives.

- Relacions amb la Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona i
amb el Palau de Congressos.
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Negociat de Relacions Públiques (533.3.01.1)

- de cessió dels edificis i locals administrat� per,
, l' Area 'per a expo s í.c Lon s o al tres actes d' interès ciu'
tadà¡

d'autorització de rodatges cinematogràfics i reportat
ges fotogràfics en els esmentats edificis i locals o-a
la via pública;

- d'autoritzacions per a la utilització de les columnes
anunciadores de la via pública.

Instrucci6 dels expedients de contractaci6, en totes les se

ves fases i incidències fins a la consumació del contracte,
de les adauisicions, serveis i subministraments relacionats

amb les activitats de l'Area.

Tipus: Negociat operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

- Instrucci6 dels se9üents expedi�pts:
_ d'atorgament de la Medalla de la Ciutat i dels titols

'de Fill Adopt í,u i Predilecte de Ba rce Loria r.

d' aqe rman amerrt; de la Ciutat de Barcelona amb altres -

-

municipis;
- d'organització de la Cavalcada dels Reis;

Arrendament de serveis personals i materials de tercers,
per a l'organització d'actes i manifestacions públiques
d'iniciativa�municipal: Cavalcades, festes, certàmens "

competicions, concursos, exposicions, congressos, assem

bleas, convencions, simposis, conferències, reunions, =

recepcions, banquets _, etc.

- Cessió a tercers de l'ús de les Drassanes, Poble Espa�'
nyol, Palau d'Esports (per a actes o manifestacions no -

estrictament esportius), Antic Mercat del Born, salons

de les Cases Consistorials i altres edificis o locals -

municipals de caràcter representatiu, per a la celebra

ci6 d'actes d'interès ciutadà.

- Adquisició i subministrament dels següents béns:

aparells, instruments, útils i materials seleccionats
amb els tècnics de fotografia, cinematografia, mitjans
audiovisuals i disseny, destinats a l'oficina tècnica
de la Unitat;

- llibres, revistes, diaris i publicacions per a les De
pendències de l'Area;
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- obsequis per a hostes il.lustres;
� entrades del Gran Teatre del Liceu i altres especta _

eles per a convidats de la Corporació;
-

- articles de menjar i beure per al bar de Regidors¡vai
xella, cristalleria, aoar.ells i útils especlfics per
a l'esmentat bar;

- mobiliari i parament per al Palauet Albéniz i el Pa�u
Reial de Pedralbes.

Arrendament dels serveis 'de conservació i entreteniment
i assegbr�nça, en el seu cas, dels bébs enumerats eti
l'eolqraf anterior.

- Instru�ció dels expedients d'adquisició desconcentrada
dels bens'mobles d'ús o consum ordinari i no esoeclfic
amb destinació'als òrgans que s'indiquen:

� Oficina de Regidors,i ,d'assistència a'grups polítics.
- Tinència d'Alcaldia - F.egidoria de Relacions Ciutada

nes i òrgans que en depenen directament.

- Coordinador de Serveis de Relacions Ciutadanes amb -

tots els òrgans que en depenen.

- Impressió de les publicacions de l'Area que, per qualse
vol circumstància, no pugui fer la Impremta municipal.

- Convenis i concerts amb altres entitats, públiques o pri
vades, per a la seva col.laboraci6 amb l'Ajuntament en
matèries de la competència de l'Area.

Instrucci6 dels expedients econòm�cs relatius a tota

l'activitat de l'Area.

de planificaci6 de despeses i previsió d'inversions

- d'autoritzaci6 de despeses
- d'aprovació de factures i actes de recepció

de justificaci6 de les quantitats lliurades en conceE
te de pagaments a justificar.

- Assistència administrativa de la Unitat.

- Comandes de material.

- Inventari, control i administració dels mitjans materi
als adscrits o subministrats a la Unitat.

- Control de costos i resultats dels serveis; indicadors
de gestió.

- Atenci6 a la conservació i entreteniment dels locals i

dependències de la Unitat i relació amb els serveis Tèc
nies encarregats d'aquestes funcions.



294.

_ Control de les destinacions i situaci6 de tot el perso
nal.

_ Registre, arxiu i documentaci6 general de la Unitat

Instrucci6 dels exoedients sancionadors en les següents -

matèries:

_ Actes, activitats i instal.lacions a les vies públiques
i recintes d'especial caràcter ciutadà, que es relaci�
nen en l'ANNEX que es transcriu més avall.

_ Fires i mostres de caràcter promocional i manifestacions
similars.

_ Manifestacions. i activitats ciutadanes que afectin a -

més d'un D�stricte.

_ Rodatge de pel.11cules a la via pública ..

ANNEX: Relaci6 de les vies públiques i recintes d'especial caràcter ciu�
dà:' Plaça de Sant Jaume; Plaça del Rei i Avinguda, de l'Estadi i Avinguda -

Mrrquès de Comillas; Carretera dé MirarrEr i Avinguda Rius i Taulet i .. Avin�
. da Maria Cristina; Rambles; Rambla de Catalunya; Plaça de Cat.a'lunya r Gr�
Via de les Corts Cat.aLanes r Passeig de Gràcia; carrer Arag6; Passeig de

Colan; MJll de Bosch i Alsina; Avinguda Diagonal; Avinguda M=ridiana¡ Re

cint Parc de la Ciutadella¡ Muntanya de l-bntjuïc.
(C.G.7 -V-86)

Servei Tècnic de Relacions Públiques (533.2.02.0)

Tipus:
Nivell:

Servei tècnic operatiu
5 Classe: 7

Funcions:

- Organitzaci6 d'actes de relacions públiques de tota mena.

Organitzaci6 d'actes ciutadans relacionats amb esdeveni
ments ordinaris i extraordinaris.

- Organització i control de serveis i materials per a l'or
ganització de manifestacions públiques d'iniciativa munI
cipal, certàmens, cavalcades, competicions, concursos, =
conferències, reunions, concerts, representacions, etc.

- Coordinaci6 de la utilitzaci6 per tercers de les Drassa
nes, Poble Espanyol, antic Mercat del Born, i altres edi
ficis i locals municipals de caràcter representatiu.

-

- Col.laboraci6 emb els organitzadors de congressos, con

vencions, assemblees, competicions, concursos i altres
events anàlegs.

- Organització d'actes a les dependències municioals en
atenció als visitants de la Ciutat i participa�ts en ma
nifestacions ciutadanes.



I
- Promoci6 de la Ciutat com a seu de congressos i altres -

manifestacions de trascendència pública.
- Promoci6 i coordinaci6 de visites col.lectives a l'Ajuntament.

Campanyes i activitats de relacions públiques.
- Coordinaci6'dels actes d'agermanament amb altres ciutats.
:... Confecció de puhlicacions, programes, guies i plànols, -

dissenys informatius i publicitaris.
- Muntatge d'exposicions.

Coordinació i control de' "stands." municipals a pires i SaIons.
Publicaci6 del calendari anyal dels actes de transcendència ciutadana que es cregui hagin de celebrar-se � Barcelona, organitzats per entitáts i institucions de qua�s� -yú'] classe.

- Publicació quinzenal dels actes de trascendència ciutadana que es realitzin a la Ciutat.

Instal.lació de pannells mòbils o fixos a la via públicaper anunciar la celebraci6 d'actes i manifestacions ciutadanes.

Senyalització de dependències i itineraris dins els edificis municipals.
- Seguiment i control del logotip nunicipal.
- Coordinaci6, assessorament i assistència tècnica als òrgans de l'Administració municipal sobre la utilització iexplotació dels mitjans audiovisuals.

Oficina Tècnica de Mitjans Audiovisuals i Disseny
(543.5.01.0)

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

- Realitzaci6 de fotografies
- Producci6 d'�udiovisuals

Coordinaci6 i control de filmacions i prodúcci6ns 1udiovisuals realitzades per tercers per a l'Ajuntament.
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- Projeccions i exhibicions àudiovisuals i cinematogràf� -

queso
- Disseny i publicacions, opuscles, cartells etc.

Projecci6 i realitzaci6 de "stands" i exposicions.
- Laboratori fotogràfic.
- Arxiu i fotografies, audiovisuals i films.

Administr�ci6 del Poble Espanyol (261;2�02.0).

Tipus: Centre de prestaci6 de �erveis p�rsonals culturals

Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

- Cura i vigilància del seu recinte, dels actes que s'hicelebrin i les activitats dels establiments autoritzats.

Oficina de troballes (536.2.01.0)

Tipus: Centre de prestaci6 de serveis personals

Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

- Recepci6, cust�dia i devolució, en el seu cas, dels objec
tes trobats i liquidació de les recompenses pertinents, =
de conformitat amb el que disposen els articles 615 i 616
del Codi civil.

Oficina de Majordomia (531.2.02.2)

Tipus Centre de treball executor

Nivell: 6

Funcions:
Classe: 8

- Habilitaci6 de l'edifici i els salons de la Casa Consis
torial per tal de celebrar-hi actes públics.

- Bar i menjador de la Casa Consistorial.
- Neteja dels edificis centrals (Casa Consistorial i edificis annexos, edificis dels carrers d'Avinyó i del Portal

de l'Angel).



- Trasllats de mobiliari i material entre les dependències ITU
nicipals.

- Tauler d'anuncis (col.locació i retirada dels documents a -

exposar i diligències acreditatives d'haver-ho fet)

Administració del Palauet Albéniz (532.2.01.5)

Tipu�: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 6 ,Classe: 9

Funcions:

Vigilància" mantehiment i habilitació del Pa Laue t; Albéniz ..
" ,

�alau de Pedralbes (251.2.13.8)

Tipus: Centre de prestació de serveis p�rsonals' culturals

Nivell: 5 'Classe:' 9

Funcions:

- Gestió del Palau de Pedralbes

Patronat Municipal de Turisme de Barcelona (262.2.07.8)

Tipus: Fundació pública municipal

Nivell: 1 Classe: 1

El Patronat Municipal de Turisme de Barcelona tindrà per ob
jecte:
- Promoure la presència activa de Barcelona en el mercat tu

rístic, procurant la coordinaci6 dels sectors interessats
en e 1 foment de.¡_ turisme.

- Estudiar els problemes turístics de la ciutat adoptant o

proposant les mesures que es considerin més adients per a
solucionar-los.

Elaborar el material de propaganda necess�ria a fi de co
nèixer els recursos turístics de Barcelona per tal de fo=
mentar la captaci6 de visitants.

__ .- •. _ �_.• __...... • ".�.r



- Potenciar el desenvolupament del "turisme per a tothom".
o

- Col. laborar amb altres entitats públiques o privades en -

la promoci6 de Barcelona i les zones en les quals es trobi

inclosa la ciutat, en benefici de l'atracci6 turlstica.

- Instar a les autoritats i organismes competents la tramita

ci6 de concerts econòmics per al finançament de campanyes

de promoci6 turística.

Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels va

lors sòcio-cultrlrals de la ciutat.

Gestionar, promocion�r i re�litzar totes aquelles activi

tats ciutadanes que puguin beneficiar l'oferiment turístic

de Barcelona.
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AREA 5

URBANISME l OBRES PUBLIQUES



COMPETENCIES

Comeses aue li corresponen (art. 4rt. del Text refós dels D�
cre�de l'Alcaldia del 27 de luliol i 14 de setembre 1983).

- Exercici de les funcions de 'tutela i control aue correspo
nen als òraans de crove rn de 1 'Aiuntament sobre la funda::
ció pública municipal del nave l Ló a l.emanv . "Mies van der '

Rohe�, així com li canalització de les relacions de l'al_
Ludí.da entitat amb els

ò

rcrans
: de l'Administració' Municipal

centralitzada.
.

- Relacions funcionals amb el Servei Municipal de Parcs i -

Jardins i amb el Patronat "1unicipal de l'Habitatae per a

coordinar Les .seves. resP,eCtives activi tats amb 'les de 1" Area .

- Coordinació i determinació de la política urbanística alo
baL, aue orienti les actuacions de les Subàrees d' Uzba -

nisme, Projectes Urbans i Obres públiaues.
- Realitzacions dels plans i proarames d'actuació de l'Area.

Subàrea a) Urbanisme :

- Planeiament i ordenació urbanístics en tots els seus aspec.
tes :' desenvolupament del Pla Comarcal, oLane j ament de

..

-

sistemes qenerals, plans parcials i especials, i estudis
de detall.

- Programació, promoció i consegfient informe preceptiu dels
projectes a càrrec de la Direcció de 'Serveis de Projectes
Urbans aue afectin l'estructura formal de la Ciutat, tant
en relació a la directa confiauració dels espais urbans -

com als edificis siqnificatius, monuments, moblament i
instal.lacions de l'àmbit urbà; i pronosta d'encàrrec de
projectes i informes a professionais externs él l'adminis
tració.

- Gestió i desenvolupament funcional dels plans públics i

privats; adauisició de sòl i edificis, valoracions especí
fiques, expropiacions i desnonaments; gestió i coordinacIó
d'accions urbanístiaues puntuals.

- Llicències i inspecció de l'edificació i ús del sòl privat
i pGblic; llicèn�ies de guals i reserves d'estaciona�ent
i parada per causa d'obres particulars; informe en els -

expedient� de llicències i concessions de l'6s especial,
privatiu i anormal de béns d'ús i servei públic •.
Informes nreceptius de les obres i instal,lacions a l'es
pai públic que duguin a terme les diverses àrees d'actu�
ció municipal, Consellsde Districte, Oraans Especials de
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Gestió, Institucions i Empreses Municioa1s.

Llicències i insoecció d'insta1.1acions industrials i co

mercials. Col.1aboració en la correcció d� factors cau �

sants de contaminació.

- Normes i Ordenances d'edificació i d'activitats. Ordenan
ces fisèals en els ternes aue afecten l'ús de l'esnai

-

� urbà:

- Correcció d'infraccions urbanístiaues.

- Cata10qació, estudi i protecció 4e1s edificis, jardins,
coniunts i monuments artístics i històrics •

. ,Subàrea' b) Proiectes urbans

- Elaboració dels, seatients riro+e c t.e s.

D' urbanització: d'obertura i reforma de carrers i pla ....

ceSi de parcs i iardins, de cementiris i d'esoais pú�.
1:l.1ics en'-qener"ll:

.

De construcció i Lns t.a L', Lac í.ê d' elements urbanísti.cs_ ""

de tota mena, inclosos l'arhrat i la iardineria, excep

tuant els constitutius de les xarxes semafòrürues i de
clavequeram i les fonts públiaues no ornament�ls.

De construcció i restauraci.ó de monuments i fonts orna

mentals.

De construcció i renovació de les il,luminac�Qna art�
tiques deçorative� d' edifi.cis, monumentos i forrt.s o rría-.

mentals.

- De construcció o remodelació dels edificis municipals
de tota mena i de les seves instal.lac:i,.one., exceptuant

aquells destinats a assistència sanitària i Ïes cons -

truccions funeràries.

- De restauració dels edificis artístics i històrics i
de les seves instal.lacio�,

- Execució dels seatients oroiectes:
De construcci6 i restauració dels edificis artístics i
nistòrics i de les seves instal.lacions.

De construcció i restauració de monuments i fonts orna

mentals.

- Conservació de :

Edificis artístics i h�stòrics,

- Monuments.

- Supervisió de l'execució de tots els proiectes elaborats
pei la subàrea.

.
.

- Fiscalització dels proiectes d'urbanització i de construc
ció i reparació d'eÏemÈmts urbanístics, formulats pels _

......

particulars i supervisió de la seva execució,
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_ Col.laboració amb la Subàrea d'Urbanisme en les tasaues
de planeiament i ordenació urbanístics pel aue fa a la _

conf í

cu rac í.ê formal de la ciutat.

Subàrea c) Obres PGbliques
_ Execució dels proiectes de construcció i instal.lacions

dels elements urbanístics de tot tipus, excentuant els _

semàfors, els monuments i les fonts.
_ �eparació, conservació i entreteniment dels elements

urbanístics de totes classes incloses les il.luminaclons
artístiques d'edificis, monuments i fonts ornamentals i
exclosos els monuments, ,sémàfors, arbrat, jardineria i
fonts pGbiiques no ornamentals.

Funcionament de les fonts l¡uminoses i ornamentals.

Proj ecció I execució l' conservació i netej a de la xarxa de
clavequeres, col.le.c.tors i. .desouas sos. aL mar .•

'_ Instal.lació, conservació i funciOnament .de les estacions
elevadores i. depuradores d'alades residuals.
Llicències per a la construcció' 1 reoerac í.ó. de voreres L
clavecruerons i per a l'obertura de rases i canalitzacions.
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L'Area d'Urbanisme i Obres Públiques, sota la direcci6 polftica
d'un Conseller-Regidor i l'executiva d'un Coordinador de Serveis,
es subdivideix en:

1. Assessor Tècnic de la 1ª Tinència d'Alcaldia
(D.A. 19-XII-86)

2. Organ d'assistència a la Primera 'rinència' d' Alcaldia
(D.1\. 1-XII-83)

3. O'rgan d'assistència a la Primera Tinència d'Alcaldia
(24-XI-82)

4. pirector Tècnic del Programa per a la protecci6 i millora del

Paisatge Urbà. (D.A. 2-IV-86)

5. Comissionat per a la gesti6 de la campanya de Protecció i mi
llora del Paisatge Urbà. (D.A. 2-IV-86)

5.1 Oficina Tècnico-administrativa especial de la campanya
per a la protecció i millora del Paisatge Urbà.

6. Fundació Municipal del PavellO Alemany "Mies Van der Rohe".
( A.C.P. 18-111-83)

7. Secretaria Tècnica d'Urbanisme i Obres Públiques
(CMP 30-XII-81, i D.A. 19-XII-86)

7.1 Servei de Coordinació
7.2 Servei d'Estadística i Informaci6
7.3 Laboratori de Control de Materials

Subàrea d'Urbanisme

Director de Serveis de Disciplina Urbanística (C.G.31-VII-85 Com
pra desconcentrada)
1. Unitat Operativa de Llicències d'Obres i Activitats Indus

trials. (C.M.P. 16-111-81)
1.1 Oficina administrativa (C.M.P. 30-XII-81)
1.2 Servei I i 11 de Llicències d'Activitats Industrials

(C.M.P. 16-111-81)
1.3 Serveis 1,11 i III de Llicències d'Obres (C.M.P. 16-111-

81)
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2. Unitat Operativa d'Inspecció Urbanística (CMP. 16-111-81)
2.1 Servei d'Inspecció d'Obres

2.2 Servei d'Inspecció d'Activitats Industrials
2.3 Negociat d'Inspecció d'Obres (C.M.P. 26-11-82 Contrac

tació)

2.4 Negociat d'Edificis Ruinosos i Execucions Materials
(C.M.P. 26-11-82. Contractació)

Director de Serve�s de Planejament Urbanístic

(C.G. '31-VII-85 Compra desconcentrada).

,

1. Unitat Operativa de Planejament (CM� 16-111-81 i 30�XII-81)
1.1 Negociat de Planejament (CMP 26-11-82 Contractació)
1.2 Serveis de Planejament I i 11

. .
.

birector de Serveis de Gestió Urb�nística
1. Unitat Operativa de Gestió Urbanística (CMP 16-111-81 i

C.G. 31-VII-85 Compra desconcentrada)
1.1 Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

(CMP 26-11-82 Contractació)
1.2 Serveis d'Assistència en Sistemes d'Actuació
1.3 Servei d'Enderrocs

1.4 Servei de Valoracions

Subàrea de Projectes Urbans

Director de Serveis de Projectes Urbans

O. Director adjunt d'Espais Locals (D.A. 3-11-86)
1. Unitat Operativa de Projectes Urbans (CMP 16-111-81 i 26-11-

82 Contractació i C.G. 31-VII-85 Compra desconcentrada) .

1.1 Servei de Projectes i Elements Urbans

1.2 Servei d'Actuacions sobre el Patrimoni Artístic i Ambien
tal (CMP 30-XII-81)

1.3 Servei d'Il.luninacions Artístiques i Fonts Ornamentals
(CMP 30-XII-81)

1.4 Servei de Construcció d'Edificis i Instal.lacions
(CMP 12-11-82 i 26-11-82 Contractació)

Subàrea d'Obres Públiques

Director de Serveis d'Obres Públiques (C.G. 31-VII-85 Compra
desconcentrada)
1. Negociat d'Obres Públiques (CMP 30-XII-81 i 26-11-82 Contrac

tació)
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7' Unitat Operativa d'Obres de Vialitat (CMP 30-XII-81)

2.1 Oficina administrativa

2.2 Servei de Pavimentació A

3.3 Servei de Pavimentació B

3.4 Parc de Maqu_inària

3. Unitat Operativa d'Enllumenat Públic (CMP 30-XII-81)

3.1 Oficina administrativa

3.2 Laboratori luminotècnic

.3.3 Servei de Construcció d'Enllumenat Públic

3.4 Servei de Con�ervació d'Enllumenat Públic

4. unitat Operativa de Saneja�ent (CMP 30-XII-81)
4.1 Oficina administrativa

4.2 Laboratori d'Aigües Residuals

4.'3 Servei de' Construcció de Clavegueram
4.� Servei de Conservació de Clavegueram
4.5 Servei de Depuració d'Aigües Residuals.
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ORGANS l FUNCIONS

AREA D'URBANISME l OBRES PUBLIQUES (*)

Conseller-Regidor de l'Area (622.2.54.8)'

Tipus: Area d'Actuació

Nivell: 1 Classe: 4

.

Funcions:

- Les assignades en l'extrem sisè dels Decrets de l'Alca�dia de
27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Assessor Tècnic de la 1ª Tinència d'Alcaldia (310.4.02.4)

T�pus: Lloc de treball

Nivel�: 4 Classè: 4

Sota la dependència directa de la 1ª Tïnència d'Alcaldia,exer

cirà les funcions tècniques que aquesta li encomani i, en par

ticular, les següents:

Elaboració d'estudis, anàlisis i informes sobre matèries pro

pies de l'Area.

- Assessorament jurídic en matèries urbanístiques.

- Suport tècnic a la 1ª Tinència d'Alcaldia en l'exercici de

les seves funcions en matèria de disciplina urbanística, en

especial en les relacions amb entitats i particulars i en el

procés de descentralització de Disciplina Urbanística.

- Assessorament jurídic en relació al programa de Millora del

Paisatge Urbà.

Organ d'Assistència a la Primera Tinència d'Alcaldia (1)

Tipus: Lloc de treball

Nivell: 3

Es crea en l'Area d'Urbanisme i Obres Públiques, un lloc de tre

ball com a òrgan d'assistència adscrit directament a la Primera
.

Tinència d'Alcaldia a fi de realitzar funcions de gestió, coor

dinació i seguiment tècnico-econòmic dels expedients que gene -

ren les Unitats operatives integrades a_ l'esmentada àrea.

L'expressat lloc de treball tindrà assignades les funcions se -

güents:
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a) Coordinació dels avanços de pressupost que formulin les sub

àrees que pertanyen a l'Area d'Urbanisme i Obres Públiques,
així corn la planificació de les seves despeses i la previsió
de les seves inversions.

b) Seguiment i control econòmic dels expedients preparant la

consignació de les quantitats dels pressupostos d'execució.

c) Seguiment i control de les certificacions d'obres.

d) Relacions amb la Intervenció de Fons en matèria de gestió

'pres��postària.

(*) En relació a les obres finançades mitjançant els Plans Municipals d'Ocu

pació, i a, través dels organismes competent;s en cada una de les respec=
tives matèries, l"'Area d'Urbanisme i Obres Públiques realitzarà les se

güents funcions:

Gesti6 dels recursos personals i materials finanéiats amb els fons,
administrats per 'la Ponència per al Desenvolupament Econòmic i,' So -

cial de la Ciutat.
.

'
'

.

Direcció de l'execució i coordinació de les obres públiques i projec
tes urbans que, degudarrent aprovats pels òrgans rmnicipals de govern,
es realitzin amb personal dels Plans d'Ocupació.

- Tramitació i gestió dels contractes d'adquisició i subministrament

dels materials consumibles, utensilis i maquinària necessaris per a

la realització de les esmentades obres.

- Gestió del parc de maquinària i del magatzem de materials de cons -

trucció destinats a aquests treballs.

(C.G. 11-juny-1986)
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Organ d' Assü;tènc1i:1 a la Primera Tinència d'Alcaldia (2)

Tipus: LLoc de treball

Nivell: 5

Funcions:

Prestar a s s í.st ênc.í a tècnica, al Tinent d 'Alcalde de Pla.

nificaci6 i Ordenaci6 de la Ciutat, en llexerpici de
Le s seves' fu n c

í

o n s de grog:tamaèio r- coordinaci6 i segui
m e n.p tècnic i e c c n òm

í

c , de les, actuacions de Les Ma

croArees, amb les següents funcioBs especifiques:

Coordinaci6 deIs programes d'actua¿i6, previsio�s de

necessitats i determinaci6 de dèficits i "standards"
aplicabl�s, el.laborats pei ,les d{verses Arees de la

MacroArea.

Coordinaci6 dels avanços de pressupostos formulats

per les referides Arees, de la Planificaci6 de les se

ves despeses orminàries i de la previsi6 de les seves

inversions.

Seguiment del desenvolupament dels esmentats progra -

mes i previsions i, en general, de les actuacions de

les àrees.

Seguiment del desenvolupament de les partides pressu

postàries administrades per les Arees i gesti6 dels

procesos relacionats amb les quantitats lliurades en

concepte de pagaments a justificar, a les direccions
de les referides àrees.

Verificació i compvovació dels costos de constitució

i funcionament dels serveis el.laborats per les dis

tintes àrees.

�irector Tècnic del Programa per a la protecció i millora

.del Paisatge Urbà. (130.1.06.8)

Relacions amb el Gabinet Tècnic de Programació i amb

la Intervenci6 de cabals en matèries de Planificaci6

i Gesti6 pressupostAria.

Tipus: LLoc de treball

Nivell: 3

Funcions:
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- Definir els criteris i les orientacions de caire tccnlC a

què hauran de sotmetre's totes les obres i actuacions de ca

ràcter urbanistic i arquitectònic que s'acolleixin al ProEr�
ma, aixi com establir el contingut tècnic de les activitats

de projecció exterior d'aquest.

_ Respecte de les sol.licituds referents a façanes o parets

mitgeres de finques incloses en el catàleg del Patrimoni

Arquitectònic Històrico-Artistic, en el seu entorn, o en les

zones incloses en la campanya municipal de façanes; a tendals,

marquesines, elements visibles des de la via p6bllca i rêtol�

situats en edificis ,catalogats, conjunts ,protegits i vies

importants, li correspondrà:

_ neterminar les condicions particulars a què hauran d'ate

nir-se les referides obres i actuácions en ¿ada cas.

- Informar les c'o r-r e spone n ts sol.lic 1 tuds de Ls particulàrs.

Tramitar i proposar la �oncessi6 �e les corresponent� 111

cències o autoritzacions.

- Fiscalitzar l'execució de les obres' i verificar el desen

volupament de les actuacions.

- Valorar el grau d'acomodació de les obres i actuacions

als criteris generals i determinacions particulars en or

dre a l'aplicació dels beneficis fiscals sol.licitats.

- Determinar les mesures correctores a introduir en les obres

i actuacions realitzades.

- Determinar els beneficis fiscals o subvencions que corres

pongui a cada obra o actuació.

Respecte dels Districtes:

Donar orientacions i directrius tècniques a llurs Divisions

de serveis tècnics per al desenvolupament dels actes que rea

litzin en l'execució de la campanya.

- Informar, amb caràcter vinculant, el expedients d'obres

d'enjardinament d'espais oberts d'ús privat situats a l'in

terior d'illes tancades, així com els referents a obres

d'enjardinament encaminades a permetre la visió o l'accés

al p6blic d'espais privats accesibles des de la via públi
ca, sempre que es'trobin situats a monuments històrico

artistics, edificis catalogats individualment. a l'entorn

d'ambdós o en conjunts protegits.

- Supervisar, en general, les activitats de les Divisions

de serveis Tècnics dels Districtes en la concessió de les

llicències i autoritzacions per obres 1 actuacions acolli

des al Programa.
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- Avaluació 1 perfeccionament del desenvolupament del Programa.

- SeEuiment i valoració tècnica de la Campanya en ordre a la con

secució dels objectius establerts, 1 fi proposar a la Superio
ritat les millores i noves orientacions de la Campanya que con

vinEuin.

- Informes i propostes a la Superioritat en ordre a possibles
modificacions en el Programa.

- Valoració dels danys ocasionats a les obres i actuacions efec

tuades en el marc del Programa, en cas de robatori, incendi ,
inundació o qualsevol altre tipus de catàstrofe.

Comissionat per a la qesti6 de la campànya per a la Droteccf�
i millor� del Paisatge Urbà (130.1.05.7)

Tipus: LLoc de treball

Nivell:. 3

Funcions:

- Coordinació general de la gestió de la campanya i de tots els

òrgans de l'Administració municipal executiva que hi 1ntervin

guinoI
- Gestió i control de les partides del Pressupost aplicades al

finançament de la Campanya.

- Definició dels circuits i dels tràmits i seqUències dels expe

d
í

e n t s per les obres i actuacions que s
' aco11eixin a. la cam

panya.

- Control deis esmentats expedients i de llur tramitació i veri

ficació de la seva acomodació als circuits establerts.

- Informació i orientacions individuals a les persones i entitats

que vulguin incorporar-se a la campanya.

- Impulsió i agi1itzaci6 de tot el procés de gestió de la cam

panya, proposant, si cal, l'establiment de canals especials
per al desenvolupament del procediment.

Informes 1 propostes a la Superioritat en relació a l'estat de

desenvolupament de la Campanya.

- Proposar i impulsar la concessió dels beneficis fiscals o sub

vencions que corresponguin.

- Coordinació dels tràmits d'expedició de les llicències amb els

de subvenció i beneficis fiscals, en especial entre els òrgans
dels Districtes 1 els de l'àrea de Finances.

- Proposar a la Superioritat la designació de funcionaris que

actuïn com enllaços entre els respectius òrgans en els que es

tiguin adscrits i el Comissionat 1 el Director tècnic de la

campanya.
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Gestionar amh les entitats ptibliques o privades de tota mena,

llur col.laboració, tant pel que fa a la realització de tota

mena d'obres i actuacions de les previstes en el Programa, en

els immobles de què siguin titulars, corn per a rr.u e r c a Lí t z.í.n

aportacions econòmiques a la Campanya o be donin facilitats

per a l'obtenció de crèdits en les millors condicions als par

ticulars què s'hi acolleixin.

Discernir les peticions i proposar els beneficis fiscals a

atorgpr en cas de robatori, incendi, inundació o qualsevol
altre tipus de catàstrofe.

.:. S e 9 u i m e n t e ,s tadi 5; tic d e I d e s e ny o I u p a m e n t de. I a C a m pan ya •

Oficina Têcnico- administrativa eipecial de la Ca�panya per a

l� Pro�ecció i Mil�ora del Paisatge Urbà, <'30.3.01.9)

Tipus: LLoc de treball

Nivell: 5

Fundació Ptiblica del Pavellò Alemany �ies Van tler Rohe

(251.2.16.0)
Tipus: Fundació pública municipal

Nivell: 6 Classe: 9

A fi de reconstruir i determinar l'ús a cada moment del pa�

vellò alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona de

1929 de L.Mies Van Der Rohe situat de bell nou al seu ante

rior emplaçament, es constitueix una Fundació pública muni

cipal d'acord amb els arts. 67,2 i 85,b) del Reglament de

Serveis de les Coorporacions locals i altres disposicions

aplicables.

Constitueix l'objecte de la fundació la reconstrucció, el man

teniment, la determinació de l'ús i l'administració del pave

lló alemany de l'Exposició Internacional de 1929.

Coordinador de Serveis (622.2.06.0)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

Les assenyalades en l'êxtrem setè dels Decrets d'Alcaldia de

27 de Juliol i 14 de Setembre de 1983. Tèxt refós,
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Secretaria Tècnica d'Urbanisme i Obres Públiques
(520.2.06.8)

Tipus: Secretaria tècnica d'àrea

Nivell: 4 Classe: 4

Funcions:

As�istència tècnica al Conseller-Regidor i al Cooidinador de
Se�veis de l'Area en exercici de llurs funcions directives:
- Planificaci6,

Assenyalament dels objectius de l'Area'i dels òrgans
auxili�rs, i de la po11tica,�e gesti6 de recursos.

Planificaci6 de les'activitats de l'Area: preparaci6
dels programes d'actuaci6; previsi6 de les necessitats;
determinaci6 dels "dèficits" en obres i instal.lacions
urban1stiques i dels estàndards aplicables� ,,

.
.

Preparacii�, revisi6 i actualit�aci6 dels �lans'per � si
tuacions d'emergència, en els seus diferents graus, peï
que respecte als serveis de' la competència de l'Area.

- Preparaci6 dels pressupostos de l'Area; planificaci6 de
les despeses ordinàries i previsi6 de les inversions.

- Estudi i proposta de la normativa tècnica general per a
la redacci6 de projectes.

'

Preparaci6 del plec de condicions tècniques generals i
del quadre de preus unitaris per a la contractaci6 i de
la seva actualitzaci6; estudis i propostes sobre les mo
dalitats i sistemes contractuals més adients.

- Estudis i informes sobre les Ordenances municipals que
afectin a la competència de l'Area.

- Estudis, anàlisis i investigacions, en general, sobre -

les matèries que constitueixen la competència de l'Area.

- Organitzaci6
- Estudi i proposta de la configuració dels òrgansauxiliars de l'Area i de la distribució de funcions

entre ells.
- Proposta de configuraci6 de la plantilla de l'Area icontrol de la situaci6 real de l'aprovada.
- Definició dels canals generals d'informació de l'Area.
- Assistència tècnica als caps dels òrgans auxiliars -

per a la definició de les estructures internes i la -

determinació dels llocs de treball.

l,

. � ....
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_ Assistència tècnica als caps dels òrgans auxiliars en

matèria de normalitzaci6, racionalitzaci6, simplific�
ci6 i mecanitzaci6 dels �rocessos de treball de tota

mena, i en la introducci6 de nous sistemes i innova -

cions tecnològiques, i de mesures per a millorar les

condi¿ions de seguretat i higiene en el treball.

- Assistència tècnica als caps dels òrgans auxiliars en

la determinaci6 i habilitaci6 d'equips, maquinària, -

locals i elements material� de tota mena.

- Gesti6
- Gesti6 presiupostària de I�Area; �dmin1straci6 i dis-

tribuci6 de les partides pressupostàries assignades a

l'Area¡ administraci6 de les quantitats lliurades a -

la direcci6 d� l'Area en concepte de �agaments a jus�:.
tificar.

Distribu6i6 dels mitjans personals i materials de

l' Are a .entre els òrgans auxiliars amb subjecci6 a l'es

normes reguladores de la matèria.

Estudi i proposta de sistemes per a la selecci6 i -

formaci6 del personal de l'Area; organització i de

senvolupament de cursos per al seu reciclatge i peE
feccionament.

- Coordinaci6 funcional

- Coordinació general dels òrgans auxiliar5�de l'Area
i de llurs actuacions, particularment per a aquells
treballs (informes, projectes, aixecaments topogrà
fics, etc.) que afectin a vàries Unitats operatives.

- Coordinaci6 entre les Unitats operatives i llurs
Serveis per a l'organitzaci6 de les brigades i per
sonal d'emergència.

- Coordinaci6 especial de les actuacions de l'Area i
dels òrgans auxiliars amb les de les Arees d'Urba -

nisme i de Circulació, del Patronat municipal de

l'Habitatge, del Servei municipal de Parcs i Jardins
i de les Companyies municipals de Transports.

- Coordinació de les activitats de l'Area i dels òrgans
auxiliars amb les de les altres Arees i Serveis des
centralitzats funcionalment de l'Ajuntament.

- Relaci6 amb el Gabinet Tècnic de Programació en mate
ria de planificació i organització.
Coordinaci6 amb altres organismes oficials (Corpora
ci6 Metropolitana, Generalitat, Ministeri d'Obres =

Públiques i �rbanism e, etc.) en allò que pertoca a -

llurs actuaclons en el terme municipal de Barcelona.
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- Control

- Seguiment i avaluació del desenvolupament dels pro -

grames.
- Control dels processos d'elaboració, contractació i

execució dels projectes.
- Control del desenvolupament �e les partides pressu -

postàries concernents a l'Area.
- Anàlisi i control dels costos de constitució i fun -

cionament dels serveis: id. respecte de les obres, -

instal.lacions i prestacions efectuadès.
- Control de¡s rendiments dels diferents serveis i

dels resultats obtinguts; elaboració dels indicadors
adequais per a l'esmentat control� .

Control de les destinacions i·situacions del perso -

nal de l'Area.

- Inspecció
Terres ,i materials d'enderroc."

Ordenació, inspecció i control dels transports i -

abocament de terres, runes, deixalles i materials
procedents de demolicions i enderrocs; informació
sobre itineraris i llocs per a l'abocament.

- Vigilància d'abocadors i de rebaixos de terres.
- Vigilància i inspecció dels contenidors situats a

la via pública a efectes de comprovar si s'aJus
ten a les Ordenances munic1pals.

- Recerca i determinació d'espais per a la seva uti
lització com q abocadors i captació de terres per
a les necessitats municipals.

- Expedició de guies per al transport i abocament �

de terres i materials assimila�s.
- Informe dels expedients de llicència per a movi -

ments de terres i rebaixes, i en els expedients -

correctius per infraccions en matèria de transport
i abocament de terres i de materials assim11ats.

- Elements urbanístics de la via pública
Comprovació del seu estat de conservació, comunicac�o
de les anomalies observades i denúncia dels danys
ocasionats per tercers.

I

I - Informació i relacions
- Difusió de la informació dintre i fora de 'l' Area,

- Preparació de .les publicacions de l'Area.

Recopilació i distribució eritre els òrgans auxiliars
afectats, de les notícies aparegudes a la premsa i -

altres medis de cornmunicació social en relació a les
matèries de compe�ència de lLArea.

319.



- Organització i assistència a la celebració dels actes

pnblics promoguts per l'Area: reunions, confe��ncies'
de premsa, inauguracions, visites, conferències, �

exposicions, etc.

- Documentació

- Formulació dels informes i documents propis de la S�
cretaria Tècnica i dels òrgans directrius de l'Area,
o relatius a assumptes que afectin a vàries Unitats

operatives.
- Redacció de la .Memòria anual de l'Area.

- Preparació de la planificació i ordenació de les deE_
peses i de la previsió d'inversions, ocasionades per
la pròpia Secretaria Tècnica o pels òrgans directius

Formulació'de comandes i actes de recepció i confir
mació de factures, per subministraments efectuats a

la pròpia Secretaria Tècnica o als òrgans directius'

de l'Area.
'

Registre,arxiu i documentació, en general, de la S�
cretaria Tècnica i dels òrgans directius de .l'Area.

- Gestió de la Biblioteca Tècnica de l'Area i ordena

ció i actualització dels seus fons documentals.
- Gestió de l'equip de reproducció de documents i pl�

rols.

Servei de Coordinacib (300.4.07.4)

Tipus: Servei tècnic d'assistèncLa
Nivell: 5 Classe: 4

Funcions:

- Assessorament i assistència als Consells municipals de -

Districte i a llurs Unitats executives, per a l'elabora
ció de plans i programes d'obres públiques, projecció
d'elements urbanístics de tota mena, formulació de les -

condicions tècniques de les contractes i informes tècnics
relatius a llur execució i recepció.

- Cooperació a la direcció tècnica, inspecció i control de
les obres pnbliques contractades o realitzades pels esme�
tats Consells, i assistència a llur recepció.

- Cooperació amb l'Area de Descentralització i Participa -

ció Ciutadana per a la coordinació de les obres públiques
contractades o realitzades pels diferents Consells munici
pals de Districte.

'I
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Servei d'Estadística i Informàtica (300.4.08.5)

Tipus: Servei tècnic d'assistència

Nivell: 5 Classe: 4

Funcions:
�

Estudi i proposta de normes per a l'elaboracio de les

estadístiques de l'Area.
- Definició de les explotacions estadístiques necessàries.

Coordinació dels treballs estadístics de les diferents
unitats sobre els elements u�anístics de llur respectiva
cornpetènéia, i elaboració de les estadístiques comuns o

globals.
- Estudis'i propostes per a la codificiació dels diferents

.e Lement.s u.rbarif s t.í.c s del sòl, sub-sòl i vol de' la via pú
blica.

Estudis sobre possibilitats d'establir xarxes de'regis -

tres de longituds U.T.M. i d'altituds sobre el ni�ell
del mar.

- Suport mecanitzat de la gestió de l'Area:' Anàlisis, ela
boració de sistemes i programes i explotació informàtica
dels processos.

Assistència tècnica i control del funcionament de les
�arxes de teleprocés instal.lades en les diferents Uni -

tats operatives de l'Area.

- Control mecanitzat dels processos d'elaboració, contrac
tació i execució dels projectes'elaborats per les dife -

rents Unitats operatives i Serveis ,tècnics de l'Area.
- Estudi, anàlisi i càlcul dels projectes d'infraestructu

ra urbana que per llur complexitat i importància reque -

reixin tractament mecanitzat.
- Formació de registres, arxius i bancs de dades mec�nitza

desi tractament, tabulació i explotació de les dades amb
fins estadístics i d'informació, en general.

Laboratori de Control de Materials (300.5.01.1)

Tipus: Centce de treball executor instrumental

Nivell: 5 Classe: 8
Funcions:

Execució directa dels treballs propis dels laboratoris -

de control de qualitat de materials per a la construcció
d'obres i instal.lacions.

- Recollida i anàlisis de mostres i materials.
- Estudis i informes sobre llur compesició i qualitat.
- Dictamen per a la recepció o conformitat d'obres, instal-

lacions i subministraments de materials.

Estudis i irivestigacions sobre nous materials i tècniques
d'aplicació.
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- Estudis i projectes sobre sisterres operatius i equips de laboratoris de

l'especialitat sobre llur conservació i manteniment.

- Recopilació i estudi de la documentació relativa a les tècniques esmentades
i sobre materials de construcció, en general.

- Projectes d'adquisició d'aparells i materials per al propi Lal:;oratori.

- Conservació i reparació dels equips; condicions tècniques per a llur con

tractació.

- Control dels rendiments, costos i resultats dels treballs efectuats.

SUBAREA D' URBANISME

SECIDR DISCIPLINA URBANISTICA

Director de Serveis de Disciplina Urbanistica (622.2.34.4)

Tipus: Sector d' actuaci6
Nivell: 2 Classe: 6

'Func.ions i

.

- Les assenyalades en l' extrem 8.1 dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol
i 14 de setembre de 1983. Text refós.

- <�nstrucció pels expedí.ent.s d'adquisició descòncentrada .de béns. d'ús o con
stm ordinari i no específic amb destinació als òrgans que s

I indiquen:
- Direcció de Serveis dè Disciplina Urbanística amb tots els òrgans que

la integren.
Unitat Operativa de Llicències d'Obres i Activitats Industrials

(130.1.01.3)
(Veure Transferència O, pàg. 59 Vol. II)

Tipus: Unitat operativa tècnico-administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

Les competències d'aquesta Unitat operativa seran les seqüent.s e

- Llicències de moviments de terra.

- Llicències d'Obres de nova planta.
- Llicències de reforma d'edificacions.
- Llicències d'ampliació d'edificacions.
- Llicències d'ús.

Llicències d'ocupació o primera utilització d'edificis i locals.
- Llicències d'urgències.
- Llicències d'enderroc
- Llicències d'obres menors.

� Enterats d'obres exceptuades de soliicitar llicència.
- Soliicituds i atorgaments de pròrrogues de començament i termini d'obra
- Evacuar informes sobre condicions d'edificabilitat així com certificats.
- LLicències industrials d'instaliació
- Llicències industrials d'ampliació i reforma



- Llicències industrials de canvi de nom.
- Llicències industrials per a transformadors.
- Autorització de posada en funcionament d'indústries.

Baixa d'activitats industrials.
Atorgament i denegacions de pròrrogues

- Evacuació d'informes per a Mercats i comer�os tributsempresarials i Ob r es públiques (auals).
'

- Comunicació amb altres ens públics, referents a les esmen
tades matèries.

- Recursos administratius que s'interposin contra les resolu
cions adoptades.

'Les funcions de la Unitat seran les següents:
-'Cooidinar els diferents serveis de llicències d'obres i

d'ihdústries que formen part de l� Unitat a fi d'unificar
formes de treball i criteris. '

.

- Donar el vist i plau i .traslladar les propostes d�atorga -

ment de �licències i de les altres resolucions que corres-
po�guin als òrgans polítics competents.

.

- Tramitar i fer proposta d'atorgament de llicències d'obres
menors.

- Tenir al seu càrrec els dos únics registres de la Unitat:
un d'obres, que unificarà els actualment existents en el -

Negociat d'Obres Particulars i Servei d'Edificació Particu
lar, i un d'Indústries, que unificarà els existents avui �
als Negociats d'Activitats Industrials, Servei d'Indústriesi Servei d'Inspecció Industrial. Encara que aquest darrer
servei correspon i cor�e�pondr� Q una altra Unitat és evi
dent la necessitat de que hi hagi, a efectes urbanístics,
un sol registre d'Indústries dins l'Ajuntament.
Comunicar als Districtes les sol.licituds, atorgaments i -

denegacions de llicències.
- Notificar i lliurar als interessats les resolucions.
- Repartir els assumptes als diferents Serveis de la Unitat.
- Liquidar les taxes corresponents a les llicències d'obres

i,d'indústries i les altres que corresponguin.
- Fer una estadística mensual i anual de les resolucions proposades per tots els òrgans de la Unitat i aprovades pelsòrgans competents.

Oficina Administrativa (318.2.03.9}

En virtut de la Transferencia O bis les funcions d'aquesta
Oficina Administrativa han estat t.raspassades, del tot als
Consells Municipals de Districte.

'1

I

I
I
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Serveis l i II de Llicencies d'Activitats Industrials

(132.2.04.6)
XI32.2·.05.7)

Tipus: Serveis tècnico-administratius operatius

Nivell: 5 Classe: 6

Al Servei l li correspon tramitar i fer proposta de reso1u
èió respecte dp les sol.licituds presentades a partir del -

funcionament de'la nova organització (18 març 81). Al Servei

II li correspon'les mateixes funcions respecte de les peti
cions anteriors a l'expressat moment. Amb aquest reparti -

ment ambdós sé'ls atribueix:
'

- Tramitació de projectes presentats en sol"licitud de 'noves

indústries, ampliació, trasllats, i posada. en marxa.

Proposta de mesures correctores.

- Actualització i recopilació de dades per aï Cens Indus -

trial i transcripció de codis 'per al C.O.M.

Estudis i informes tècnics per a la mod'ificació ci confec

ció de noves ordenances.

- Control d'emissió de vehicles de motor.

- Comprovació en els incendis o accidents en activitats in-

dustrials, anàlisi de les seves causes i estadístiques.
- Estudi de la contaminació d'origen industrial i servei

d'�tenció i vigilància.
- Control de informes sol.licitats pel Govern Civil i altres

organismes oficials.

- Resoldre els assumptes que li encomani el Cap de la Unitat.

- Elaborar tots aquells informes i dictàmens que li encarre

guin els Organs polítics competents de l'Area d'Urbanisme
o el Cap de la Unitat Operativa.

- Fer una estadística mensual i anyal de les resolucions -

proposades pel Servei.

Serveis l,lI i III de Llicències d'Obres

(131.2.04.2)
(131.2.05.3)
(131.2 .. 06.4)

Tipus: Serveis tècnico-administratius oDeratius.

Nivell: 5 Classe: 6

Dins la competència propla d'aquest serveis, correspon al l

tramitar les llicències que es demanin a partir del funcio
nament de la nova organització (abril 1981). Els Serveis II
i III, tramitaran les llicències demanades amb anterioritat
a l'expressat moment que els hi assigni el Cap de la Unitat.



_ Tramitar i fer proposta de resolució de tot tipus de �e
ticions de llicències urbanístiques i les seves inciden

cies, amb excepció de les llicències industrials i de

les obres menors:

Llicències de construcció, modificació o demolició

d'edificis.

_ Llicències per ocupació d'edificis i construccions.

- Llicències d'ús

._ Llicències de moviments de terra.

_' Assabentats d'ob'res exceptuades de �ol.licitar llicèn

cies.

Tramitar i fer proposta de resolució dels assumptes que

a cada servei l'encomani el Cap de la Unitat Operativa�

_ Fer una estadística mensual i anyal de les resoluciòns
.

. propos.3;des pel Servei.
,

'Elaborar tots aquells informes i -dictàmens que li enca _

rreguin els òrgans polítics competents de l'AIea d'Urba

nisme o el Cap de la Unitat Operativa.

Unitat Ooerativa d'Insoecció Urban{stica (130.1.04.b)

Tipus: Unitat operativa tècnico-administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

.
�'

.
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li -

corresponen les funcions directives i de comandament que
atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de la

Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre 1981.

Servei d'Insoecció d'Obres (131.2.03.1)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7
Funcions�
_ Inspecció i informes en els expedients:

- d'execució de Plans, Programes d'actuació, Projectes -

d'urbanització, parcelacions i reparcelacions, sistemes

d'actuació.

- d'inclusió en el Registre Municipal de solars d'edifi

caci6 for<;osa.
- d'obres majors i menors en curs per comprovar_si tenen

llicència i la seva adequació a totes les condicions -

establertes.

- d'obres compreses en els articles 185,186 y 187 del

text ref6s de la Llei de Règim del sòl i Ordenaci6



Urbana (R.O. 1346/1976, 9 abril)
- de llicències de lloguer o d'ocupació, de legalitzaci6

d'obres fetes sense llicència adequada.
- de devolució del dipòsit de garuntia per u la constru�

ció o reoaració de voravies o altres serveis urbanís -

tics i d�avals'bancaris efectuats per a les autoritza
cions,provisionals d'inici d'obres.

- els procedents del Negociat de Sanitat o actes de la -

Inspecció de Rendes i Exaccions.

de solars sense tancar.

- de sol.licitud governativa èn la instal.laciÓ de jocs
mecànics en bars i similars.

326.

Nivell: 5 Classe: 7

Servei d' Inspecció d' Activj._tats .

Indus trials (132.2. 03,.5)

Tipüs: Ser ve i, tècnic ope ra t í

u

Funcions:

- Inspecció i informes:

- d'instal.lacions industrials per comprovar si tenen -

llicència i la seva adequació a les condicions.

- sobre comprovació de nivells de soroll i vibracions.
- en el control i correcció de les instal.lacions d'acti

vitats industrials.

- vigilància dels abocaments industrials en el clave
gueram.

Tipus: Negociat d'assistència administrativa

Nivell: 5 Classe: 5

Negociat d'Inspecció d'Obres (130.2.01.6)

Funcions:

Instrucció dels expedients necessaris per a l'adopci6 i

aplicació de les mesures sancionadores i correctores ori

ginades per les actuacions dels serveis Tècnics de la -

Unitat o procedents d'altres serveis.



Expedients correctius per infracció de l'Ordenança so-

r.ibr e normes de caràcter q e ne r a L, relatives a instal.la
c*ons industrials; de l�Ordenança sobre instal.lacions
de motors, trasmissions i màquines en general; de l'Or

denança relativa a activitats que fabriquen, manipulen
o emmagatzemen substàncies o materials combustibles,
inflamables o explosius; de l'Ordenança sobre forns,afar
gues, cámbres frigorífiques i tancs de congelació; ·de

l'Ordenança sobye aparells i recipients de fluids a pre

SS10; de l'Ordenariça sobre garatges, garatges�ap�r�aments
i estacions de servei; de l'Orderiança d'aparcaments en

quant estigui vigent; rle l'Ordenança sobre insta¡.lacions
lluminoses pa�Ei�ulars; de l'brdenança sobre condiciona-'
ments d'aire i calefacci6; de l'Ordenança sobr� emmagat
zematge i expedició de petroli per a ús domèstic; .de l'0r�
denança de Protecció de l'Atmosfera, excepte el seu art.

26; de l'Ordenança sobre Publicitat, excepte allò atri

buit al Negociat d'Administració de B�ns; de l'Ordenan-

ça sobre protecció del Patrimoni arquitectò�ic.històric»-
a r t.f s tic de L a C i � tat d e � arc e 1 o na;. d. e' l,' Or den a n ç a s o -

bre normes constructives per a la prevenció d'incendis;
de l'Ofdenánça sobre instal.lacions contra incendis a

la V1a pública; del R�glament general de Policia d'Es

pectacles públics i activitats recreatives; de la Llei

_del. _Sòl _i de L ReqLa men t; de- DipGiplina .. Urbanística •

. _ -i_,, ."__

Així com per infraccions dels preceptes de les Ordenan

ces municipals de 1947 relatius a la instal.lació. de

t ran s form a d o r s (a r t. 1 4 6 2 ); a 1 e s Il:1-Çl. Ú. s tri e s, q u a 1 i fic a -

d�s d'incòmodes, insalubres i perilloses (arts.1235 a

1252); els de l'Ordenança sobre condicions tècniques
i higiènico-sanitàries de forns i obradors de fleques
i pastisseries, quant als aspectes tècnics es refereix;
els de l'Ordenança sobre el control de la contaminació

per agents físics relatius a radiació tèrmica (arts.
1 a 3) i sobre sorolls i vibracions (arts. 36 a 41;54 ;

56 a 63; i art. 66 de sancions; els del Reglament d'Ac

tivitats molestes, insalubres, nocives i perilloses,ex
ceptuant allò que es refereixin exclusivament a l'aspec
te sanitari de les mndústries o activitats (arts.12.2
de la Instruccio de 15 de mar� de 1963 per a la seVQ a

plicació); els de l'Ordenançà de zones naturals i espais
verds continguts en els arts. 2; 3 - en relació a la cons

trucció de guals- ; 4, 9, 12,1,b) i 2; 11,a), b) i c);
16.2 i 17; els de l'ordenança de galeries i c�ntres pri
vats d'alimentació continguts en el seu art. 2.2 sobre

retolació, Cap. II: Condicions ubicació, Cap.III: llocs

de venda, Cap ,IV; Pasos i llocs &'estada per al públic,
Cap V: Serveis generals i Cap.VI: Instal.lacions de ser

veis; els de l,·Ordenança de la via pública relatius a
les tanques de solars (56 a 60); els de l'erdenança so-
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bre supressLó de barreres arquitectòniques a la via

pública, quant als seus articles 9 i 17; i els de les

Normes urbanístiques del Pla general Metropolità i de

les Ordenances metropolitanes d'edificació, en les ma

tèries que siguin de competència municipal. (CG.7-V-86)

Contractes que tinguin per objecte:

L'adquisici6 o arrendament d'aparells, instruments i

utensilis per a la medició de sorolls, vibracions ,
.• ra

diacions i emanacions produits per instal.lacions in

d u, s tri a ls.

- L; a r ren d a m e n t· de 1 s s e 'r v e i s
; dec o n s e r v a ció i en t ret e _

niment deis béns esmentats en l! apa!tat anterior,

Negociat dlEdificis RuInosos 1 Exec�cions Materials

031.2,07.5)

Tipus: Negociat d'assistència administrativa

Nivell: Classe: 55

Funcions:

Tramitaci6 dels expedients _contradictoris de "ruina"

Execucions materials que corresponguin a l'Ajuntament o

subsidiàries.

;Instrucció dels e x p e d
í

e n t s c d e contractació, en totes llurs

fases i incidències fins a la consumació del contracte, re

latius a:

Les obres i treba�ls necessaris per a l'execució subsidià

ria de les ordres dictades per l'Ajuntament als particulars

en matèria de disciplina urbanística.



SJX:TOR DE PLANEJAMENr URBANIsrIC

Director de Serveis de Planejament Urbanístic (622.2.36.6)

Tipus: Sector d' actuaci6

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Les assenyalades en l' extrem 8. 1 dels Decrets de l'Alcaldia .de 17 de ju _

liol i 14 de setembre de 1983. Text ref6s.
_ Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desooncentrada dels béns mobles

d.'ús o consum. ordinari i no específic amb destinaci6 als òrgans que s' indi
. quen;

_ Direcció de Serveis de Planejament Urbanístic amb tots els òrgans quela integren.

unitat Operativa de Planejament (311.1.'02.0)

Tipus:..Unitat opezat.Lva tècnico-aàministrativa

Nivell:' 3 Classe: 1

Corn a instància integradora d' altres òrgans auxiliars, li corresponen les _

funcions directives i de canandarrent que atribueix als Caps de les Unitats
Operatives l' acord de la Ccmissió Municipal Permanent de 13 de novembre de
1981.

Negociat de Planejament (311.2.02.2)

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

_ Tramitaci6 dels següents expedients:
_ D'avanç de plans i projectes
_ De suspensi6 de llicències i autoritzaci6 prèvia a particulars per a la

formulaci6 de plans.
_ D' aprovaci6 de plans d' ordenaci6 urbana, plans parcials, especials,

plans i projectes de reforma interior i d'extensi6.
_ D'audiència en Plans parcials tramitats per altres organismes.
_ De revisi6 i modificació de plans.
- D'estudi de detall i senyalament d'alineacions i rasants o ordenació de

volums.

_ D'emplaçament d'edificis i serveis públics.
"_ De replanteig d'alineacions i rasants.

_ De projectes de retolaci6 i de numeració
_ De catàlegs de protecció

329.



De concessió de beneficis fiscals

De terminis d'edificació

n'1nfor�ació urbanística i d 'o-TdenancA5

_ Instrucció dels expedients de contractació, en totes llurs

fases i incidències fins a la consumació del contracte Fela�

t.í us a:

'�ls estudis i projectes enc�rregats a tercers en matè

ria de la competència'de la Unitat,

Serveis de Planejament l i II (311.2.01.1)
(311.2.0,5.5)

�ipus: Serve� têcnic ope�atiu
Niv�ll: 5 Classe: 7

- Indicacions per a la verificació i desenvolupament pro
gressiu del Pla General Metropolità.
Redacci6 de plans parcials, especials i de reforma inte
rior.

- Remodelaci6 de barris.

- Remodelaci6 d'estudis de detall.

- Ordenaci6 i informes de polígons i illes.

- Estudis sobre normes i ordenances reguladores del ús del

sòl i edificaci6.

� Zonificaci6 i ús del sòl.

- Determinaci6 de la suspensi6 de llicêncies mentre s'estu
dien i tramiten els plans urbanístics.

- Informes:

- de plans i prdject�s redactats per altres entitats pú-
bliques o per' altres òrgans municipals.

- de plans parcials redactats per iniciativa privada.
- Projectes per a l'adquisici6 de terrenys amb el fi d'inte

grar el patrimoni municipal del sòl.

- Informe têcnic en els expedients de llicêncies d'obres -

d'inclusi6 en el Registre de Solars, transmissió de par
cel.les no utilizables, i de certificacions urbanístiques.

- Estudis de rasants i càlcul de profunditats edificables
i altres.



SECTOR DE GESTIO URBANISTICA

Director de Serveis de Gesti6 Urbanlstica (622.2.66.1)

Tipus: Sector d'actuaci6

NivelL: 2 Classe: 6

Funcions:

Les assenyalaries e n l'extrem 8.1 de1s Decre�s de l'Alcaldia
de 2 7 de J u 1 i o 1 i 1 4 d e S e t e m b red e 1 983. T e x t re f 6 s •

Unitat Operativa de Gesti6 Urbanística (3E2.1,Ol,2)

Tl±pus: Unitat op er e t í.v a ,têcnico-administrativa

3Nivell: Classe: 1

Com a instància integradora d'altres òrgans, li correspo
nen les funcions directives i de comandament que atribueix

al Caps dA les' Unitats 'operative's l' a c o rd 'de la Comissi6
Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

Instrucci6 dels 'expedients d'adquisici6 desconcentrada dels

béns mobles d·crs o consum ordinari i no específic amb des

tinaci6 als òrgans que s'indiquen:

Direcci6 de Serveis de Gestió Urbanística amb tots els òrgans que
la integren.

Negociat d'Fxpropia�ions i Desnonaments, (312.2.02.6)

Tipus: Négociat operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Tramilaci6 dels següents expedients:
� Tots els derivats dels sistemes d'Actuació urbanística.

- De cessions gratuïtes de terrenys,vials, parcs i jar-
dins i edificis públics.

- D'expropiaci6 forçosa i adquisici6 de béns i drets.

- De transmissi6 de parcel.les del patrimoni municipal -

del s�l i sobrants de la via pública.
- De desnonament administratiu de finques expropiades.
- D'inclusi6 de finques en el Registr� municipal de so -

lars.

- Instrucci6 dels expedients de contractaci6 en totes llurs
fases i incidêncies fins a la consumaci6 del contracte,
relatius a:

- Les obres i treballs per ltenderrocament de les fin -

ques expropiades o de propietat municipal.



Servei d'Assessorament en Sistemes d'Actuació.(312.2.03.71

Tipus: Servei d'assistència tècnica

Nivell: 5

Funcions:
- Assistencia tècnico-administrativa en l'actuació urbanís

tica, especialment en els expedients de delimitaci6 d'uñi
tats especials reparcel.lables, projectes de reparcel.la�ció ,i projectes de compensació i formació dels esmentats
projectes.

- Informació als.propietaris en "el règim de, cooperació.

Classe: 6

Assistència tècnico-ad�inlstrativa en la constitució'i
deienvolupament de les entitats urbanrstiqu�s col.labora
dores. -'

- Informació dels projectes d'urbanització en polIgons en
que s'actui amb aquestes entitats.

Servei d'Enderrocs. (312.2.04.8)

Tipus: Servei tècnico administratiu
Nivell: 5 Classe: 6

- Tramitar els expedients d'enderroc.

Inspeccionar i controlar l'execució de les obres corres
ponents.

- Intervenir els exped í.encs de contractació d' aquestes obres.

Servei de Valoracions (543.2.03.5)

Tipus: Servei d'assistència tècnica

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Valoracions en :

- Expropiacions de terrenys i edificis.
- Transmissió de solars de l'Ajuntament i de parcel.les

no edificables.
- Expedients de declaració de ruina.
- Aplicació de valors de plus-vàlua i informes tècnics -

sobre reclamacions.
- Valoracions a efectes d'expropiaci6, d'indústries, d'a�

tivitats comercials, d'indemnitzacions per "lucre ces
sant"

- Valoracions requerides per l'administració.
- Reaistre fiscal de solars: aplicaci6 de valors a les -

finques que hi són incloses.



Nivell: 2 Classe: . 6

SUBAREA DE PROJECTES URBANS

Director de Serveis de Projectes Urbans (622.2.35.5)

Tipus: Subàrea d'actuació

Funcions:

- Les,assenyalades en l'extrem 8.1 dels Decrets de l'Alcal
dia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text rèfós.

Diiector adjunt d'espais lo�als.

Unitat Operativa de Projectes Urbans �311.1 :03.0)
(Veure Transferència nQ1 Pàg.71 i nQ2 Pàg.79,Vol.2)

Tipus: Unitat operativa tècnic�

.�iv�ll: 3 tla�se: 1
..

Funcions:

Instrucció dels expedients de contractació, en totes
llurs fases i incidències fins a la consumació del con -

tracte, relatius a:

- La construcció de les obres i instal.lacions de tota me

na, incloses en els projectes integrats d'urbanització
preparats per la mateixa Unitat i que, per tant, no ha
gin d'ésser objecte de posteriors projectes especials -

per part dels Serveis Tècnics de l'Area d'Obres Pübli -

queso

- La construcció, transformació i renovació de monuments
i fonts ornamentals.

- La construcció, ampliació i transformació de les il.lu
minacions artístiques d'edificis, monuments, fonts, jaEdins i espais monumentals així corn la renovació que
excedeixi de la mera reposició dels seus elements.

- La construcció, ampliació i tansformació dels edificis
municipals artístics, històrics i arqueològics i de les
seves instal.lacions annexes.



La restauració dels edificis artístics, histórics i

arqueològics i la renovació de les instal.lacions

d'aquestos edificis que excedeixi de la mera reposició
dels seus elements.

Els estudis i projectes encarregats a tercers en matè

ries que siguin de la competència de la pròpia Unitat.

Instrucció dels expedients �'adquisició desconcentrada

dels béns mobles d'us o consum ordinari i no específic
amb destinació als òrgans que s'indiquen.

Direcció de Serveis de Projectes Urbans amb tots els òrgans

'que la �ntegren.

Servei de Projectes i Elements Urbans (311.2.03.3)'

(Veure Transferência nQ 1
.

p�g. 71 nQ· 2 pàg.79
Vol.2)

i

Tipus: Servei tê�nic operatiu

Nivell: s 7Classe:

Funcions:

Preparar i controlar els plecs de condicions dels pro

jectes i estudis que s'elaborin.

Promoure la impulsió i col.laborar amb els Districtes i

la resta de les Arees municipals per als nous projectes
d'espais urbans.

Elaborar i promoure un programa d'instal.lació de nous

monuments.

Participar i col.laborar en la Comissió de Disseny.

Informar en la elaboració dels Estudis de Detall, Plans

Especials i de Reforma Interior sobre superfícies que ge

nerin espais públics.

Elaboració de projectes d'urbanització que hauran d'ésser

informats per Obres Públiques als efectes de les seves

competèncias, i direcció de les obres amb la participació
coordinada de tots els serveis municipals amb competència
sobre l'espai afectat pel projecte.

Dissenyar els elements urbans dels nous espais públics.

Informar en els expedients de permisos d'obres menors so

bre activitats que afectin a la via pública.



- Inf.ormar i controlar el disseny i col.locació de tots els
elements urbans en la via pública i establiment de la
coordinació dels serveis municipals amb intervenció so -

bre aquestes gestions.
- Elaborar les directrius per a una normativa especial de

col.locació de publicitat en la via pública.

Servei d' Actuació sobre el Pa,trimoni Artístic i Ambiental

(316.2.01.0)

Tipus: ·Servei tècnic operatiu·
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

Planejament, projecte i obres de construcció i re?ara,
ció, recuperació o restauració, conservació i entreteni
ment d'edificis artístics, històrics, típics i tradicio
nals, i de Relacions Ciutadanes, i de monuments i ele -

ments d'ornat públic.
- Confecci6 i constant actualitzaci6 del Catà�eg del Patri

moni d'edificis i conjunts d'interès artístic, arqueolò�.

gic històric, monumental i paisatgístic de la Ciutat, -

així com els corresponents arxius fotogràfics.
- Informar preceptivament els expedients de llicències

d'obres o instal.lacions de caràcter públic o privat
així com qualsevol actuació urbanística o de disseny que
afecti a algun dels edificis, elements o conjunts del Ca
tàleg.

.

-

- Recuperar per a l'Ajuntament aquelles peces i elements -

d'interès artístic, arqueològic o històric, procedents -

d'enderrocaments d'immobles de propietat pública o priva
da. .

-

- Assessorar tècnicament els treballs d'investigacions,
excavacions i prospeccions arqueològiques.

- Participar i col. laborar amb la Comissió de Monuments.

Servei d'II.luminacions Artístiques i Fonts Ornamentals

(315.2.04.9)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:
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- Elaboració i execució dels projectes de construcció, reno

vació i millora d'il.luminacions artístiques, decoratives
d'edificis, monuments i fonts ornamentals.

Servei de Construcció d'Edificis i Instal.lacions

(567.2.27.6)

Tipus: Servei tècnic operatiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Construcció, ampliació, 'remodelació o transformació dels

edificis municipals de tota mena, amb l'excepció dels edi

ficis artístics, històrics o arqueològics, dels destinats
a finalitats d'assistència sanitària (Nosocomis, Dispen
saris i Centres de Salut) i dels adscrits als Serveis mu

nicipals descentralitzats funcionalment (òrgans munici �
pals de ge�tió, ,Emprese¿ i Institucions municipals).

Construcció, ampliació, remodelació o transformació de

le� instal.lacions dels edificis municipals i els seus -

annexes amb l'excepció de les situades en els edificis -

destinats a assistència sanitària i en els adscrits a

serveis descentralitzats funcionalment: s'inclouen per
-

tant les instal.lacions esportives, sanitaris, refriger�
ció, acondiciament d'aire, calefacció, ascensors i munta

càrregues, càrnares frigorífiques, grups electrògens, ins

tal.lacions elèctriques, electromecàniques, instal.la

cions i xarxes de subministrament d'aigua, gas i electri

citat, instal.lacions per a telèfons, ràdio, megafonia,
telègraf, teletipus, teleprocès i televisió, instal.la -

cions per a transport de documents i objectes, arxius, -

tallers, laboratoris, magatzems, parcs, dipòsits, instal

lacions de desinfecció i desinsectació, dE� rentar i plan
xar, autoclaus, instal.lacions de cuina, rellotges, para
llamps,calderes, preses d'electricitat i fluids, instal�
lacions con�ra incendis i contra robatoris, etc.

- Estudis, investigacions i informes tècnics, en generè�,
referits a les esmentades matèries i, en especial, sobre

sistemes, mètodes i materials i sobre la duració i amor�

tització de les obres i instal.lacions.

- Estudis i actualitzaci6 dels quadres de preus, jornals,
mat�rials i unitats d'obra, en col.laboració amb la Se -

cretaria tècnica de l'Area.

Elaboració dels projectes d'execució, ajustats, si

s'escau, als projectes bàsics dissenyats pels Serveis

tècnics competents de la pròpia Area.

- Formulació de les condicions tècniques especials dels

plecs.
.

.

- Informes tècnics en··els expedients de contractaci6.

Fiscalització i inspecció facultativa de les obres i ins



tal.lacions fetes mitjan�ant contracte.
- Formulació i revisió de les relacions valorades dels tre

balls i de les certificacions d'obra.
- Dictàmens i propostes de recepció de les obres i instal

lacions i assistència a l'aixecament de les actes corre�ponents.
- Direcci6 i execució directa de les obres i instal.lacions.
� Va Lora cí.o ns dels danys ocasionats per tercers en els ed1,ficis i instal.lacions municipals aue.hagin d'ésser re -

construïts necess ariament¡ dictamen sobre el seu cost i
impuls dels procediments adequats per a fer efective�

,les .indemnitzacions corresponents ..

5UBAREA D'OBRES PúBLIQUES
Director de Serveis d'Obres Públiques (622.2.07.1)

Ti�us: Subàrea d'�ctuació
Classe: 6

Funcions:
- Les assenyalades en l'extrem 8.1 dels Decrets de l'Alcaldiadel 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.
- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada del�béns mobles d'ús o consum ordinari i no especific amb dest!nació als òrgans que s'indiquen:

- Direcció de Serveis d'Obres Públiques amb tots els òrgansque la integren.

Negociat d'Obres Públique� (300.2.04.fi)

(Veure Transferència NQ 2, paf'. 79
Tipus: Negociat operatiu Vo .2)
Nivell: 5 Classe: 5
Funcions:
- Instrucci6 dels expedients d'aprovació de tota mena pre

parats pels òrgans auxiliars de la mateixa AIea.

Instrucci6 dels expedients de contractació, en totes
llurs fases i incidències fins a la consumació del con -

tracte, relatius a:

- La construcció, ampliació, transformació, renovació, reposició, reparació, conservació i entreteniment de les obresi instal.lacions públiques que siguin de la competència deles Unitats operatives d'Obres de Vialitat, d'Enllumenatpúblic i de Sanejament.
- La concessió de les obres i instal.lacions i subsegüentservei o de la sola explotació del servei de depuració i -

recuperaci6 de les aigües residuals i pluvials.
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- L'adquisició, arrendament o subministrament dels següents béns m0-

bles:

_ Materials, aparells, utensilis, estris, const.mlibles i rrobiliari de
caràcter específic per als Laboratoris de l'Area de Control de ma

terials, luminotècnic i d'Aigües residuals.

- Materials, instrurrents, eines, utensilis, aparells, maquinària i -

vehicles especials de tracció de maquinària i per al transport de
materials i personal i consumibles per a les Brigades d'execució -

directa dels treballs i per als Centres de treball del'Area (Parc
de maquinària, tallers, magatzems).

- Llibres, revistes, 'publicacions i documentació per a les Qibliote
ques de l' Area.

-

-' L'arrendament dels serveis de conservació i entreteniment dels
béns esmentats anteriopnent.

- L'assegurament dels béns esmentats anteriorment.

- Els estudis i projectes encomanats a tercers en matèria de 'la com-

petència de l' Area.
, '

Unitat Operativa d'Obres de Vialitat (310.1'.01.5)
Tipus: Unitat operativa tècnica
Nivell: 3 Classe: 1

Funcions:

- Com a instància integradora d I altres òrgans auxiliars, li corresponen -

les funcions directives i de canandarnent que atribueix als Caps de les
Unitats Operatives, l' acord de la Comissió Municipal Pennanent de 13 de
novembre de 1981.

Oficina Administrativa (310.3.01.0)

Tipus: OficLDa d'assistència administrativa
Nivell: 6 Classe: 2

Funcions:

_ Assistència administrativa al Cap de la Dnitat i als òrgans auxiliars que
la integren �

- Preparació i tràmit de la planificació de la despesa i de la previsió
d'inversions.

- Tramitació dels expedients d'autorització de despeses.
- Administraci6 de les partides pressupostàries assignades a la Unitat,
i de les· quantitats lliurades en concepte de despeses a justificar.

- Comandes de material.
- Tramitació de factures i actes de recepci6.
- Inventari, control i administraci6 dels mitjans materials adscrits o

subministrats a la Unitat, sense perjudici de la ccrnpetència assigna
da específicament al Parc de Maquinària.

- Anàlisi i control dels costos de la Unitat, en col.laboraci6 amb els
òrgans auxiliars que la integren i en coordinaci6 amb la Secretaria
Tècnica de l'Area.

- Estadístiques sobre els elements urbanístics i d'infraestructura vial
de la ccrnpetència de la Unitat, en col.laboració amb els òrgans auxi
liars que la integren i en coordinaci6 amb la Secretaria Tècnica de
l'Area.



- Control de les destinacions i situacions de tot el personal de la Un�
tat

- Atenci6 a la conservaci6 i entreteniment dels locals i dependències
de la Unitat, y relaci6 amb els Serveis tècnics encarregats de I 'exe
cuci6 dels treballs corresponents.

-

- Formulaci6 dels informes i comunicacions i documents propis del cap
de la Unitat.

- Registre, arxiu i documentaci6, en general, de la Unitat
- InstrUcci6 dels següents expedients:

� Llicències per a la construcci6 i reparaci6 de vóreres.
- Autoritzaci6i llicències a les cOlTlp<;lI1yies se serveis públics per a -

l'obertura de ,calles i canalitzaciones per a conducci6 de fluids, di
pòsits de ccmbust.Lbl.es , pous' de -vent í.Lac'íó , càmares de transfo:rrnaci6
o distribuci6, xarxes telegràfiques i telefòniques, preses i cone �
xions de tota mena i, en general, per'a obres o instal.lacions que -

, afectin als elements urbanlstics de la competència de la UnitaL
- Tramitaci6 dels processos per a les liquidacions dels drets originats

per les esmentades llicències o autoritzacions, i per a la, taxaci6, -

,

const,ituci6 ,i devol.uc íó

de .Les garanties èorresponents.
'

- Coordinaci6'amb les Oficines administratives de la Unitat Operativa
de Sanejament, de la pròpia Area, i de la Unitat Operativa de llicèn
cies urbanístiques i Activitats Industrials de l'Area d'Urbanisme, a
efectes de la intervenci6 dels Serveis tècnics de pavimentaci6 en ma
tèria de guals i claveguerams pel que fa referència a la fiscalitza=
ci6 de la reposici6 dels paviments i altres elements urbanístics de
la seva competència.

- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Cales i Cana
litzacions; de l'Ordenança sobre la supressió de barrerres arquitectòniques a la via pÚblica, excepte allò atribuït al Negociat d'Ins=
pecció d'Obres; i dels preceptes de les Ordenances municipals rela
tives a la matèria de voreres (arts. 316 a 324) i el de l'Ordenança
de zones naturals i espais verds en matèria de danys a l'arbrat
(art. 3 (C.G.7-V-86).

Servei de Pavimentació A (314.2.01.2)
(Veure Transferencia nº 2 pàg. 79, Vol. 2)

Tipus: Servei Tècnic Operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Obres Públiques.
- Obres de construcció, substitució, reposlclO, renovació, conserva-

ció i entreteniment de paviments, calçades, voreres, guals, andane�
illes, cavallons, escales, baranes, marquesines, bancs d'obra, pas
sos subterranis o elevats, aparcaments i altres infrastructures de
vialitat i elements urbanístics que afectin al sòl, subsòl i vol de
la via pÚblica, situats en la demarcació A i amb excepció de les
qUe constitueixen la competència de les altres Unitats Operatives -

de l'Àrea, de les senyalitzacions de circulació i de retolament cels
carrers, dels arbres i elements de jardineria i de les infrastructu
res dels ferrocarrils metropolitans i de les que siguin competència
d' organismes públics aliens a l' Ajuntament.

'I



- Estudis, investigacions i informes tAcnics, en general, sobre les referides matAries i, especialment� -

sobre sistemes, mAtodes i materials i sobre la dura
da i amortització de les obres i construccions.

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals,materials i unitats d'obres, en col.laboració amb la
Secretaria tAcnica de l'Area. '

- Elaboració dels projectes d'execució de les obres, -

amb subjecció als projectes bàsics dissenyats pels,-'Serveis TAcnics competents de l'Area d�Urbanisrne.
- Formulació de les condicions tAcniques especials

dels plecs.
- Informes tAcnics dels expedients de contractació.
- Fiscalització i inspecció facultativa de les obres -

rèalitzades' �itjançant contracta.

-,Formulació i control de ies ordres de 'treball' als
contratistes encarregats de la conservació i entr et e
niment dels elements urbanístics.

-

- Formulació i revisió de les relacions valorades dels
treballs i de les certificacions d'obres.
Dictamen i proposta de recepció de les obres, i assis
tAncia per a l'aixecament de les actes corresponents:

- Direcció i execució directa de les obres.

Obres de les companyies de serveis públics
- Cales, canalitzacions per a conducció de flui�s, depO

sits de combustibles, pous de ventilació i 'cambres de
transformació i distribució, xarxes telegràfiques, pre
ses i conexions de tota mena, i, en general, obres rea
litzades per les companyies en el sOl, subsOlo vol de
la via pública o que afectin a elements urbanístics de
la competAncia de la Unitat, òins de la demarcació A.

- Informes tècnics en els expedients de llicAncia o au

torització.

Liquidació de drets i taxació del cost de reposició
dels elements urbanístics que siguin de la competèn
cia del servei

- Assenyalament per a la iniciació de les obres i de -

terminació del termini de duració.
- Fiscalització de la execució de le� obres.
- Inspecció de la compactació de les rases i de la re-

posició del paviment i dels altres elements urbanís
tics afectats que siguin de la competència del ser -

vei.
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Obres realitzades pel particular.
- Voreres i guals
- Determinació dels tipus de llosetes autoritzats.

Informes tècnics en els expedients de llicència de vo
reres i guals de característiques atípiques o que afec
tin a elements urbanfstiçs diferents del paviment.

-

- Taxació del cost de reposició dels elements urbanís
tics afectats.

Asseguraments per a la iniciació' de les obres i deter
minació del termini d'execució.

- Fiscalització de l'execució de 'les'obres�
- Claveguerons simples i longitudinals.

TaxaciÓ dels cost de reposició del paviment i dels
altres elements urbanístics afectats.

- Informe� tècnics en els expedients de'llicència de cl�
vegUerons que afectin a elements' urbanístics diferents
del,paviment.

- Fiscalització de la compactació de les rases, de la re

pOSQció del paviment i dels altres elements urban!stics
afectats.

- Construccions i instal.lacions en general.
- Informes en els expedients de llicències de construc�

cions o instal.lacions que afectin a elements urbanís
tics de la competència del servei.

- Taxació del cost de reposició dels elements urbanístics
afectats.

- Fiscalització de l'execució de les obres o instal.la
cions en quantafectin als referits elements urbanís -

tics, i control de llur adequada reposició.
-

'. Danys ocasionats per tercers en els elements urbanístics
de la competència del servei.

Valoració dels danys i taxació del cost de reposició.
- Impuls dels procediments adients per a aconseguir la -

reposició o indemnització corresponent, per part del -

causant dels danys.

Servei de Pavimentació B (314.2.02.3)
(Veure Transfèrencia NQ 2, pàg. 79

Vol.2)Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:
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- Les mateixes del Servei de pavimentació A. respecte dels
elements urbanístics i d'infraestructura vial situats en

el s�l, subsòl o vol de la demarcació B.

Parc de Maquinària (310.5.01.6)

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 5 Classe: 8
Funcions:
- Manteniment, posada a punt, reparac i.o f d ipòsi t i custòdia

de. ,la maqu í.nàr í.a , ut í.Ll.a tqe i instrumental dels vehicles

per al' t.ranspo r t; de les brigades i mate r'í.a Ls ad s'c r í, t.s a

la Unitat Operativa d'Obres de Vialitat.·
- Distribució dels vehicles, maquinària, instruments i mate

rials entre els Serveis operatius de la Unitat i llurs -

respectives brigades, per a l'execució di�ecta de les
obres públiques de la seva competència�,planificació i -

organització del treball i dels torns, en col.laboració ,

amb els citatsServeis; control de les entrades i sorti
des del material i de les hores de treball emprades en -

cada obra o servei, i càlcul dels costos corresponents.
- Prestació dels esmentats elements de torns i brigades

d'emergència.
- Col.laboració amb la Brigada de Festivals en els treballs

de preparació i restitució d'actes i festeig en la via -

pública.
- Conservació i entreteniment de les instal.lacions de ven

tilació dels passos subterranis.

- Gestió dels tallers per a la reparació dels referits ve

hicles i maquinària, i dels magatzems de materials i uti

llatge de la Unitat, control d'existències i determina �

ció dels estocs econòmics i dels punts de reposició.
- Projectes d'adquisició de vehicles especials de transport,

maquinària, instrumental, utillatge, materials, peces de

recanvi, consumibles i combustibles¡ informes tècnics en

els expedients de contractació; informes previs a la receE
ció dels productes adquirits.

- Formulació de �es condicions tècniques especials de les
contractes de conservació de vehicles i maquinària i de -

les contractes de subministrament d'utillatge, peces de -

recanvi, materials i consumibles.

- Revisió i conformació de factures i participació en les
actes de recepció.
Estudis sobre amortització i reposició dels elements ma

terials descrits.

Estudis sobre rendiments, consum, costos i resultats ob

tinguts amb les prestacions del Centre.



Unitat Operativa d'Enllumenat PGblic (315.1.01.3)

Tipus: Unitat operativa tècnica
Nivell: 3 Classe:!
- Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li

corresponen les funcions directives i de comandament queatribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de -

la Comissió Munici-pal Pe rrnan e n t; d'e L 13 de novembre de1981.

Oficina Administrativa (315.3�01.9)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell: 6 Classe: 2
Funcions:

Assistència adrní.n í

stra t í.va al Cap de la Unitat i als
òrgan� auxiliars que la integren.

Preparació i tràmit de la planificació de la despesa i
previsió d'inversions.

;

- Tramitació d'expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assigna -

des a la Unitat, i de les quantitats lliurades en con -

cepte de pagaments a justificar.
- Comandes de material.

Tramitació de factures i actes de recepció.
- Inventari, control i administració dels mitjans materialsadscrits o subministrats a la Unitat, sense perjudici dela competència-assignada específicament al Laboratori Iuminotècnic. -

- Anàlisi i control dels costos de la Unitat, en col.laboració amb els òrgans auxiliars que la integren i en coordinació amb la Secretaria tècnica de l'Area.
- Control de les destinacions i situacions de tot el personal de la Unitat.
- Estadístiques sobre els elements urbanístics i d'infraes

tuctura vial de la competència de la Unitat, en col.la-
boració amb els òrgans auxiliars que la integren i en -

coordinació amb la Secretaria Tècnica de l'pxea.
- Atenció a la conserv�ció i entreteniment dels locals i -

dependències de la Unitat, i relació amb els Serveis Tècnics encarregats de l'execuci6 dels treballs correspo -
nents.

- Formulació dels informes, comunicacions i documents propis del Cap de la Unitat.

Registre, arxiu i documentació, en general, de la Unitat.
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- Coordinaci6 amb les oficines administratives de les Uni
tats Operatives d'Obres de Vialitat i de Sanejament, de
la pròpia Area, i amb l'Oficina administrativa de la Uni
tat Operativa'de LlicAncies urbanístiques i activitats -

industrials de l'Area d'Urbanisme, a efectes de la inter
venció dels serveis t.ê cnd cs de la Uni ta"t en mat.ê r í.a de ::

voreres, guals, claveguerons i canalitzacions i altres -

obres particulars en la via pública pel que fa referAn -

cia a la reposició de les instal.lacions de l'enllumenat
públic i fonts ornamentals.

.

Laboratori Luminotècnic (315.5.01.4)

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 6 Classe: 8
Funcions:

Laboratori

.,.. Estudis, fotomAtrics; investigació t.êcn í.ca ,

.
,

- Estudis de les característiques dels aparells per a

les instal.lacions de fonts llUminoses.
- Assaigs i proves de nous sistemes i instal.lacions.

- Anàlisi i control de qualitat dels materials subminis-
trats, dictàmens previs a llur adquisició o recepció.

- Projectes d'adquisició d'aparells i material per al

propi Laboratori.

- Conservació i reparació dels equips del laboratori;
condicions tAcniques de llur contractació.

- Control dels rendiments, costos i resultats del� tre -

balls efectuats.
- Magatzems de la Unitat

Gestió de l'amàs de materials, peces de recanvi i uti

llatje¡ control de les existAncies i determinació dels
estocs econòmics i punts de reposició.

- Projectes d'adquisició de materials, utillatje i peces
de recanvi; formulació de les condicions tAcniques
especials dels contractes de subministrament.

- Informes tAcnics en els expedients de contractació;
informes previs a la recepció d'allò adquirit.

- Revisió i conformació de factures i justificació en les
actes de recepció.

Servei de Construcció d'Enllumenat Públic (315.2.01.6)
(Veure Transferència NQ 2, .Pas .. 79 ;¡

Vol.2)Tipus: Servei tAcnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7



Funcions:

Obres d'instal.laci6 d'enllumenat públic de tota mena, ja si
guin de primer establiment, renovació, substitució, reposi -

ció o trasllat, amb exclusió de les il.luminacions artísti -

q�es d'edificis, monuments i fonts ornamentals.
- Estudis, investigacions i informes tècnics, en general, s�

bre les referides matèries i, en especial, sobre sistemes,
mètodes i materials i sobre la. durada i amortització de les
obres i construccions.

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, mate -

rials i ·uni tats d' obres, en col.laboració amb la Secretaria
tècnica de l'Area.

- E'l abora c í.ó dels projectes d' execució amb. sujecci6 als pro
jectes bàsics dissenyats pels Serveis tècnics competents de
l'Area d'Urbanisme.

- Formulació de les condicions tècniques especials dels plecs.
Infprmes tècnics dels·expedients de contractàció.

, - Fiscalització i inspecció facultativa de les obres realit
zades mitjan�ant contracta.

- Formulació i revisió de les relacion� valorades dels treballs
i de les certificacions d'obra.

- Dictàmens i propostes de recepció, i assistència per a l'ai
xecament de les actes corresponents.

- Direcció i execució directe de les obres.

- Informes tècnics i taxacions en els expedients d'estudis per
a obres i instal.lacions particulars o per a qualssevulla
obres en la via pública que afectin a les instal.lacions d'eE
llumenat; fiscalització de l'execució de les obres pel que fa
referència a tals elements i fiscalització de llur reposició.

- Valoració dels danys ocasionats per tercers en les instal.la
cions d'enllumenat públic, il.luminacions artístiques i fonts
ornamentals per a determinar la necessitat de llur reposició;
dictamen respecte al seu cost; impuls dels procediments adients
per a aconseguir la referida reposició o la corresponent indem
nització.

Servei de Conservació d'Enllumenat Públic (315.2.02.7)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Obres de reparacao , conservació i entreteniment de les instal.lacions
d'enllumenat públic, incloses les il.luminacions artístiques d'edificis,
monuments i fonts ornamentals; reposició d'elements parcials de les
instal.lacions.

- Estudis, investigacions i informes tècnics sobre les anteriors matè -

ries i, en especial, sobre sistemes i mètodes de treball i materials.
- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, mate

rials i unitats d'obres, en col.laboraci6 amb la Secre

345.



taria tècnica de l'Area.
- Formulació de les condicions tècniaues especials per ales contractes de conservació.
- Elaboració dels projectes tècnics per a les obres de -reparació que ho requereixin.
- Informes tècnics en els expedients de contractació.
- Formulació de les ordres de treball als contractistesi control de llur cumplimentació.

Fi�calització i inspecció facultativa del treball de -les contractes.
- Formulació i revisió de les relacions laboráIs de lescertificacions dLobra o de serv�i.

Revisió i control de les fáctures de conservació.
- Direcció i execució directa de les obres.

Control d'intensitats lumíniques a efectes de reposicióo neteja d'elements.
Ordenació i control d'horari-de -funcionament d'enllumenatpúblic¡ inspecció nocturna de les.instal.lacions.

- Direcció i execució de les operacions per al funciona -ment de les fonts lluminoses i ornamentals¡ i ordenació icontrol de llurs horaris.
- Fiscalització i control de les preses elèctriques de l'eEllumenat públic.,

Control del subministrament de fluid elèctric i de la facturació corresponent¡ lectura de contadors.
- Transmissió a la Company í.a Subministradora dels comunicatsd'avaria. .

- Valoració dels danys ocasionats per tercers en les installacions d'enllumenat públic, il.luminacions artístiques-ifonts ornamentals que determinin la necessitat de llur reparació¡ d.jctamen respecte del seu cost, i impuls dels
-

procedimeñts adients per a percebre les indemnitzacions -corresponents.

Unitat Operativa de Sanejament (321.1.01.3)

Tipus: Unitat operativa tècnica
Nivell: 3 Classe: 1

- Corn a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, licorresponen les funcions directives i de comandament queatribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de -la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de1981.



Oficina Administrativa (321.3.01.9)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2
Funcions:

- Assistència administrativa al Cap de la Unita� i als

òrgans auxiliars que la integren.
Preparació i tràmit de la planificació de la despesa i

de la previsió d'inversions.

- Tramitaci� dels expedients d'autorització de la despe
sa.

Administració de les partides pressupostàr�es assigna
des a la Unitat, i de les quantitats lliurades en con

cepte de pagaments a justificar.
- Comandes de material.

- Tramitació de fáctures i actes de,recepció.
,

'

Inventari, control i administració dels mitjans mate'-,
rials adscrits o subministrats a la Unitat, sense per�
judici de la competència assignada específicament al -

Laboratori d'aigües residuals i al Servei de conserva

ció de clavegueram.
- Anàlisi i control del cost de la unitat, en col.labora

ció amb els òrgans auxiliars que la integren i en coor
dinació amb la Secretaria Tècnica de l'Area.'

-

- Estadística sobre els elements d'infraestructura urba�
nística de la competència de la Unitat; en col. labora- "

ció amb els Serveis tècnics que la integren, en coordi
nació amb la Secretaria tècnica de l'Area.

-

- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i

dependències de la Unitat, i relació amb els Serveis -

tècnics encarregats de l'execució dels treballs corres

ponents.
- Formulació dels informes, comunicacions i documents

propis del Cap de la Unitat.

- Control de les destinacions i situacions de tot el peE
sonal de la Unitat.

- Registre, arxiu i documentació, en general, de la Uni
tat.

- Instrucció dels expedients de llicència per a la construc

ció, reparació i neteja dels claveguerons simples i lon

gitudinals.
- Tramitació dels processos per a la liquidació dels drets

devengats per. a les referides llicències i per a la ta -

xació, constitució i devolució de les garanties corres

ponents; tramitació de les certificacions d'obres.

- Coordinació amb l'Oficina administrativa de la Unitat

347.
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operativa d'Obres de vialitat a efectes de l'�xercici -

de les funcions que competeixen a la referida Unitat en

matèria de reposici6 de paviments.. .
.

_ Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de co�
trol de la contaminacié i consum de les aigües, Títols IV

i V relatius a la descàrrega d'abocaments líquids resi
duals i @e l'ús i les preses de la xarxa de clavacrueram
(arts. 1 i 2; 48 a 60 i 61 a 82; així com per i.nfraccié

,del precepte de l' Ordenança de zones natur a ls i espais
,verds quant a danys a l'arbrat es refereix�n (art. 3).

(C.G. 7-V-86)

Laboratori d'Aigües Residuals (321.5.01.4)

Tipus: Centre de treball executor instrumental
Nivell: 5 Classe: 8
Funcions:

Selecció 1 recollida de mostres, i ·anàlisis 'fisic�, qui
mics, biològics i baqteriològics sobre aigües residuals.

- Control del grau de contaminació i depuració, en les di
verses fases del cicle d'abocament, depuració i recupe
ració de les aigües.

- Control i anàlisi dels efectes en les aigües residuals
i en el clavegueram i altres elements de la xarxa, dels
abocaments industrials.

- Estudi i proposta de mesures correctores dels efectes
dels abocaments industrials.

- Estudi i anàlisi de les repercusions ecològiques en el
medi receptor, de l'abocament d'aigües residuals i so -

bre els processos adequats per a llur. depuració.
- Informes tècnics en els expedients de llicència o cor

rectius d'instal.lacions industrials, l'abocament dels
quals repercuteixi en la contaminació de les aigfies re
siduals o produeixi efectes corrosius per als clavegue
rons i elements de la xarxa.

- Explotaci6 d'equips instrumentals per al control de la
contaminaci6 de les aigües residuals.

Estudis i investigacions sobre nous sistemes, equips i
teèniques operatives, en relació als termes esmentats.

- Projectes d'adquisici6 d'aparells i materials per al -

propi Laboratori, i participació en llur recepció.
- Conservació i reparaci6 dels equips i formulació de les

condicions tècniques per a llur contractació; control -

del cumpliment dels contractes.
- Control dels rendiments, costos i resultats dels tre

balls del Laboratori.
- Coordinaci6 amb els serveis competents de les Unitats -

Operatives de Llicències urbanístiques i Activitats in
dustrials i d'Inspecció urbanística, a efectes del con
trol i correcció dels abocaments industrials�



Funcions:
- Obres de primer establiment, ampliació i modificació de -

clavegueres, col.lectors, urinaris, sobreixidors, inter -

ceptors, clavequerons, embornals, pous de registre, fos -

ses arenoses, sèquies, torrents, canals públics i, en ge
neral, de tots els elements principals i auxiliars que
constitueixen la xarxa de clavegueram i desguàs de la ciu
tat •

. - E�tUdis, investigacions i informes t��nic�, e� g�nera�
sobre les anteriors matèries i, en especial, sobre Sis
temes, mètodes i materials, i' sobre la durad a i amortit
zació de les 'referides instal.lacions.··

-

- Estudi i actua�ització del quadre de preus, jornals, ma
terials i unitats d'obra, en'col.laboració amb la Secre
taria Tècnica de l'Area.

'

- EI�boració dèls'projectes d'obra.

Formulaèió de les condicions tècniques dels plecs.
- Informes tècnics dels expedients de contractació.

Fiscalització i inspecció facultativa de les obres i
treballs realitzats mitjançant contracta.

- Formulació i revisió de les relacions valorades de tre
balls i de les certificacions d'obra.

- Dictàmens i propostes de recepció, i assistència a l'ai
xecament de les actes corresponents.

- Direcció i execució directa de les obres.

_ Informes tècnics, liquidació de drets i taxacié de l'iw.port de les obres

i de les qarant í.es que hagi n de consti tuLr els parti cuJ.ars
.

en els. e�
df.ent.s de Ll.í.cêncf.a per a la construcci6 de claveguerons aírrplcs ]. Ion

gitudinals; fiscalitzaci6 de l'execució de les obres.

_ Valoració dels danys ccasionats per tercers i, en especial, pels aboca-
.ment.s industrials en els elerrent.s de la xarxa de clé:veguerarn j_ desguàs,
que de+errnin.in La necessitê.t (le llur reconstrucci6; dí.c+arren sobre el -

seu cost .í. impuls de.l.s procedirrents adients per a percebre la corre�
nent inde.mrützaci6.

Servei de Construcció de Clavegueram (321.2.03.8)
(Veure Transferència NQ 2,Pag. 79

.

Vol.2)
Tipus: Servei tècnic operatiu

Nivell: 5 Class"e: 7

Servei de Conserw.ció de Clavecrueram (321.2.04.9)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 C�asse: 7

Funcicns:

Obres i treballs de reparació, conservac].o, entreteniment,
neteja i higienització dels elements principals i auxi
liars que constitueixen la xarxa de clavegueram i desguàs
de la Ciotat i que, a títol enunciatiu, han estat descrits
en l'epigraf anterior; operacions d'extracció de pous ne-
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gres, fosses sèptiques i latrines.

- Estudi, investigacions i informes tècnics sobre les
precitades matèries i, especialment, sobre sistemes, -

mètodes de treball i materials.

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, -

materials i unitats,d'obra, en col.laboració amb la Se
cretaria tècnica de l'Area.

- Formulació de les condicions tèniques especials per
als contractes de conservació, neteja i higienització
de la xarxa; idem. respecte dels contractes per a l'ex
tracció de' latrines.

- Elàboració dels projectes tècnics per a les obres de -

reparació,que ho requereixin.
.

- Informes tècnics en els expedients de contractació.

� Formulaci6 de les o�dres de treball als �ontractistes
i control de llur cumplimentació

- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs
realitzats per contracta.

- Formulació i revisió de les relacions valorades de tre
ball i de les certificacions d'obra o servei.

- Revisió i control de les factures per treballs de nete

ja i higienització de la xarxa.

- Direcció i execució directa de les obres i treballs.

- Determinació de la destinació de les extraccions proce
dents de la neteja de la xarxa i de les latrines.

-

- Informes tècnics, liquidació de drets, taxació de l'import
de les obres i de les garanties que hagin de constituir
els particulars en els expedients de llicència per a la

reparació i neteja de claveguerons simples i longitudinals;
fiscalització de l'execució de les obres.

- Valoració dels danys ocasionats per tercers i, en especial,
pels abocaments industrials, en els elements de la xarxa

de clavegueram i desguàs, que determinin la necessitat de
llur reparació; dictamen sobre el seu cost i impuls dels
procediments adients per a percebre la corresponent indem
nització.

- Gestió dels Magatzems de la Unitat.

Amàs, ordenació, custòdia de materials, màquines i uti

llatge; control d'existències i determinació dels
estocs econòmics i punts de reposició.

- Projectes d'adquisició de materials, màquines, utillat
ge, peces de recanvi i consumibles; formulació de les
condicions tècniques especials dels corresponents con -

tractes de subministrament.
- Informes tècnics en els expedients de contractació dels

subministraments; informes previs a la recepció d'allò



òdquirit.
- Revisi6 i conformaci6 de fòctures i participaci6 en les

actes de recepci6.

Servei de Depuraci6 d'Aigües Residuals (321.2.02.7)

Tipus: Servei têcnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7
Funcions:
- Obres i ·treballs de construcció, conservaClO, reparaclo,
,entreteniment i funcionament de plantes depur;;tdores d'ai
'gties residuals -o pluvials, estacions elevadores o de born
beig i copduccions annexes a les. referides plantes i
estacions.

.

.

- Estudis, investiaacions i informes têcnics sobre les -

anteriors' ma tèri�s i, en especial,' sobre' sis temes i m!
todes de d�puració, sobre la dèstinació i aprofit�mentde les aigües depurades i sobre la durada, i amortltza
ci6 de les referides instal.lacions.

- Estudi i actualitzaci6 del quadre de preus, jornals, �
materials i unitats d'obra, en col.laboració amb la Se
cretaria tècnica de l'Area.

Elaboració dels projectes de les obres i instal.la
cions.

- Formulació de les condicions tècniques especials delsplecs per a les contractes de construcció i conserva _

ció; i per a la concessió de l'explotació d� les plantes.

Informes tècnics en els expedients de contractació i -

concessi6.

Fiscalització i inspecció facultativa de les obres i -

treballs de les contractes i de l'explotació de les
concessions.

- Formulació i revisió de les relacions valorades de treball i de les certificacions d'obra o servei.
Dictamen i proposta de recepció de les obres, i assistència a l'aixecament de les actes corresponents.

- Direcció i execució directa de les obres i treballs de
conservació, reparació i entreteniment de les instal-lacions. -

- Direcció i explotaci6 directa de les plantes depurado�res i estacions de bombeig.
- Determinació dels costos de depuració de les aigfies residuals a efectes de càlcul de la taxa corresponent.

-

- Control dels rendiments, costos i resultats de l'expl�tació de les plantes i estacions el�vadores.
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AREA 6.

TRANSPORTS l CIRCULACIO



COMPETENCIES

Comeses .que li corresponen (art, 4rt, del Text ref6s de13 De

cretsde l'Alcaldia del 27 de juliol i 14 de setembre 1�83),

Plans generals de transports i circulaci6 i cooperaci6 en

la formulació de plans d'ordenació urbana i en els proiec
tes d'obertura i '�eforma de vi�s i places_

..
-

'. . .

- Re Lac í.ons funcionals amb les Empreses Mund.c í.oa Ls Trans -

ports de Barcelona, S.A.,. Ferrocarril Hetropolità de Bar

celona,S.A., i Societat privada Municipal d'Aparcaments'i
Serveis, S.A. per a coordinar les seves respectives activi
tats amb les de l 'Area..

'. -

�ransport� urbans de superfície i s�bt�rranis.
- Relaci6 amb les empreses concessionàries de líniès de

transports' públics interurbans.

- Estacions d'autobusos, de mercaderies i de paqueteria.
- Reoulaci6 i fiscalitzaci6 dels serveis de vehicles de Ilo

ouer, concessi6, revisi6 i aplicaci6 de llicències de ve

hicles i expedici6 dels carnets de conductor.

_:Circulaci6 :

Normes reauladores dè la circulaci6 de vehicles i tran -

seünts.

- Mesures per a l'ord�naci6 del trànsit.

- Reoulació especial dels transports públics i especials.

- Sequretat vial en cooperaci6 amb la Subàrea de Protecci6
Ciütadana¡ estudi i anàlisi de les causes dels accidents.

- Estacionament i a�arcament,
- Tutela i control dels aparcaments de.concessi6 municipal

en el subsòl de la via pública,
- Reserves d'estacionament i parada,
- Informe en els expedients de llicències de gaals,
- Instal.lací6 i conservaci6 de semàfors, senyals verticals.,

balisaments, elements de seouretat i sistemes de detecci6
del trànsit.

Projecte, instal.laci6 i aesti6 dels sistemes de control

centralitzat, mitjançant ordinador, dels semàfors i altres
senvalitzacions variables.



ESTRUCTURA

L'Area de Transports i Circulació, sota la direcció políti
ca d'� Conseller-Regidor i l'executiva d'un Coordinador de

,Serveis, .està i'ntegrada pels següents
ò

rqans auxiliars (CMP
14-XII-84):

.

.

.

l. Assistent Tècnico-Administratiu de l'Area de Transports
i Circulació.

4. Assessor.Tècriic de I�Area.de Transports i Circulació

3. Unitat Operativa Tècnica de Circulació

3.1. Adjunt al Cap de la Unitat

3.2. Servei d'Ordenació i Seguretat Vial
3.2.1. Oficina d'Estadística Viària

3.3. Servei de Regulació del Tràfic
3.3.1. Oficina de Noves Instal.lacions de Circulaci6

3.4. Servei de Conservació d'Instal.lacions de Tràfic
3.4.1. Oficina de Conservaci6 de la Senyalitzaci6

3.5. Oficina d'Actuació Immediata

4. Unitat Operativa Administrativa de Circulació i Disci

plina Vial.

4.1. Negociat de Transports i Circulació (C.G.31-VII-85.
Compra desconcentrada)

4.2. Negociat de Disciplina Vial.

5. Servei de Transports i Aparcaments.



AQfA
/)I r"'ANSPO-€rs

CII2CVLACIO·
CON.SEJ.i.f� -€E6IOO�

oa,q"/NA/)�·.sEI2VE/S
'4 CIRCt/iAC/'"



ORGANS l FUNCIONS

AR�A DE TRANSPORTS l CIRCULACIO

Conséller Regidor de l'Area (622,2,42,4)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 1 Classe 4

Funcions:

1 d en l'extrem sisé dels Decrets de l!Al�aldia
_ Les assenya a es

1 l, 14 de Setembre de 1983, Text Refós,
del 27 de Julio

Coordinador, de Serveis (622.2,32,2)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 2 Classe :6

Funcions :

.sete- dels,Decret� de l'AlcalLes assenyalades en l' extrem _

dia del 27 de juliol i 14 de setembré 'de 1983. Text re�6s.

Assistent Tècnico-Administratiu de l'Area de Transports
i Circulaci6

Tipus: Lloc de treball

Nivell: 5

Funcions:

- Assistència al Conseller-Regidor i al Coordinador de Ser
veis de l'Area en l'exercici de les seves funcions direc
tives.

Planificaci6:

Assenyalament dels objectius de l'Area i dels seus òrgans
auxiliars, i política de gesti6 de recursos.

Organitzaci6:

Planificaci6 de les activitats de l'Area i preparaci6
dels seus programes d'actuaci6.

- Preparaci6 dels pressupostos.

- Elaboraci6 d'estudis i informes.

Estudi i proposta de la configuraci6 dels �rgans auxiliars
de L'Area.

- Proposta de configuraci6 de la plantilla de l'Area i con
trol de la situaci6 real de. l'aprovada.



Gestió:

.- Gesti6 pressupostària de l'Area; administraci6 de les quan

titats lliurades als directius de l'Area en concepte de pa
gaments a justificar.

Atenció a les queixes i reclamacions dels ciutadans.

Coordinació funcional:

- Coordinaci6 especial de les actuacions de l'Area amb les

altres Arees,de l'Ajuntament, els Consells Municipals de

Districtè i les Empreses muniçipa1s de transports' i' apa!:.
caments.

- Relacions amb el Gabinet Tècnic de Programaci6 en les ma

tèries de la seva competència.

- Coordinació amb al tr es org:anisrnes .espec í.a l s ' (Corporaci6 .

Metropo1i tana" Generalitat, Adm.í.n Ls tra'c Ló Central, et c ,')

respecte de les seves actuacions en el terme municioal -

de Barcelona en matèries de la competència de l'Areà.

Control:

_ Seguiment del programes d'actuaci6 de l'Area i ava1uaci6

del seu desenvolupament.

- Elaboració dels indicadors de gesti6 destinats al control

dels resultats dels diferents òrgans auxiliars de l'Area.

Informaci6 i documentaci6:

- Secretariat permanent del Consell Consultiu de Circula -

ci6 i Seguretat Vial.

- Difusió de la informaci6 externa de l'Area.

Preparaci6 de les publicacions de l'Area.

- Redacci6 de la Memòria de l'Area.

- Registre, arxiu i documentaci6 dels òrgans directius de

l'Area.



363.

Assessor Tècnic de l'Area de Transports i Circulació

Tipus: lloc de treball

Nivell: 5

Funcions:

- Estudis, informes i propostes sobre criteris bàsics de -

planejament de la xarxa viària bàsica en matèria de trans

ports i circulaci6 dins el terme municipal, d'acord amb
el següent detall:

.. Informació prèvia:

Enquestes origen-dest!, motivaci6, modes de transport,
transferència entre modes, càrrega, rotació, etc.

'

Enquestes d'opini6 sobre funcionament dels serveis de

transpbrt i circul�ci6.

Planej3.ment de la circulaci6:

- Estudi de la xarxa viària bàsica. Definici6 de la cohe -

rència de la xarxa total i de les prioritats d'actuaci6.

Estudis d'origen-dest! i aplicaci6 de models de simula

ci6 macroscòpica.

Definici6 i proposta de la xarxa vi�ria bAsica, de les

f-uncions dels diversos tipus de vial i de les modifica. -

cions aconsellades per la dinAmica del trAfico

- Col.laboraci6 i informe en els plans d'ordenaci6 urban!s

tuca, projectes d'urbanitzaci6, avantprojectes de traçat
de noves. vies o de modificaci6 de les existents, i pro -

jecte d'obres de vialitat que pretenguin la soluci6 de -

problemes específicament circulatoris (passos elevats, -

subterranis, etc.).

Unitat Operativa Tècnica de Circulació (330.1.01.4)

ripus: Unitat operativa tècnica

Nivell: 3 Classe: 1

Corn a instància integradora d'altres argans auxiliars, li

corresponen les funcions directives i de comandament que -

atribueix a les prefectures de les Unitats Operatives
l'acord de la Comissi6 municipal permanent de 13 de novem

bre de 1981.



�djunt al Cap de la Unitat

Tipus: LLoc de treball
Nivell: 6

Funcions:

Assistència i col.laboraciÓ amb el Cap de la Unitat enles funcions que expressament li encarregui, en especial en matèria de:

- Promocio Ü� la racionalització, simplificatzació i me
canització del� processos de treball: de la miilora dels
mètodes i de la introducció de les innovacions tecnolO
giq�es adequades.

� Control dels costos i del� resultats de l�.Unitat en col,
laboració amb .c.l'Assistent Têcnic-�dministiatiu de l'A
rea de Transports i Circulació.

- Col.lehoraci6 en l'elaboració dels Plecs de condicions.

- Coordinació de, �es activitats de la Unitat amb els Co�
sells municipals de Districte, assistint-l� tècnicament
en' les competències descentralitzades.

Manteniment i actualització de la �artogràfia bàsica de
la Unitat, en coordinació amb la Unitat Operativa del
PIà de la Ciutat i la Coorporaci6 Metropolitana de Bar
celona.

Biblioteca i arxiu de la Unitat: gestió i informali!
zació dels respectius continguts.

Servei d' Ordenació i Seguretat Vial ( 331 • 2 • O 1 • O )

( Veure Transferència nQ 6, p�g 109, Vol. 11)

Tipus:Servei Tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe 7

Funcions:

Estudis, informes i propostes sobre mesures concr� -

tes d'ordenació de la circulació de vehicles i vian
nants.

Preparació de decisions sobre ordenació de la circu

lació, tals com:

Direccions úniques
Direccions obligat�ries
Direccions prohibides
Preferêncies de pas i "stops"
Prohibicions de gir
Prohibicions de circulació absolutes o per de

terminats vehicles

Limitacions de velocitat

Limitacions horàries de circulació, absolutes
o per determinats vehicles



- Bandes reservades per a la circulaci6 de deter
minats vehicles

- Parades de taxis

- Passos per a vianants

- Zones de vianants

- Zones d'ensenyament de conductors
- Elements auxiliars de la circulaci6.

- Preparaci6 de decisions sobre ubicaci6 i caracterís
tiques de semàfors i senyalitzacions verticals o ho
r�tzontals, ja siguin de caràcter imperatiu o infor
matiu, i sobre elements auxiliars de la'circulació �

(miralls, reflectants, fites, baranes, dr'ecer e s , etc.)

. ,

Assistênc�a tê¿nica i col.laboraci6 als Corisells 'Mu
nicipals de Districte en aquelles competêncies d'or-

denaci6 descentralitzades (xarxa viària no bàsica) .

- Informes têcnics en els expedients ,de llicência o

concessi6, per a l'aprofitament especial, privatiu o

anormal de la via pública, i fiscalitzaci6 ulterior
del seu ús en l' aspecte c í.rcu La+or í. .

- Coordinaci6 amb els serveis corresponents de la Sub
àrea d'Obres Públiques per a la programaci6 i execu

ci6 de les instal.lacions de tràfic.

- Coordinaci6 amb la Guàrdia Urbana per a l'aplicaci6
de les mesures reguladores de la circulaci6 les

quals hagin d'ésser executades per agents del Cos.

Seguretat vial:'

- Estudis generals sobre seguretat vial i riscs que i�
plica la circulaci6; elaboraci6 i aplicaci6 de mêto
des d'anàlisi i avaluaci6 dels accidents.

Definici6 dels criteris generals per a la regulaci6 -

de cruïlles.

- Estudis i anàlisis de "punts negres" i propostes per
a superar les causes de perillositat.

Transport de mercaderies:

Determinaci6 de les zones, horaris i ordenaci6 de la
càrrega i descàrrega.

- Informe têcnic dels expedients de llicència per a

transports de mercaderies dins el terme municipal.

- Informe tècnic dels expedients de llicência per a

transports especials i perillosos, quan el pes total
sigui superior a 60 tones i de més de 13 tones per -

eix; fixaci6 d'itineraris i d'horaris.
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- Informes i propostes d'ordenaci6 i funcionament in -

tern de les estacions de mercaderies.

Medi ambient:

- Estudis, informes i propostes per al control de la -

contaminació atmosfèrica i del soroll produït pels -

veh í.e Le s •

- Anàlisi sobre l'acompliment de les normes legals vi
gents sobre el particular, en ordre a la definici6 -

i proposta de les �esures adequades per aconseguir -

la seva observança.

Vianants:

- Estudis sobie la demanda de carrers i illes reserv�
des als vianants i altres mesures en el seu benefici;
proposta de les solucions urbanístiques i d'ordena
,ci6 adequades.

Vehicles de dues ròdes:-

- Estudis sobre la demanda de mesures especials per a
la circulaci6 i estacionament de vehicles de dues ro

des; planejament general de la xarxa i proposta de =
les solucions urbanístiques i d'ordenaci6 adequades.

Legislació:

- Cooperaci6 tècnica en l'elaboraci6 de les normes ju
rídiques reguladores del tràfic de vehicles i via
nants (Codi de Circulaci6, Ordenança municipal i-dis
posicions que les desenvolupen i comolementen) .

-

- Prefectura Superior de l'Oficina d'Estadística Viària.

Oficina d'Estadística Viària (331.2.05.4)

Tipus: Oficina Tècnica Operativa

Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

- Recollida d'informaci6 i dades de tràfic, el seu -

anàlisi i tractament; registre i avaluaci6 de parà
metres relatius a:

aforaments de diversos tipus
mesures de velocitat

- mesures de comportament de vehicles i vianants
- poI. lució atmosfèrica i acústica.



_ Recopilaci6 de dades produïdes per altres Arees, a

efectes d'utilitzar-les per a estudis propis:
- geocodificaci6
- zonificaci6
- cens de poblaci6
- cens del parc de vehicles

- cens de llocs de treball i espargiment
- inventari de carrers

- enquestes· d-e mobilitat obli9ada
- Tractament de la informaci6:

- medici6 i avaluaci6 de paràmetres de tràfic
abans i desprês de l'aplicaci6 de mesures cir�
culatOries o d'�ctuacions c60rdinades de' disci
plina vial.

- elaboraci6 d'estadístiques sobre comportament
�ial.

- Relaci6 amb el C.O.M., els centres de càlcul de la
Subàrea d'Obres públiques i amb la Unitat Operativa -

del Pla de la Ciutat en tot allO que convingui per a
la formaci6 i explotaci6 de bancs de dades, registres
i sistemes informàtics de la competència de l'Area¡ -

així corn per a l'elaboraci6 del manteniment de progra
mes i models de simulaci6.

-

Servei de Regulaci6 del tràfic (331.2.04.3)

Tipus: Servei tècnic operatiu

"Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Gesti6 de la xarxa d'instal.lacions semafOriques adaE
tant el seu funcionament a les variacions de la circu

. laci6:

- Càlcul dels plans de regulaci6 del tràfic per a aca
modar-los a les condicions de la circulaci6 i del
transport públic durant els diferents períodes del
dia i de la nit així carn a les variacions estacionals.

- Disseny de l'estructura de fases i càlcul del�
de funcionament de les instal.lacions semafOriques.

- Control i comprovaci6 de l'adequada aplicaci6 dels
paràmetres de regulaci6 de la xarxa semafOrica.

- Manteniment del fitxer mecanitzat de tots els parà
metres de funcionament de les diferents cruïlles, -

així corn del sistema central.
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- Anàlisi i tractament de les dades de tràfic obtingu
des pel sistema centralitzat i per l'Oficina d'Esta
dística Viària, en ordre a l'elaboraci6 de propo� =

tes de millora del funcionament de la xarxa.

- Gesti6 dels sistemes i instal.lacions d'ajuda a

l'explotaci6 (centralitzaci6 de la regulaci6 de zo

nes, subsistemes de vigilància i informaci6 del trà
'fic, subsistemes d'informaci6 variable, vies rever=
sibles �tc.)

- Gesti6 del Centre de Control de Tràfic i de tots
els seus subsistemes.

Gesti6 dels equips informàtics i dels subsist�mes
de vigilància i regulació del tràfic de la zona.

- Elaboració �els anàlisis i pro�rames necessaris per
.

� l'explotació del sistema.

- Manteniment del "software" del ordinador central, de
les centrals de zona i dels reguladors locals i in -

troducci6 de les millores convenients.

- E�tudi de reforma de les instal.lacions semafOriques -

per a millorar el seu funcionament i adaptar-les als -

canvis d'ordenaci6; estudi especial de les deficiències
que es detectin en el funcionament de la xarxa i de les·
mesures per a subsanar-les; trasllat de les oportunes -

propostes o directrius a l'Oficina de Noves Instal.la -

cions de Circulaci6.

- Coordinació amb l'Oficina d'Estadística Viària per a

l'aprofitament de les seves dades i d'elements informà
tius, i per aportar l'experiència dimanant de l'explota
ció dels estudis i mesures d'ordenació i millora del

-

sistema circulatori.

- Coordinació amb el Servei de Conservació d'Instal.la
cions de tràfic, per aportar als nous projectes i a-les
tècniques de conservació de la xarxa semafOrica les ex

periències dimanants del seu funcionament real.

- Coordinació especial amb la Guàrdia Urbana, per a obte
nir la informació necessària per al funcionament del
sistema i per a orientar l'actuació dels agents, direc
tament o indirectament relacionada amb el funcionament
de la arxa semafOrica.

- Prefectura superior de l'Oficina de Noves Instal.la
cions de Circulació.

.
,

I
.



Oficina de Noves Instal.lacions de Circulaci6. (331.5.04.1)
(Veure Transferència nº 6, pàg. 109,

Tipus: Oficina tècnica operativa Vol. TI)
Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

--Nova instal�laci6, modificaci6 i renovaci6 que excedeixi de
la mera reposici6, de semàfors, senyalitzacioris verticals i
horizontal s i elements auxiliars de la circulaci6 (miralls,
reflectants, �ites, baranes,.dreceres, etc.)

� Estudis i informes -�ècnics, en eipecial sobre sist�mes,' mè
todes i materials, i sobre la durada i amortitzaci6 dels
aparells i de les instal.lacions ..

- Estudi i actualitzaci6 del quadre de preus, jornals, mate
rials i unitats d'obra.

'Elaboraci6 dels' pr o je c te s i formulaci'ó 'de, les
-

condicio�s
tècnique dels plecs per a la seva contractaci6.

- Inforces tècnics en els expedients de contractaci6.
- Fiscalitzaci6 i inspecci6 facultativa de les obres realit

zades mitjançant contracta.

- Formulaci6 de les relacions valorades dels treballs realit
zats, de les certificacions d'obra i de les certificacioni
de revisi6 de preus.

- Dictànens i propostes de recepci6 de les actes i assistèn
cia a l'aixecament de les obres de recepci6 de les instaT
lacions.

- Direcci6 i execuci6 directa de les obres.

Tot això amb subjecci6 a les directrius i orientacions tècni
ques assenyalades per la Prefectura del Servei de Regulaci6
de Tràfic.

Servei de Conservaci6 d'Instal.lacions de Tràfic (331.5.02.9)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:
- Obres i treballs de reparaci6, conservació, entreteniment i

simple reposici6 (no modificativa) de la xarxa semafòrica,
del Centre de Control de Tràfic i de tots els seus subsis
temes.

Estudis i informes tècnics, especialment sobre sistemes i -

mètodes de treball i fiabilitat de materials.
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Anàlisi dels costos de manteniment.

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals,
materials i unitats d'obra.

'

- Formulació de les condicions tècniques dels contrac -

tes de conservaci6.

- Elaboraci6 de projectes per a les obres de conserva -

ci6 i reposici6 que ho requerei�in.

Informes tècnics eh els expedients de contractació.

- Formuláció de les �rdres de treball als contractistes
i control del seu compliment.

- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs
,realitzats mitjançant contracta.

Formulac.ió de .les relacions' valorades dels treballs -

realitzats, de les certificacions d'�bia ri servei i'-
de les certificacions de revisió de preus.

- Revisió i control de les factures per treballs o ser

veis de conservació, entreteniment i subministres.
- Direcci6 facultativa i execució directa de les obres.

- Control i verificació permanent de l'estat de conser
vaci6 i entreteniment de la xarxa; especial atenció a
les condicions de la indicada xarxa en la via pública.

- Coordinació amb els Serveis corresponents de la Subà
rea d'Obres Públiques i amb les Companyies de serveis
públics per a garantir la integritat de la xarxa sema
fbrica amb ocasi6 de les obres de qualsevol classe re
alitzades en el sbl i subsbl de la via pública.

-

- Coordinació especial amb el Servei de Regulació del -

Tràfic i amb la Guàrdia Urbana, per atendre la repara
ció de les avaries detectades.

-

Control estadístic per tipus d'avaries i materials; -

càlcul de tendències i comparacions.
- Prefectura superior de l'Oficina de Conservació de la

Senyalització.



Tip u s: O f i e i naT è e n i e i) () per a t i v él

Nivell: 6 Classe 7

Oficina de Conservació de la Senyalització (331.5.03-0)
(Veure Transferència:nQ.6 ,Pàg.109,vol.II)

Funcions:
- Obres i tieballs de reparació, conservació, entre te

niment i simple reposició (no modificativa) de les
senyalitzacions verticals i horitzontals, i dels
elements auxiliars de la circulació (miralls, refLec
tahts, fites; baranes, dreceres, etc�)

- Estudis L. informes tècnics en especial sobre siste
mes i mètodes.de treball. i fiablitat de. materials.

Estudis i actuaIitzaci6 delquadz e de preus , JOE -

naIs, materials i unitats d'obra.

- Fornnilació de les còridicions tècn.iques· dels contrac
tes' cie' con se rvac Ló ,

'
.

..:. Ela}:x)ració de proj ectes per a les obres de conserva
ció i de reposició que ho requereixin.
- Fonnulació.&: les ordtes de treball als contractis
tes i control del seu compliment.
- Fiscalització i inspecció facul tati va dels treballs
realitzats mitjancant contracta.

- Formulació de les relacions valorades dels treballs
realitzats,de les certificacions d'obra o de servei
i de les certificacions de revisió' de preus.

- Revisió i control de les factures per treballs o
serveis de conservació, entreteniment i subministra
ment.

- Direcció facultativa i execució directa de les obres.

- Control i verificació permanent de l'estat de conserva
ció i entreteniment de les instal.lacions.

- Coordinació especial amb l'Oficina d'Actuació Immedia
ta i amb la Guàrdia Urbana per atendre la reparació o

reposició de les senyalitzacions i elements auxiliars
trencats, caiguts o deteriorats.

- Control estadistic per tipus de trencaments i materials.

Tot aix� amb sujecció a les·directrius i orientacions
tècniques assenyalades per la Prefectura del Servei de
Conservació d'Instal.lacions de tràfic.
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Oficina d'Actuació Immediata (331.2.03.2)
(Veure Transferència nQ 6 pàg.109, Vol. 11)

�1pus: of�cina Tècnic� operat��a
Nivell: 6 Classe 7

Funcions:

Actuacions urgents en matèria de senyalització, deriva
des de fets o circumstàncies imprevisibles, donat-ne"=
part oportunament al Servei d'Ordenació i Seguretat
Vial i, en el seu cas, a l'Oficina de Conservació dé -

la Senyalització.

- Senyalització de les desviacions de la circulació
en casos d'obres en la via pública no programades,
manifestacions ciutadanes, sinis�res i situacions
d'emergència en general.

Reposició irnrnediat� de senyals, la falta de les -

quals impliqui perill notori.

- Retirada de la via pública dels elements de senya
lització de qualsevol classe, que puguin produir
perill per a vianants o vehicles.

Coordinació amb el Servei de Regulació del Tràfic i
amb la Guàrdia Urbana en ordre a l'aplicació de mesu
res urgents en matèria de senyalitzacó.

- Recabar dels serveis tècnics corresponents les actua -

cions urgents que excedeixin del medis de què disposa
l'Oficina.

- Assistència als Consells municipals de DistrictE� en -

les competències d'aquesta Oficina que hagin estat
descentralitzades.

- Direcció directa de la brigada d'actuació immediata.

Unitat Operativa Administrativa de Circulació i Discipli
na Vial

(330.1.02.5)

Tipus: Unitat operativa administrativa

Nivell: 3 Classe: 1

Corn a instància integradora d'altres �rgans auxiliars li
corresponen les funcions directives i de comandament que
atribueix a les prefectures de les Unitats Operatives
l'acord de la Comissió municipal permanent de 13 de no -

vembre del 1981, i a més, les següents:

- Asistència i assessorament jurídico-administratiu al -

Conseller-Regidor, al Coordinador i als �rgans auxi
liars de l'Area.

Redacció de convenis o concerts amb altres entitats pú
bliques o privades per a la col.laboració amb l'Ajunt�
ment en matèria de la competència de l'Area.



Redacció d'informes previs als recursos d'alçada que _

s'interposin contra les resolucions adoptades pel Con
seller Regidor de l'Area.

Impuls i coordinació de les propostes de modificaci6 _

de la normativa en matèria de circulació (ordenances,
bans, etc.)

Negociat de Transports i Circulació (330.3.02,0)

( Veure Transferència nQ 6 p�g.109, Vol. 11)
,

,

.

Tipus: Negociat 'd'assistèn,cia administrativa

Nivell:' 5 Classe 2
,

,

'

Funcions:

_ Assistència administrat�va de carácter gener�l a la Pre

fectura de la Unitat L: als òrgans' auxiliars de l'Area.

_ Preparació i tramitació de la planificació de ,les despe
ses de l'Area.

_ Administraci6 de les partides pressupost�ries assignades
a l'àrea i de les quantitats lliurades en concepte de pa

gaments a justificar.

_ Instrucció dels expediente d'autorització de despeses.

- Comandes de material

- Inventari, control i administració dels mitjans mate
rials adscrits o subministrats a l'Area.

Instrucció dels expedients de contractació, en totes
les seves fases i incidències fins a la consumació -

del contracte, inclús la tramitació administrativa -

de totes les certificacions realitzades neIs serveis
de l'Area, en relació a les matèries segÜents:

- Anàlisi i control dels costos dels serveis de la Uni
tat amb coordinació amb l'Assistent Tècnico-adminis=
tratiu de l'Area de Transports i Circulació.

- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals
i dependències de l'Area i relació amb els Serveis -

tècnics encarregats del desenvolupament de les esmen

tades funcions.

Control de les destinacions i situacions de tot el -

personal de la Unitat.

- Registre, arxiu i documentació general de la Unitat.
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- Adquisici6, instal.laci6, modificaci6, reposici6,
conservaci6, reparaci6, entreteniment i, en el

seu cas, funcionament dels semàfors i instal.la -

cions complementàries, de la senyalitzaci6 verti

cal i horitzontal i dels elements auxiliars d'or

denaci6 de la circulaci6.

-

Concessi6 de les obres i instal.lacions i de la sub-

següent prestaci6 del servei, o de la mera explot�
ci6 dels serveis municipals d'aparcaments.

Arrendament de les esmentades instal.lacions per a -

ser explotades per tercers.

Adquisici61 a�rendament i subministrament dels se

güents béns mobles:

Equios inform�tics i ?parells complementaris i

perifèrics, i estris espec{fics per als �n� d'in

form�tica destinats a regular el tr�nsit de vehi

cles.

Cintes, discs magnètic� i consumibles per al fun

cionament dels esmentats equips d'informàtica.

Elements de "software": programes, sistemes i

llenguatges informàtics

Maquinària i aparells destinats a amidar varia

bIes de tràfic.

Materials, instruments, eines, utensilis,maquinAria,

estris, especifics i c o n s um í.b Le s per a l'execució

directa.dels treballs de conservaci6 i entreteniment

de la xarxa semafòrica i dels senyals reguladors de

la circulació.

- Arrendament dels serveis de conservaci6 i entreteni

ment, en el seu cas, dels béns enumerats en l'epigraf

anterior.

- L' assegurança, en el seu cas, dels béns enumerats

anteriorment.

- Arrendament dels serveis d'assistència tècnica al

manteniment i, en el seu cas, funcionament dels equips

informàtics per a la regulaci6 del trànsit.

- Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desconcentra

da dels béns mobles d'ús o consum ordinari i no espe
\

c{fic amb destinaci6 als órgans que.s!indiquen:

RegidorIa de l'Area de Transports i Circulaci6 i

tots els argans �nteqrants de l'Area.

Instrucci6 dels següents expedients i processos adminis

tratius:



de rese�va:d'estacionament i parada excepte si sónppr cau
sa. d'expedients d' obres, o instal.lacions particulars.

d'aprovació d�ls plòns i projpctes, i de les mc:.ures
d'ordenació circulat�ria i de l'estacionament i apar
cament de vehicles de qualsevol classe, elaborats pels
Serveis i Oficines t�cniques de la Unitat;

- Tramitació de l'informe preceptiu per a l' ntor9amcnt
de les autoritzacions de transport especial i perillós
que té atribuldes la Gu�rdia Urbana, en el cas que el
pes del vehicle sigui superior a 60 tones i de més de
13 tones per eix.

dt a p r ov e c Ló i modificació de tarifes dels serveis p
ü

-

blics de transport i aparcament,

- d'autorització de vehicles, 'prtradps i itineraris per a

transport de viatgers,. escolar,. de menors i laboral.

d'autorització �e v�hicl�s, per a tra�sport de mercade

�ies dins el terme municipal.

- d' indemnització per danys ocasionats a instal.lacions

semafòriques, senyalitzacions i elements auxiliars de
la circulació.

- d'autoritzacions per a la instal.lació d'elements per
a la millora de la seguretat vial, marquesines, i ca

bines en les parades d'autobusos i rêtols indicatius

de garatges, gasolineres, etc.

- de concessió de llicències d'ambulàncies;

d'autorització de zona de pràctiques d'auto-escoles i

de canvi de la seva �ularitat.

de canvi de titularitat dels dipòsits de garantia per
llicência de taxis.

InBtruó�i6 dels' expedi�ht� i proce�os �dministratius ré
laciona�pel Servei de Transports en automòbils lleugers
(C�asse C)

concessió i revisió de llicències;

- traspassos "inter vivos" i "mortis causa";

- aplicació de llic�ncies a vehicles

- expedici6 de duplicats de llicència

- modificaci6 de dipòsits de garantia

- altes i baixes de conductors

- sancions per inclompliment de les condicions de la lli

cència! per comportament incorrecte dels conductors.

375.
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substanciació i informe dels recursos d'alçada i de repo
sició.

- lnformilcjonr. públiques en els C'xp('(]icntG d'cr.tiJLlim(·nt,
modificació o 5uprcssió de ltnies d'autovusos interur
Vilns suv5tilncjilts per la Generalit.at. de Catalunya, la
Corporació Municipal Metropolit.ana i la "Sa Je!at.uriJ
d e '1' r il n � por t r- s Ter r (: s t. 1 e z •

- Formulació d'�nformes i de certificacions per a jutjat�,
particulars i entitats asseguradores, sobre l'ordenació
i senyalització del tr�nsit.

Neg6ciat de Disciplina Vial (110.3.01.0)

Tipus: Negociat operatiu

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions,:

Expedients correctius de les infraccions en matèria de
circulació i de les infraccions a les Ordenances i Bans

municipals que no siguin competència d'altres òrgans au

xiliars.

- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de
Circulació, excepte els referents a les matèries trans
ferides als Districtes; l'Ordenança reguladora dels trans

ports escolars i de menors i dels preceptes de l'Ordenan
ça de.la policia de la via pública relatius a proves es

portives (arts.80.3 i 81�al comportament de les persones
a la via pública, embriagadesa, mendicitat i mals tractes
(arts. 96 i 102.a 111 respectivament); els.de l'Ordenança
sobre la utilització de béns d'ús públic municipal, en ma

t�ria de llicên�ies (arts. 25.1 � i 29), excepte els refe
rents a llicències d�torgamentsde les quals ha passat a

ser competència dels Districtes, en virtut de les transfe
rències aprovades (Vi� Divisió de Secretaria i Serveis ge
nerals dels Districtes, projectes 6 i 10); els de les Or
denances municipals de 1947 en matèria d'autoomnibus de

lloguer i de circulació d'autobusos, tramvies i trolebu
sos ( arts. 743 a 838); els del Codi de la circulació en

matèries que siguin de la competència municipal (art277);
els de l'Ordenança de zones naturals i espais verds (arts.
6, 8, 10, 13, 14, i 15); els de l'Ordenança sobre control
de la contaminació per agents físics relatius a sorolls
de vehicles(arts. 42 a 46) i a sorolls a la vía pública
(arts. 47 a 53; 55; 64 i 65); i els de l'Ordenança de pro
tecció de l'atmosfera en matèria de vehicles }art. 26}.
(C.G. 7-V-86).
Tramitaéió dels expedients sancionadors en tots els su

ports no atribu�ts a altres òrgans municipals en els
números 1 al 5 de la norma 2na de l'acord de la C.G.
esmentat en el paràgraf anterior.



Servei de Transport i Aparcament (330.4.05.6)

- Fitxer d'antecedents i registre de vehicles.

- Gestió dels arxius mecanitzats de denúncies per infrac
ció de les normes de circulació o de les Ordenances mu
nicipals.

- Recollida i actualització per teleprocés de totes les
dades relatives als esmentats arxius i tractament de _

la informació per al seu ús en la tramitació d'expe
dients i processos administratius de la seva competèn
cia.

- Recaptació voluntària de les multes � relacions amb les
Agències executives i amb els Jutjats de Districte per
a l'exacció de les multes' en via de constrenvmiment.

. .
. �

� Substan�i�ci6 dels recursos potestatius de reposició.
- Relacions amb la Direcció General de Tràfic.

�oop�ració tècnic� en l'elab6ració de les normes juri
diques i disposicions reguladores del tràfic de vehi _

cIes i �ianants (Codi de Circulació, Ordenan�a munici
pal, i disposicions que lei dese�volupén i complementen).

Tipus: Servei tècnic operatiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

Estudis, informes i propostes'sobre l'ordenaci6 dels -

transports públics i privats i de l'estacionament i

aparcament de vehicles en el terme municipal.

- Informaci6 prèvia:

places d'estacionament vial

- places d'aparcament en "parkings" pGblics i privats

� fiRecopilaci6 de dades produïdes en altres ftrees a

d'utilitzar-les per a estudis propis:
- Construcci6 i inspecci6 d'aparcaments públics i pri

vats.

- Empreses de Transports, públiques i privades.

- S.P.M. d'Aparcaments.

Transport públic de persones:
r

- Estudis de la demanda i de la seva relaci6 amb l'ofer-

ta; determinaci6 dels desequilibris existents; �nàlisi

de les xarxes de transport públic i comprovaci6 de les

propostes d'ampliaci6 o modificaci6 amb el model de si
mulaci6 del transport.
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Definici6 dels criteris generals per regular la circu

ci6 dels vehicles de transport públic: carrers i car -

rils "bus", sistemes semafOrics especials, etc.

- Elaboraci6 d'estàndars de servei

_ Col.laboraci6 en l'elaboraci6 de projectes d'ampliaci6
o modificaci6 de la xarxa de transport públic.

- Elaboraci6 del plan de parades del transport suburbà i

interurbà; anàlisi de la demanda i estudi de mesures -

per a la 'c6moditat i seguretat �e passatgers

- Elaboraci6 dels projectes de locaiitzac16'i caracterís

tiques general� d'autobusos urbans, s�burbans i inter=
urbans.

- Informes i propostes, en, relaci6.al transport públic -

urbà, suburbà, interurbà i especial (escolar', de rrenors

i laboral) sobre:

parades
- itineraris

- mesures prioritàries

Estacionament i aparcament:

Estudis de la demanda general i zonal, i dels paràme -

tres que la defineixen, en ordre a discernir el tipus
d'aparcament i d'ordenaci6 de l'estacionament més ade

quat.

- Elaboraci6 de projectes de localitzaci6 i caracteristi

ques generals de "parkings ti, garatges i àrees d' estacio

nament vial; determinaci6 de les prioritats d'actuaciÓ
al respecte en coordinaci6 amb la S.P.M. d 'Aparcarrents S.A.

- Informes têcnics en els expedients de concessi6 dels -

aparcaments municipals, i en els de revisi6 de les seves tari
fes.

- Fiscalitzaci6 de l'acompliment de:

- les condicions têcniques del plec en els aparca
ments de concessi6 municipal

- les condicions de la concessió, per part de les

empreses de transports
- les Ordenances i normes circulatOries en elsa�

caments i garatges-aparcaments públics i privats.
-

- Elaboraci6 d'estudis, projectes i informes de regulació
de l'estacionament de superfícies.

- Determinaci6 de les zones i horaris d'estacionament.
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COMPE't'ENCIES

Comeses que li corresoonen (art. 4rt. del Text refós dels De

crets de l' Alcaldi,a del 27 de i uliol i 14 de ,setembre 1983).

Subàrea a) Provéïments i consum

- P61ftica municipal de subsis�ªncies.
- Gestió dels mercats �uhicioals:

�'Mercat central de les flors.

- Mercats zonals de vénda al �etall.

Mercats esoecials.

Insoecció mun�cipal del co�er� de oroveïments� .

Execució dels oro;ectes d'obra nova, conservaCLO i entre
teniment dels edificis municipals destinats a Mercats, i
de �es seves instal.lacions •.

- Informació, orientació i defensa del consumidor�

Subàrea b) Serveis municinals.

- Subministrament d'aicrua:
- ,Proveïment d'aicrües de la Ciutat.

'- Estudis de necessitats i oroiectes de solucions oer as

sequrar el provelment.
- Relacions amb les comn.anyies sub�stradores,
- Gestió de les aicrües de Montcada i .de les concessions -

municioals d'aigua.
- Xarxa de recratcre del Parc de la Ciutadella i d'aicrües

ootables del Parc de Mont;uïc.
- Instal.lacions de recratcre en iardins municipals.
- Subministrament d'aioua a les deoendències municioals.
- Fonts oúbliaues.
- Banys; sanitaris públics i serveis de platqes.
- Mines d'aiqua: insoecció de les oarticulars i conserva-

ció de les de oropietat municioal i de les abandonades
pels seus propietaris.

- Neteja viària:

Neteja dels passeicrs, carrers i places, dels oarcs i ja!
dins pÚblics.

- Neteia de les olatges.
- Instal.lació, buidat i conservació de les oaoereres de



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

deauats.

Neteja extraordinària en el cas de nevada i altres si
tuacions d'emergència.

- Residus sòlids:

- Recollida, transport i abocament de les escombraries -

domiciliàries, residus i deixalles industrials, deixa

lles procedents d'escorxadors i altres establiments

autoritzats¡ detritus de clíniques, hospitals i centres

d'assistència sanitària, mobles, estris dom�stics en -

desús, i animals morts.
'

Autori tzació oe.r-val transpor+ particular d' escombraries

i deixalles.

Eliminació, tractament i �ecfiperació de residué. I,
- Material mòbil'de n�teia i recollida: maauinària i trans

ports especials d'abocadors.

382.

Subàr'ea c) Empreses municipals
'

Exercici de les funcions de tutela i contrnl aue correspo

nen als òrqans de qovern de l'A;untarnent sobre els Organs
Especials de Gestió, Institucions i Empreses Municipals i

Mixtes que s'esmenten a continuaciñ, així corn la canalit
zació de les relacions de les al.ludides entitats amb els

òrgans de_'l' Administració aunicioal centralitzada ¡ (1 )

l. Serveis Municipals de Parcs i Jardins.

2. Patronat Municipal de l'Habitatqe,

3. Institut Municipal d'Assistència Sanitària.

4. Institut Municipal dels Serveis Funeraris.

5. Transports de Barcelona, S.A.

6. F.C. Metropolità de Barcelona, S.A.

7. S.P.M. d'Aparcaments i Serveis, S.A.

8. EMASYPSA. (2)

9. MERCABAR..�A.

10. Tractament i Eliminació de Residus Sòlids/�.A.

11. PN-1EM.

- Accés a t�ta la informació de les esmentades Entitats -

per mitjà dels conductes oportuns i amb facultats de corn

provació.
- Estructuració, con;untament amb la Direcció de cada Enti

tat,d'un nIa d'infòrmació sistemàtic, suficient i periò�
dic.

- Informe als Consells d' Administració sobre les. oüest í.ons

aue siquin sotmeses a la seva consideració, i a�tal
efecte presència amb veu però sense vot en els Consells



sempre que es consideri necessari,

Informe i dicta�en preceptiu en totes les decisions d'im

portància i en totes aquelles que sigui precisa la coor.

dinació amb les restants empreses,

Promoció de l'homogeneització i normalització de polítiques
çomunes per a les al.ludides Entitats en matèria de:

programes d'inversió, gestió econòmica i financera, control

de gestió, pla comptable i costos dels serveis, circuit

d'informació, r�gim de personal i matèries anàlogues.

Estudis i a�àlisis encaminats a establir criteris per a

fqtures decisions de municipalització de serveis i, defi-

n
í

c í.ó de 'la política de l'Ajuntament en re.j;erència a Lv s e c>

tor públic municipal.

Participació i dictamen en tots eli nous processQS de mu

nicipalització de serv�is i de creació de nous Organs Es

pecials de Gestió, InstitucioQs i Empres�s municipals.

(1) Per D;A. del 23 de febrer de 1984, es va incorporar
a aquesta relació la S.P.M. d'Informació Cartogràf�
ca i de Base S.A.; pel D.A. de 22 de gener de 1986

ho varen fer el Parc Zoològic de Barcelona, S,A; la

S.P.M. Anella Olímpica de Montjuïc, S.A.; Iniciat� -

ves Empresarials Municipals S.P.M.; i pel D.A. de -

24 de gener de 1986 l'Organ especial de Gestió del

Front Marítim del Poble Nou, transformat per Acord

del C.P. del 5 de desembre de 1986 en empresa priv�
da municipal denominada, "Vila Olímpica, S.A.".

(2) Aquesta Societat va ésser disolta per acord de la -

Junta General del 27 de desembre de 1984.



Estructura

L'Area de Serveis i Empreses Municipals, sota la direcció política d'un

Conseller-Regidor, es subdivideix en:

0.1 Gabinet del ConselLer=Regf.dor- de L'Area (C.G.12-11-86)

0.2 Assessor tècnic de l'Area (C.G.12-11-86)

Subàrea de Proveïments i Consum, sota la direcció executiva d'un Coordi
nador de Serveis,està integrada pels següents òrgans auxiliars:

1. Oficina Tècniça (CMP 10-11-84)

2. Oficina d' Infonnació, orientació i Defensa del Con�umidor(CPM 10-II-84)
3. Negociat de Proveïments (CMP 10-11-84 i C.G. 31-VI1-85 Compra descon

centrada)
4. Servei de Conservació d'Edificis i Instaliacions de Proveïments

5. Servei de Mercats (CMP 10-11-84)
5.1. Direccions de Zona

5.1.1 Inspectors de Proveïments

5.1.2 Direccions de Mercats

Subàrea de Serveis Municipals, sota la direcció executiva d'un Coordina
dor de Serveis, està integrada pels següents òrgans auxiliars (C.G. 12 fe
brer 1986):

1. Oficina d'Informació i Promoció

2. Unitat Operativa de Neteja
2.1 Negociat de Neteja
2.2 Servei d'Assistència tècnica i Irispecc.ió ( de la Unitat operativa

de Neteja)
2.2.1 Equip tècnic de Planificació i Control

2.2.2 Equip tècnic de SUport i Recollides especials
2.2.3 Equip tècnic d'Inspecció

2.3 Servei de Neteja i Recollida de Residus de la Zona 1, Centre.

2 .3 . 1 Encarregat de Neteja del Districte 1, "Ciutat Vella".

2.3.2 Encarregat de Neteja del Districte 2, "Eixanple".

2.4 Servei de Neteja i Recollida de Residus de la Zona l I, Nord.

2.4. 1 Encarregat de Neteja del Districte 7, "Horta-Guinardó".

2.4.2 Encarregat de Neteja del Districte 8, "Nou Barris".

2.5 Servei de Netaja i Recollida de Residus de la Zona III, Est.

2.5.1 Encarregat de Neteja del Districte 9, "Sant Andreu".

2.5.2 Encarregat de Neteja del Districte 10, "Sant Martí".
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2.6 Servei de Neteja i Recollida de Residus de la Zona IV, Oest:

2.6.1 Encarregat de Neteja del Districte 3, "Sants-Montjuïc".

2.6.2 Encarregat de Neteja del Districte 4,
" Les Corts" •.

2.6.3 Encarregat de Neteja del Districte 5, "Sarrià-St. Gervasi" •

3. Unitat Operativa d'Aigües Potables (CMP 12-VI-81)

3.1 Oficina Administrativa (C.G. 31-VII-85 Compra desconcentrada).

3.2 Servei Tècnic d'Aigües Potables.

Subàrea d' Empreses Municipals I integrada pels següents òrgans:

1.' Conseller Executiu del Consell Municipal d'Empreses (D.A. 12 i 14-XII-

83)
,

1.1 Oficina tècnico-administràtiva de la Subàrea d'Empreses Municipals
(D.A. 14-XII-83 i C.G. 31-VII-85 Corrpra desconcentrada) •

2. Servei Municipal de Parcs i Jardins (A.C.P., 27-XI-84)
,(D.A. 12-xrI-83)

3. Parc Zoològic de Barcelona, S.A. (A.C.P. 27-XI-84)
(D .A. 22-1-86)

4. Patronat Municipal de 1 'Habitatge (Estatuts aprovats per ACP del 18-11

83) (D.A. 12-XII-83)

5. Institut Municipal d'Assistència Sanitària (Estatuts aprovats per ACP

del 18-111-83) (D.A. 12-XII-83)

6. Institut Municipal dels Serveis Funeraris (Estatuts aprovats. per ACP

del 30-XI-82) (D.A. 12-XII-83)

7. Transports de Barcelona, S.A. (Estatuts aprovats per ACP del 3-XI-72)

(D.A. 12-XII-83)

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. (Estatuts aprovats per ACP

del 31-XI-58) (D.A. 12-XII-83)

Societat Privada Municipal d'Aparcaments i Serveis S.A. (Estatuts apro
vats per ACP del 9-111-82) (D.A. 12-XII-83).

-

MERCABARNA (Estatuts aprovats per Resolució del Ministeri de la Gover

nació del 3-XII-70) (D.A. 12-XII-83)
-

Tractament i Eliminació de Residus Sòlids, S.A. (TERSA) (Estatuts apro
vats per ACP del 2-11-83) (D.A. 12-XII-83)

-

Patronat d'Assistència Mèdica als Empleats Municipals (PAMEM) (Regla
ment aprovat per ACP del 11-VII-80) (D.A. 12-XII-83)

Societat Privada Municipal d'Informació Cartogràfica i de Base S.A.

(Estatuts aprovats per ACP del 18-XI-83) (D.A. 23-11-84)

Societat Privada Municipal Anella Olímpica de Montjuïc S.A. (Estatuts
aprovats per ACP de 2-IV-85) (D.A. 22-1-86)
Iniciatives S.A.- Iniciatives Municipals Empresarials S.P.M. (Estatuts
aprovats per ACP de 1-X-85) (D.A,. 22-1-86)

16. 'lila Olímp--ic,a S.A.' (C.P.5-XII-86) (D.A. 27-1-87)
17.

Barce Loria i Ac t í.va (C.P.5-XII-86) (D.A. 27-1-87)

8.

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.
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Tipus: Area d'actuació

ORGANS l FUNCIONS

AREA DE SERVEIS l EMPRESES MUNICIPALS

Conseller- Regidor de l'Area (622.2.22.0)

Nivell: 1 Classe: 4

Funcions:

-'L�S assenyalades en l'extrem sisè dèls Decrets de l'Alcaldia'
de 27 de Juliol i 14 de Setembre de 1983. Te�t refós.

'-Gabinet del Conseller-Regidor de l'Area (520.2.22.8)

T�pus:·Lloc de treball estaf

Nivell:' 3 C'La s ae r 3

Sota la dependència. directa del Conseller-Reqidor de l'Area,
exercirà les funcions d'assistència tècnico-administrativa
que aquest li encomani i, en particular, les seq�ents:
- Secretaria i despatx de la Regidoria de l'Area¡ gestions,

tràmits i suport administratiu en els assumptes de la se
va competència.

Orqanitzaci6 i coordinaci6 de les comunicacions, internes
i externes, de la Regidoria.

- Elaboraci6 dels documents que se n'emanin

- Registre, control i seguiment, si s'escau, de la documen
taci6 originada en la Regidoria o amb destinaci6 - finaT
o medial - a l'esmentada Regidoria.

- Control i seguiment dels expedients i assumptes gestio -

nats pels diversos òraans de l'Area, i dels elevats per
la Regidoria als òrgans de qovern i Comissions tècniques.

- Relacions i connexi6 de la Reqidoria amb les direccions
de les diverses branques orqàniques de l'Area i, en qene
ral, amb els caps dels òrgans inteqrants o depenents de-
l'esmentada Area.

'.

- Assistència al Conseller-Reqidor en la proqramació i de
senvolupament de despatxs, visites, desplaçaments i assis
tència a reunions, sessions i juntes.

'

- Supervisi6 i oraanitzaci6 del treball del personal admi
nistratiu, auxilar, subaltern i , si s'escau, tècnic,
adscrit al Gabinet.
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Assesor têcnic de l'Area (520.2.21.7)

Tipus: LLoc de treball estaf

Nivell: 3 Classe: 4

Sota la dependência directa del Conseller-Regidor de l'Area,
exercirà les fmncions têcniques que aquest li encomani i, en

particular, les següents:

A s s i s-t; ê n e i a a laR e g i do r i a en 1 I
e x e r e i e i del e s fu n c i o n s g e -

ne ral s de, pla n i f i e a e Ló ¿ or g anit z a e ió, dir e e e ió, e o o r din a e i ó

i control dels serveis i recursos de l'Area.

Obtenció i or:®:OOe:.i'éb-d� l:a informació necèssària per a la plena
.eficàcia de les refer{de� funcions directives.

Elaboració d'estudis, anàlisis, estadístiques i informes en

relació a les matêries de la,competência de l'Area.
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,

SUBAREA DE PROVEIMENTS I CONSUM

Coordinador de Serveis (622,2.62.8)

Tipus: Subàrea d'actuació

Nivell: 2'Classe: 4

Funcions;

- Les a s s e n y a La d ès en l' extrem setè dels Decrets d 'Alcaldia de

27 de Juliol i, 14 de Setembre d� 19�3. Text, refós,

Oficina Tècnica (210.4.01.8)

Tipus: Oficina d'�ssistència'tècnica

Nivell: 6 Classe: 4

- Perfeccionament dels actuals mercats municipals
Nous mercats i centres comercials

- Urbanisme comercial.

Funcions:

- Estudis i projectes relatius a:

Determinaci6 de costos i control de resultats dels serveis
de la Subàrea.

- Programaci6 d'inversions.

- Promoci6, supervisi6 i control de la construcci6 i conser

vaci6 dels edificis i instal.lacions dels Mercats munici -

pals i relaci6 amb els serveis tècnics responsables de
llur projecte i execuci6.

Sistemes d'informaci6 i estad!stiques: recepci6, elabora -

ci6 i difusi6 en mercats zonals i rnitj ans de cornun
í

cac í.ój"de

dades sobre productes, preus i qualitats.

� Relacions funcionals amb els serveis de la Subàrea d'Urba

nisme encarregats de la concessi6 de Llicències d'Obertura
d'Establiments d'Hosteleria i Alimentaci6. Coneixement de
les Llicències atorgades i informaci6, quan calqui, sobre
la matèria.

"
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"Oficina d'Informació, Orientaci6 i Defensa del Consumidor

(210.2.02.3)

Tipus: Centre de prestació de serveis personals

Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

_ Informació per�anent al pdblic en matèria de provelments i

consum alimentari; especialment, en allò concernent als ser

veis i actuacions de la competència municipal (Mercats,Excor

xador, Intervenció de la venda al pdblic quant a preu, quali

tat, pes.mid� i assegurament de l� lliure compe�ência) �

.

_ Orientació al consumid6r en matêria,alimentêria, a trav�s dels

mitjan�,de comunicació social i dels organitzats o promoguts

per l'Ajuntament (-f.u'lls:�. opuscles, xerrades,conferènc;ies,de-

bats, etc.).
!

- Informaci6 i assessorament directe als ciutadans que ho
sol.lic i tin, i llur ac cês a la informaci6 de basc. elaborada

�er l'Oficina (dossiers per matêri�s, fitxers de �ispos!
c�ons leªals, ielacions d'�stabliments! .etc.).

- 'Atenci6 a les reclamacions i peticions dels ciutadans en -

matèria de proveïments i consum; i llur canalitzaci6 envers

els òrgans municipals o extramunicipals competents per a re

soldre-les.

- Foment de la participaci6 ciutadana en les qüestions de re

ferència a través d'Associacions i Cooperatives de Consumi

dors, Associacions de veïns i altres canals de participaci6
adequats; assistència tècnica a les esmentades associacions
i entitats.

- Promoci6 de la coordinaci6 al respecte, de les diverses -

Arees i Districtes municipals; i de l'actuaci6 amb la dels

òrgans de la Generalitat i de l'Administraci6 estatal com

petents amb la matêria.

- Canalitzaci6 de les relacions .de l'Ajuntament amb els di -

versos organismees i entitats amb activitat en aquest sec

tor.

- Elaboraci6 o canalitzaci6 d'iniciatives, suggeriments i

propostes de modificacions estructurals, funcionals o nor

matives en ordre a millorar la defensa del consumidor, tant

a nivell de l'Administració municipal com al de les altres
esferes de l'Administraci6 pública.

- Canalitzaci6 de les demandes ciutadanes referents a les di
verses àrees de consum de béns i serveis de primera neces

sitat, de caràcter no alimentari (aiqua, gas, electricita�
transports, etc.).



- Les anteriors funcions les realitzarà l'Oficina en règim -

d'assídua col.laboraci6 amb el Servei d'Informació sanità

ria de la Subàrea de Salut Pública, en allò tocant a infor

maci6 i orientació en matèria de bromatologia i higiene
dels aliments; i amb l'Oficina d'Informació al Públic de -

la Unitat operativa d'Estadística, Informaci6 i Publicaci

ons, quant a la informaci6 al públic, en general.

Negociat de Proveïments (251.2.01.0)

Tipus� Negociat oper�tiu

Nivell: 5 Classe:5

Funcions:

- Assistència juridico-administratiya al Coordinador de Ser

veis.

- Instrucci6 i tramitaci6 dels'expedients relatius a mercats

i, especialment a:

- Adjudicaci6 de parades vacants

- Autoritzaci6 de traspassos.
- Llicències per a obres i instal.lacions a les parades.
- Titularitat i gesti6 de les parades.
- Llicències als agricultors per a venda directa.

- Llicències de transport a venedors al detall.

- Administraci6 i control del pagament de cànons i taxes de

rivats dels actes anteriors.

'Trami taci6 d' actes d' inspecci6 i instrucci6 d' expedients -

correctius als concessionaris de mercaes i establiments co

mercials.

Instrucci6 i tramitaci6 d'expea�ents i actuacions relatius

a:

Planificaci6 de la despesa i previsi6 d'inversions.

Autoritzaci6 de despeses
- Aprovaci6 de factures i actes de recepci6.
- Administraci6 de les partides pressupostàries especi-

fiques de la Coordinaci6 de Serveis i de les quanti -

tats lliurades en concepte de pagaments a justificar.
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- Instrucció dels expedi�nts de contractació, en totes llurs

fases i incidències fins a la consumació del contracte,ro
latius a:

Les obres i treballs de construcció, ampliació i trans

formació, així com de reparació, conservació i entrete

niment dels edificis i instal.lacions de tots els Mer

cats municipals, s�guin centrals, especials o de venda

al detall.

L'adquisició d'instruments, aparells i utensilis per a

la compr6vació del pes de mercaderies¡ i l'arrendament

dels serveis per a la conservació i entreteniment dels

esmentats aparells.

- tnstrucció �els expedients d'adquisició desconcentrada dels

béns mobl�s d'as o. consum ordinari i no específic amb desti

nació als òrgans que s'indiquen�

-·S�bàrea de Provelments i Consum amb tots els �rgans
que la integren.

Control de la destinació i situació de tot el personal de la

Subàrea de Proveïments i Consum.

Inventari, control i administració dels mitjans materials de

la Subàrea.

Registre, arxiu i documentació de la Subàrea.
I

. I

- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Policia

de Proveïments sobre fleques¡ de l'Ordenança de Mercats¡dels
Estatuts tipus per a les associacions de concessionaris de

Mercats municipal�ldels preceptes de les Ordenances municipals
de 1947 en matêria de proveYments (arts,274 i ss) ¡ i els de

l'Ordenança de galeries i centres privats d'alimentació con

tinguts en els seus Cap.VII, quant als aspectes funcionals es

refereixin, i Cap.IX relàtiu a sancions, sense perjudici de qu�
la fase inicial de la instrucció de tots ells correspongui al

Cap. de Zona de Mercats.

- E�:pedients correctius per infracció dels Reglaments de funcio
nament dels Me�cats Centrals de Fruites i Verdures, de la Flor,
i del Peix, aixi com del Reglament d'Organització, Funcionament

i Utilització de l'Escorxador i Mercat Central de Camns de Bar

celona, tots ells de MERCABARNA, si bé únicament quan es tracti

d'infraccions de caràcter greu o molt greu, i sense perjudici
de qu�la fase inicial de la instrucció correspongui a la Direc

ció de MERCABARNA.



Servei de Conservació d'Edificis i Instal.lacions de ProveI
ments {210.5.01.Q

Tipus: Servei Tècnic Operatiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Conservaci6 i entreteniment de tots el Mercats municipals,
siguin centrals, especials o de venda al detall i de llurs·
instal.lacions.

- I�formes tècnics respecte de les anteriors matèries i
especialment, sobre sistemes, mètodes de treball. i ma

terials .

. - Estudi ·i actualització del quadre de preus; materials
i unitats d'obra, en col.laboraci6.amb els Serveis com

petents de l'Arefr d'Urbanisme.

- Formulaci6 de 'les c6ndicions tècniaues esp�cials per
a les contractes de conservació i manteniment.

- Elaboraci6 dels projectes tècnics per a les obres de -

paraci6 quan calgui.

Informes tècnics dels expedients de contractació i de
les incidències que se'n derivin.

- Formulaci6 de les ordres de treball als contractistes
i control del seu compliment.

- Fiscalitzaci6 i inspecció dels treballs realitzats
mitjançant contractes.

Formulaci6 i revisi6 de les relacions valorades i de -

les certificacions d'obres i serveis.

- Revisi6 i control de les factures per treballs de man

teniment.

Direcci6 i execuci6 directa de treballs.

Servei de Mercats 210.1.03.1

Tipus: Organ atipic d'integraci6 d'drgans de base

Nivell: 4 Classe: 1

Funcions:
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- Planificaci6 i organitzaci6 del trcball dels scus òrgans.

- Definici6 d'objectius i previsi6 de les necessitats

Direcci6 superior dels mercats municipals i supervisi6 de

les activitats que s'hi realitzin.

- Proposta a la superioritat de nomenament dels directors -

dels diferents mercats i dels directors encarregats de la

coordinaci6 dels mercats �specials i zODals existents en

una zona determinada.

- Confiauraci6· dels llo�s de treball i de le� estructures - I
interñes dels òrgans. auxiliars a proposta de· llurs respe�

" .

tius caps.

Adscripci6 i trasllat del personal als diferents llocs de

treball.

Proposta de fixaci6 dels tbrns de treball i dels horar�s

que se'n deriven.

- Fiscalitzaci6 del compliment de les funcions per part del

personal adscrit al Servei de Mercats.

Relacions funcionals amb la Unitat Operativa d'Higiene
dels aliments i Zoonosis, respecte a les seves funcions -

inspectores en els mercats i establiments alimentaris.

- Relacions funcionals amb altres organismes i institucions

competents en proveïments, en especial amb la Generalitat

de Catalunya, sempre que aquesta funci6 no sigui avocada -

per instàncies superiors.

Direccions de Zona

Tipus: -Organ atípic d'integració de Subòrgans.

Nivell: 5 Classe: 1

Funcions:

Els Directors de Zona, constitueixen un nivell directiu in -

termedi entre el Servei de Mercats � els directors dels mer

cats especials i al detall situats en les seves respectives
demarcacions. Exerceixen, a més, la direcci6 dels inspectors
de proveïments assignats a la seva zona.

- Transmissió als directors de mercats de les ordres de la su

perioritat, coordinaci6 de les activitats i unificaci6 de
llurs criteris d'actuaci6.

- Supervisi6 general del funcionament dels mercats adscrits

a la Zona, de la seva gesti6 econòmica i de la informaci6

preceptiva dels expedients que els afectin.



- Proposta de les obres necessàries per al manteniment i
l'adequació dels edificis i instal.lacions,sense perjudi
ci de les competències de les Juntes de Mercat.

- Fiscalització i inspecció dels treballs i obres realitza _

des en els mercats mitjançant contractes, col.laborant amb
el personal tècnic del Serveis de Conservaci6 destinat a _

la Zona.

Assistència a les reunions de les Juntes de Mercat, presi
dint-Ies,en el seu cas , per la delegaci6 expressa de la -

superiori t.a.t .

Informe sobre la �onveniència d'autoritzar les cessions
"inter-vivos", emetentopinió sobre l'adequaci6 del pr�u de
clarat o habitualment usuql.

Informe sobre la conveniència de suprimir parades i recuP3
rar espais, ocupats indegudament per causa d' interès públic

"

- Direcci� de l'actiyitat deIs In�pec�or� de Proveïments _'

a s s í.c nat s a la zona, segons 'els cri t.er í.s que s establexin.

- Informaci6 de les actes aixecades per la Inspecci6 de Pro

veïments i pels Directors de Mercat, proposant les sa�ions

que calgui d'acord amb la legalitat vigent.
- Control dels destins, situacions i compliment de les obli

gacions del personal assignat a la Zona.

- Canalització de les relacions de la Subàrea de Proveïments
i consum amb els Consells de Districte i amb els òrgans re

presentatius de,les Associacions de consumidors i venedori
dels mercats.



Inspectors de Proveï:mertt:S"

Tipus: Llocs de treball adscrits directament a cadascuna deles Direccions de Zona, sense constituir �rgans.Funcions:

- Complimentació del nombre de visites que els ordeni la Direcció de Zona, tant en els Mercats municipals com en elsestabliments d'alimentació particulars.
- Vigilància del compliment de les disposicions legals vi -gents en matèria de proveïments, denunciant, a través del'acta corresponen� les infraccions detectades �ue es cometin en el comerç d'articles' de menjar, beure i cremar,almodins, escorxadors, despatxos reguladors i molls , enrelació amb les defraudacions en qualitat, 'pes i preu delsarticles, així com les adulterac:i,ons, mistificacions ,ocultacions ifraus en la seva expedició i subministrament.

.-.-� -.

. -,� ... -:.,

\
Comprovació dels preus de venda i 'els marges comercials -regulats per l'autoritat.
Comunicació ala Direcció de Zona d'aquells casos en elsquals considerin que els establiments visitats no reuneixen les condicions de salubritat i higiene i, en cas d'urgència, directament als Serveis Sanitaris municipals, in=tervenint les mercaderies fins que dictamini el facultatiu.

Obtenció de mostres per a la seva anàlisi en el Laborat.ori Municipal dels articles alimentaris que ofereixin dubte.

Informació peri�dica a la Direcció de Zona sobre les ineidències que es produeixin i proposta de tota mena de millores.



SUDAREA DE SERVEIS MUNICIPALS

Covrdinador de Serveis X622,2,29.7)

Tipus: Subàrea d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Les assenyalades en l' extrem -1?etè d e Ls Decrets de, �_'ALcà.ldia
27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Oficina d'Informació i Promoció (320.5.01.0)

Tipus: Oficina tècnicq ope�ativa

Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

Elaboració de plans i actuacions iriformatives en relaci6 als

serveis gestionats per les Unit�ts operativesCde'la Sub�rea

i als de neteja a càrrec del Servei municipal de Parcs i Jar

dins,

Promoció i execució d'e 'tasques informatives i campanyes publi
citàries i de concienciació ciutadana en matêria de neteja pú
blica.

Elaboració dels criteris d'imatge i comunicació amb el públic,
dels Serveis de la Subàrea.

Unitat Operativa de Neteja (323,1.03.2)

(Veure Transferència .ns 8 pàg. 129, Vol. lI)

Tipus: Unitat operativa tècnica

Nivell: 3 Classe: 1

Com a instància integradora a�altres òrgans auxiliars li corres

ponen les funcions directives i de comandament que atribueix als

Caps de les Unitats operatives l'acord de la Comissió municipal
Permanent del 13 de novembre de 198í.

Negociat de Neteja (323.2,05.7)

,( Veure ,,,Transferència, ns 8 pàg 1 .... 9 �701 lI)� 4, v' , •

Tipus: Negociat d'assistència administrativa

Nivell: 5 Classe: 2

Funcions:

401.
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Assist�nci� juridicG - ildmjniE�rDt iVD a la nnitat

Instrucció i tramitació dels expedients i actuacions rQ.

latius a:

Aprovació de plans i projectes d'obres, instal.lacions

i serveis.

Planificació de despeses i previsió d'inversions.
, I

Autorització de despeses

.... .' �

�dministració �e les pattides pressu�ostarles espeCl

f í.oue s de la Unitat i 'de les auanti tats lliurades en

concepte de pagaments a iustificar.

Reconeixe�ent de crª6its

Revisió de preus

Aoro'vac Ló de ce.r t.Lf í.c ac í.o n s d "obres i serveis.

Anrovació de factures

Liauidació i tramitació de les taxes ner nrestació -

de serveis d'ús voluntari.

Correcció i sancions per incumnliment de l'Ordenança

de Neteja en els casos especials d'interªs qeneral -

de Ciutat, donant compte al corresnonent Districte de

la incoació de les actuacions i sense perjudici de -

les funcions correctives transferides als Districtes

per l'acord de la Comissió municipal Permanent del -

14 de juny de 1985. '.o;'..

- Imposició de sancions als contractistes ner incompli -

�ent de llurs obliqacions contractuals.

Instrucció dels exnedients de contractació, en totes -

llurs fases i incidªncies fins a la consumació del con

tracte, en matèria de:

- Prestació dels serveis de neteja viària i de recolli

da, transport i eliminació de residus sòlids en tots

llurs aspectes i modalitats.

- Concessió d'obres i instal.lacions i dels subsegüents
serveis, o de la mera explotació dels serveis de

transformació de residus sòlids en nroductes o· ener-

0ia aprofitables, de recuneració de les Drimeres matè

ries continaudes en els residus, i de reciclatge de

residus industrials.

- Instal.lació, conservació i funcio�ament d'abocadors

controlats i de plantes transformadores, trituradores

o incineradores d'escombraries i deixalles.

-

Ad0uisició, arrendament i subministrament dels seaüents

béns mobles:



Materials, instruments, eines, utensil.is, aparells,
maauinària, estris eSDecífics , consumibles, vehicles
de tracció de maauinària o mecanismes i vehicles es

pecífics per al transnort de residus, de matèries i
de personal, �estinats a la nrestació directa deIs -

serveis o per ad4udicar-los en ús a les empreses ad4u
dicataries.

""-

- Béns mobles d'ús o consum gen�ral amb destinació al

Servei Municipal de Parcs i Jardins i als Orqans de

la Subàrea, amb excepció de la unitat operativa
d'Aigües potables, d'adquisició desconcentrada en -

virtut" de l'acord de la Comissió,municipal de Govern

�del 31 de juliol de 1985.
-

- Arrendamerit dels serveis de conservació i entreteni -

ment dels béns referits en el paràqraf anterior�
'..

.
..

Assegurament dels b�ns, instal.lacions i serveis a cà
'rrec de la Unitat.

--E�ped�e��s correctius ·per·infraccii6-de l'Orden�n�a de

Neteja, excepte els referents a "les matèries transferi

des (Vid. D{visi6 de Secretaria i Serveis genirals dels

Districtes, Projecte nQ 8); i dels preceptes de l�Orde-

nança de zones naturals i espais verds relatius a neteja
( arts. 12. 1 a); 14 ç) i 16.1).

Servei d'Assistència tècnica i Insnecció (323.4.02.0)

Tipus: Servei d'assistència tècnica (d'àmbit general)
Nivell: 4 Classe: 4

Funcions:

El Cap d'aquest Servei assumeix la Sotaprefectura de la

Unitat, al Cap de la Gual assisteix tècnicament i sus

titueix en cas d'absència.

Sense perjudici de les funcions assignades globalment -

al Servei, aquest s'estructura en tres subOrgans de ba
se o eauips tècnics, amb el nivell estructural 6, i la
denominació del aual i funcions específiaues s'enume -

ren ulteriorment.

Assistència tècnica a la Unitat i als diversos Orqans
que la intearen.

. -

Coordinació de les diverses contractes zonals deIs -

serveis de neteja i de recollida de residus; i d'aquests
amb els serveis d'eliminació.

403. "
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- Estudis i projectes sobre:

- Aprofitament de residus sòlids i dels seus subpro
ductes; transformació de residus en energia, en pro
ductes aprofitables o en altres de m�s facil elimi�
nació.

Recuperació de les primeres matèries continqudes en

els residus sòlids urbans.

Eliminació de residus i deixelles domèstiaues, indus

trials o procedents dels mercats.

- Mitjans instrumentals per a les operacions ¿'�limina

ció.

_ Modalitats -de aestió per al tractament'�els re�idus �

sòlids urbans mit4an�ant sistemes'd'eliminació, trans

,formació, recuoe.rac í.ó o r-ec í.cLat.oe .

- Anàlisi de residus en ordre a les possibilitats d'apro

fitament o eliminació.

Supervisió del funcionament de les instal.lacions d'eli

minació i tractament de residus.

Expedició de les certificacions d'obra o servei pel

transport, recollida i eliminació de residus.

Eauip tècnic de Planificació i Control (323.4.03.0)

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

- Elaboració de plans i programes d'actuació sobre nete

ja viaria i recollida i eliminació de residus.

- Formulació de plans esnecials d'actuació en les referi
des matèries.

- Determinació del nombre,ubicació i caracterlstiaues
dels centres d'eliminació de residus, í de les auanti
tats a :eliminar

Anàlisi dels costos òe funcionament i de producció
dels serveis de la.Unitat.

Determinació i actualització de les taxes ner presta -

ció dels serveis.

- Pro4ectes de modificació de les condicions tècniaues -

de íes contractes i de pe r fec c í.onarnerrt; dels s Ls t.erne s -

d'execució dels diferents serveis.

Elaboració d'estadístiaues vàries.

. �.... ..



- AnAlisis informàtics i confecció de programes, per a l'or
dinador de la Unitat.

- Coordinació dels equips de les contractes destinats a tre

balls de neteja no programada (serveis especials) en casos

de situacions extraordinàries que afectin al conjunt de la
Ciutat.

- Coordinació i control de f�ncionament dels serveis,centrals
de neteja que actuen de forma territorialitzada (actuació im

mediata, recollida d'animals morts, etc.)
,

. .

.

- Control i manteniment del vehicles i materials adscrits a la
Unitat.

- Direcció i control de funcionament de' la central de comunica
cions dè la Unitat (ràdio, tel�fon 217.30.30)

Equip de. suport tècnic i recollides especials (323.4.04.-1)

Nivell: 6 Classe: 4

Elaboració i execució de oro-ie c t.e s d' obres i instal.lacions
auxiliars.

Delineació i confecció de plànols, croquis, rètols i ins -

truments gràfics en general.
- Gestió i manteniment de l'arxiu tècnic de la Unitat.

Ordenació, procrramació i direcció de recollides especiaLs i
relatives i, e� particular:

- de mobles i estris domèstics en desús

- de residus hospitalaris i d'altres centres d'assistència
sanitària.

de vidre, naper, piles usades, medicaments caducats i
altres nroductes susceptibles de selecció.

de residus procedents dels mercats municipals
- Organització de serveis esoecials de recollida, transforma

ció i eliminació de residus inerts (runes)

Ecruin d'lnspecci6 (323.4.05.2)

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:
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lnsnecci6 del funcionòment dels diversos serveis nrestats
miti a nc an t contracta, (1' acord amb els mètodes i nrocedi -

ments nue s'hi estahleixen , i nroposta, si s'escau, de -

les onortunes mesures correctores i de les sòncions nerti
nentes.

- Direcci6 del Servei nocturn d'insnecci6.

- Control de qualitat de les prestacions dels diferents ser

veis.

- Control del oesatqè.de les hàscules deIs centres de trans

formació i elimiriació.

- Coordinació de la Insnecci6 del cum61iment de les contractes -

amb els serveis d'inspecci6 de neteia dels diversos Distric

'tes, en ordre a la correcci6 de les infraccions de l'Ordenança
de Neteja comeses pels ciutadans.

- Formulaci6 de denUncies per infraccions de néteja en casos es

pecials· d', interès cenera I de Ciutat, i llur t.r as Ll at; al Nerro -

ciat de la Unitat oer a la incoaci6 ,de les oportunes actua
cions i llur comunicaci6 al Districte competent.

- Prenaració de les normes aenerals sobre inspecci.6 de neteia i,
si s'escau, de les instruccions conjunturals sobre la matªria.·

- Formació del p�rsonal inspector.

Servey de Neteia i Recollida de Residus de Zona

Zona l. Centre

Zona 2. Nord
'Zona 3. Est
lona 4. Oest

(323.2.06.8)
(323.2.07.9)
(323.2.08.0)
(323.2.09.0)

Tipus: Serveis tècnics ooeratius (d'àmbit territorial)

Nivell: 5 Classe: 7

Del cap de cadasc6 d'aquest Serveis tèc�icsode Zonai en depenen
els Encarreqats de Neteja dels corresponents Districtes ("Ciu -

tat Vella" i "Eixample", de la Zona la. ; "Horta-Guinard6" i
"Nou :Sarris", de la 7:ona 2a.; "Sant Andreu" i " Sant .r-1artí", de
la Zona 3a.; i "Sants-Montjuïc", " Les Corts" i "Sarrià-Sant Ger

vasi", de la Zona 4a.) amb les funcions i doble dej?endència
(jeràrquica i funcional) que ulteriorment s'assenva�en, i nivell
estructural 6.

Les matèries i funcions encomanades a cada Servei, en el seu res

oectiu àmbit territorial, s6n les seaüents:

- Neteja pro0ramada dels passeigs, carrers i places de la ciutat
i de la part dels iardins pUblics i espais eniardinats la nete

ja dels �uals no corresnongui al Servei municlQal de Parcs i �

,T ardins .



Recollida, transport i desc�rrega de residus sòlids domicilia
ris i comercials.

Formulaci6 d'informes, propostes i nrescripcions tècniaues i

cconòmiaues ner a la contractació dels serveis, obres i adaui
sicions de materials i subministraments.

lnformació actualitzada i ava]uada tècnicament i econòmica -

sobre els sistemes i mitians de prestació dels serveis, i de
llurs alternatives: llistat de nreus, iornals, materials i

unitats d'obra i serveis.

- Prenaraci6, disposici6 i,distribu�i6 temnoral entre e�s -

Districtes de la respectiva Zona, dels equips de'les con -

tractes encarreaats dels treballs de neteia de solars i dels
destinats a treballs de neteia no proaramats (serveis es

pecials) la direcció dels auals correspon als Serveis tèc
nics dels Districtes.

Gestió i especificacions tècniaues dels serveis de les res

pectives contractes.

ExpediciO de les certificacions d'obra o servei en matèria

de'neteja¡ i elaboraci6 i nreparaci6 de la documentaci6 i
informació necessàries per a l'expedici6 de les relatives
a recollida de residus.

, ,

lnstal.lació, conservaci6 i buiòat de papereres en la via -

nública.

- lnstal.lació i manteniment de "pipi-canes" i altres insta..!
lacions è.e nrevenc ió de l' embrutament o roduf t pels animals.

- Determinació de les condicions tècniaues i de les normes

i m!nimi zonals per a llur instal.lació.

- Subministrament i instal.laci6 dels elements d'aauesta me

na sol.licitats pels Districtes en els llocs assenvalats
per acrue s ts , de conformi tat amb les normes qenerals d' ubi
cació i instal.lació

Encarreqats de neteia de Districte

Districte 1 • Ciutat Vella (323.2.10.4)
" 2 . Eixample (323.2.11.5)
" 3 . San ts-t-10ntj " (323.2.16.0)

4 . TJes Corts (323.2.17.0)
" 5. Sarrià-S.Gerv(323.2.18.1)
" 7 . Horta-�uinarè.(323.2.12.6)
" 8. Nou Barris (323.2.13.7)
" 9 . Sant Andreu (323.2.14.8)
" 10. Sant Mart! (323.2.15.9)

4Ò7.
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Nivell: � Cl�sse: 7

1\ c II daD i s t r 1 c t e h 1 h il U r iJ u nEn e a r r {! gat d o N e t e j iJ I d e- s s i 9 nat per
l u Dir e e e i 6 d e I a S u b il r e (j a m ban u i: n c i u del D i s tri e t e I e I q u a I el e 1'(' TI �

dr� jer�rquiC:(jment del CilP del corresponent Serveis t�cnic de Zo
na i, funcionalment, del cap de la Divisió de Serveis tècnics del
propi Districte.

Aquest encarre9at haurà de realitzar les comeses que li assenyali
el cap del respectiu Servei tècnic de Zona, en allò relatiu a ne

teja viAria programada i a recollida de residus, i es farA càrre�I
sota la direcci6 del Cap de la Divisi6 de Serveis tècnics del pro
pi Districte, de les funcions tècniques descentralitzades ,te�ii
torialment �n �atêria dllnspecci6 de Neteja v'Ari� i de Solars i
E d i fic i s 'a ban don a t s, cor r è e c i.6 del e s irifraccions en' m a t è r i a de,",
�etaja, neteja de solars i edificis abadonats, neteja vi�ri� no

programad� i instal.laci6 de papereres i "pipi-canes", en els ter
mes assenyalats per l�acord de la, Comissi6de Govern del 14 de juny
d� 1985, que aprovà el Projecte de Transferència n�mero 8.

.
,

'

Unitat Operativa d'Aigües potàbles (322.1.01.7)

pàg 101 i S bis p)iS' 139 Vol.'J)I)(Veure Transferències nQ 5

Tipus: Unitat operativa tècnic�- administrativa.

Nivell: 3 Class�: 1

Funcions:

Planificaci6 i organitzaci6 del,treball de la Unitat

Definici6 d'objectius i previsi6 de necessitats.

Configuraci6 dels llocs de treball i de les estructures in
ternes dels òrgans auxiliars a proposta dels respectius
caps.

_ Adscripci6 i trasllat del personal als diferents llocs de

treball, amb excepci6 dels-Caps del òrgans aprovats per -

la Comissi6 Municipal Permanent.

Fiscalitzaci6 del compliment de les funcions per part del

personal adscrit a la Unitat.

Relacions funcionals amb altres organismes de l'adminis -

t.r ac í.ó municipal i amb altres organismes i institucions ,

sempre que aquesta funci6 no sigui avocada per instàncies
superiors.

_ Control dels costos i dels resultats de la Unitat.

_ Gesti6 de les partides pressupostàries assignades a la

Unitat.



- Estudi de les necessitats presents i futures de l'abastament i de la xarxa de distribuci6 d'aigua a la Ciutat.

- Relacions funcionals amb altres organismes i institucions
competents en matèria d'aigües. En especial amb la SGAB -

per a la determinaci6 de tarifes.

Instrucci6 dels expedients de contractaci6, en totes llursfases i incidències fins a la consumaci6 del contracte, relatius a:

- Les obres i treballs de construcci6, ampliaci6, transpor�,reposici6, reparaçi6, conservaci6 i' entieteniment de. lesestacions elevadores i de la xarxa de distribuci6 de lesaigües de Montcada; de les ·preses i xarxes de distribuci6dels ja�dins i dependències municipals; de les boquesd'aigua contra incendis; de les fonts públiques; i dels
se rve

í

s de platges, dutxés, termes i urinaris públics.

La concessi6 de les obres i instal.lacions i subsegüentsserveis, o de la mera explotaci6 dels serveis de platges,dutxes, termes i mingitoris públics�

- L'arrendament de les referides instal.lacions per
a ésser explotades per tercers.

- L'adquisici6, arrendament o subministrament dels següentsbéns mobles:

_ Materials, instruments, eines, utensilis, aparells,
maquinària, estris espec1fics i consumibles per a -

les brigades d'execuci6 directa de treballs, per -

als Centres de prestaci6 de serveis personals i Ce�
tres de treball executor de la Unitat (termes, dut
xes,mingitoris, estacions elevadores, tallers, ma -

gatzems, etc.)

_ L'arrendament dels serveis de conservaci6 i entreteniment,
si s'escau, dels béns esmentats en l'epígraf anterior.

_ L'assegurament, si s'escau, dels béns esmentats anterior
ment.

Oficina Administrativa ( 3 2 2 • 3 • O 1.2 )

(Veure Transferèncià r.Q 5 Pàg. 101r,.í.8:bis p�g. 139, Vol. 11)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa,

Nivell: 6 Classe: 2



Funcions:

- Assistència jurídico-administrativa a la Unitat.

_ Instrucci6 i tramitaci6 dels expedients i actuacions reIa -

tius a :

Aprovaci6 de plans i projectes d'obres, instal.lacions i

serveis.

Planificaci6 de la despesa i previsi6 d'inversions.

- Autoritzaci6 de despeses.

- Administraci6 de les partides pressupostàries específi
ques de la Unitat i de les quantitats lliurades en con -

cepte de pagaments a j u st í.f Lcar ;

Aprovaci6 de certificacions d'obra o servei.

Aprovaci6 de factures i actes de recepci6.

- Pagaments i cobraments relatius,al subministrament d'Aigua
del Ter, Confederaci6 Hidroqràfica del ,Pirineu, Oriental i

SGAB',
.

respectivament.
'

.

- Aprovaci6 de factures i subministrament d'aigua a les de

pendències municipals i a la seva certificaci6 i factura

ci6 als concessionaris de quioscs i parades de mercat.

- Control de destí i situaci6 del personal de la Unitat.

- Inventari, control i administraci6 dels mitjans materials -

de la Unitat.

- Registre, arxiu i documentaci6 de la Unitat.

- Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desconcentrada dels

béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb desti

naci6 als òrgans que s'indiquen:
- Unitat Operativa d'Aigües Potables.

Servei Tècnic d'Aigües Potables (322.2.02.0)

(Veune Transferència nQS Pàg, Vol.III

Tipus: Servei tècnic operatiu

Nivell: S Classe: 7

Funcions:

- Abastament d'aigua a la Ciutat.

- Relacions tècniques amb la Confederaci6 Hidrogràfica del

Pirineu Oriental i la Sociedad General de Aguas de Aguas
de Barcelona, S.A.

- Informes sobre la prestaci6 del servei per part de la Com

panyia subministradora.



Nines d'aigües:

- Registre i aixecament de plans.

- Inspecci6 i control de les mines particulars.

Conservaci6 de les mines de propietat municipal i de
les particulars,abandonades.

I
,I

- Instal.iaci6 i conservaci6 del reg en els jardins munici
pals; instal.laci6, conservaci6 i trasllat de fonts públi
ques, instal.lacions d'aigua i la seva conservaci5 en lei'
dependències cunicipals; instal.lació i c6nservaci6 de
les boques, d' aigua per als bombers:

- Projectes i plecs de condicions.

I - I�formes tècnics en els expedients de concurs i con-,

cur s=-s ubh a sta �

, ,

- Estudi i actualització de l'estat de preus, jornals,
materials i unitats d'obra.

- Execuci6 directa.

- Fiscalització, recepció, i certificacions d'obra de
les realitzades per contracte.

- Transmissió a la Companyia d'Aigües 'dels parts d'ava
ries en dependències municipals.

- Consum d'aigües en les dependències municipals.

- Lectura de comptadors, quioscs i parades dels mercats

municipals.

- Aigua de Moncada, xarxa de reg del Parc de la Ciutadella i
xarxa d'aigües del Parc de Montjuïc.

- Gesti6 de l'abastament.

Manteniment i conservaci6 de les 5 centrals elevado -

res i de la xarxa de distribuci6.

- Direcci6, coordinació i control de Brigades de manteniment
i reparaci6 d'instal.lacions pr�pies.

Gesti6 dels serveis al públic de termes, mingi toris i ser -

vei de platges.

411.



412.

SUBAREA D'EMPRESES MUNICIPALS

Conseller-Executiu del Consell d'Emnreses (622.2.63.9)

Tipus: Subàrea d'�ctuació
Nivell: 2 Classe: 5

Funcions:

El Conseller Executiu exercirà la direcció de la Subàrea dIEm

preses munici�als, de forma inmediata i sota la dependència del

Regidor de l'Àrea de Serveis i Empreses municipals·� Serà assis

tit en el desenvolupament de la seva comesa, d'una Comissió As

sesora, integrada pels Gerents de les Empreses, Institucions i

Orgaris especials �e gest�ó, que podrà convocar amb la freqüèn -

cia i en les condicions aue el Consell-determini, i a més tin -

-drà les funcions que s'assenyalen en l'extrem 7,2 del text re -

f6s dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre
de 1983.

Oficina Tècnico�Administrativa de la Subàrea d'Emnreses Munici

pals (520.2.09.0)

Tipus: Oficina tècnico-administrativa

Nivell: 5 Clas�e: 6

Funcions:

- Elaboració d'estudis i projectes relatius a les Empreses
Municipals en matèria de:

a) Planificaci6 estratègica i operativa;

b) Establiment d'objectius de les Empreses i Institucions;

c) Definici6 de les polítiques funcionals de les diverses

entitats;

d) Programaci6 d'actuacions i seguiment dels programes;

e) Sistemes de control de gestió;

f) Definici6 de les estructures econòmiques i financeres;

g) Plans comptables de control de costos;

h) Organitzaci6: configuraci6 d'estructures i racionalit-
zaci6 dels processos de treball;

i) Circuits i sistemes d'informació;

j) Règim de contractaci6

k) Procediments per a la selecció i formaci6 de directius
i règim de personal en general; i,

1) Descentralitzaci6 o centralitzaci6 funcional dels ser

veis municipals, determinaci6 de les modalitats orgàni
ques aplicables en els diversos supòsits i configura

-

ció projectiva del sector públic municipal.
-



_ Assistència tècnico-administrativa al Conseller Executiu i, en general,
realitzaci6 de totes les tasques administratives ocasionades per
l'actuaci6 de la Subàrea.

_ Instruccions dels expedients d'adquisici6 desconcentrada dels béns m0-

bles d'ús o consum ordinari i no específic amb destinaci6 als òrgans
que s' indiquen:
_ Regidoria de l'Area de Serveis i Empreses Municip'als.
_ Subàrea d' Empreses Municipals amb tots els òrgans que la inteqren.

Servei Municipal de Parcs i Jardins (317.2.01.3)

Tipu,s: Organ especial de- gesti6 amb autonomia funcional

\ .

I
Nivell: 1 Classe: 1

El Servei municipal de Parcs i Jardins de Barcelona�s un Organ especial de gesti6 directa de l'Ajurttament de'
Barcelona, amb autonomia'funcional per a la realitzaci6

. del� segU�nts fi�B d� 'la cómpe�Ancia mtinicipal:
..

a) Conservació i entreteniment de tots els parcs, placesajardinades, jardineria complementària de pl�ces i
vials, arbrat de carrers i zones forestals.

b) Replantacions d'arbrat a la V1a pública.
c) Remodelacions de parcs i places ajardinades motivades

per raons tècniques, sempre que no signifiquin modifi
cacions substancials del projecte inicial.

d) Instal.lacions i explotació dels vivers municipals en
l'extensió requerida per al manteniment, substitució
i ampliació de les pl�ntacions a càrrec del Servei i
cultiu de plantes i flors per atendre al servei d'or
nat en els actes públics i populars que determini l'A
juntament. -

e) Instal.lació, manteniment i exhibició de jardins espècials ornamentals i de tipus experimental.
-

f) Organització i gestió de l'Escola Municipal de Jardi
neria.

g) Promoció de la jardineria a través d'estudis, confe -

rAncies, publicacions i campanyes de difusió dels co
neixements elementals i de les normes prActiques de
botànica.

h) Organització d'exposicions i concursos de caràcter bo
tAnic i participació en certàmens d'aquests tipus.

i) Conservació i entreteniment del mobiliari urbà al seucàrrec.

j) Relacions amb organismes i particulars nacionals i es
trangers, dedicats a l'estudi i pràctiques de jardineria i a l'intercanvi d'espècies i llavors, informa

-

cions i experiències.
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També per encàrrec exprés dels òrgans competents de

l'Ajuntament i mitjançant l'assignaci6 pressupostària co -

rresponent podrà realitzar tr�balls de plantaci6 en obra

nova i mobiliari urbà i treball� de conservaci6 en zones

ajardinades d'edificis públics.

Per encàrrec exprés dels òrgans de govern competents
de l'Ajuntament, el Servei podrà elaborar propostes de

nous parcs, places ajardinades, jardineria complementària
de places i vials i de plantaci6 d'arbrat a la via pública,
aixl corn d'iniciatives en pro de facilitar la conservaci6

de les mateixes.

El Serveihaur�demetre infor�e preceptiu en tots

els nous projectes urbans, contenint zones verdes o aja�
dinades, en· particular des del punt de vista de la seva

posterior conservaci6.
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Parc Zoològic de Barcelona, S.A.

Tipus: Societat privada municipal

Nivell: 1 Classe: 1

Constitueix l'objecte social de la Societat la ges -

tió del Parc Zoològic de l'Ajuntament de Barcelona -colec
C10 zool�gica i les seves instal.lacions actuals o futu=
res.

En virtut, d'aixó, correspondr� a la"Societat la rea

lit�ació de les segnents activitat�:

Ordenaçió i gestió de la utilització pels ciuiadans
del Parc Zoològic i percepció de les tarifes que s'es
tableixin.

- Conservació i millora de la col.lecció zoològica en

tots els seus aspectes.
Foment 'de la reproducció de les espècies existents en

la col.lecció i introducció de noves.

- Alimentació, atenció sanit�ria i vigilAncia dels ani -

mals de la col.lecció zoològica,
� Promoció de la col.lecció zoològica i foment de l'afec

ció als animals mitjançant estudis, conferències, pu =

blicacions, beques, exposicions i campanyes de difu -

sió del coneixement d'aquests, en especial entre els in
fants i els joves.

- Estudis i investigacions en l'ordre biològic en reIa -

ci6 amb les espècies existents en la col.lecci6 zoolò
gica.
Realització de les obres, serveis i treballs necessa -

ris per a la restauració, conservació i millora de les
instal.lacions, edificis, elements urbanístics, jardi
neria i zones verdes del Zoològic municipal, en tots
els seus aspectes, així com el funcionament i neteja
dels mateixos.

Construcció, ampliació i renovació de nous edificis i
instal.lacions, elements infantils, jardineria i zones

verdes del Zoològic.
- Relacions amb organismes públics i privats, nacionals

i estrangers dedicats a l'estudi de la zoologia.
- Promoció d'activitats complementàries relacionades amb

el lleure dintre del recinte del parc zoològic.
- Promoció de convenis de caràcter comercial amb enti

tats publiques i privades potenciadors dels ingressos
del zoològic.

- Realització d'aquelles altres activitats que l'Ajunta
ment de Barcelona li pugui encarregar en els àmbits
culturals o del lleure.
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Patronat Municipal de l'Habitatge (235.2.01.0)

Tipus: Fundaci6 pública municipal

Nivell: 1 Classe: 1

El Patronat municipal de l'Habitatge de Barcelona és
una instituci6 de l'Ajuntament constituïda en forma de
F'und ac Ló pública, amb personalitat jurídica i patrimoni
espec�al.

Llactivitat del Patronat es dirigirà a les següents
finalitats:

a) Promoci6, i, si s'escau; coristrucci6 d'habitacles,
amb o sense protecci6 estatal, per atendre les neces

sitats derivades de l'execuci6 de plans urbanístics�
de la renovaci6 urbana i dels grups de població eco
nòmicament dèbils.

b) Remodelac�6 de le� zOnes subuib�als.i establiments
de serveis socials, assistencials o culturals amb
llurs instal.lacions complementàries.

c) Promoci6 i cooperaci6 amb les Germandats, Cooperati
ves, Associacions i altres institucions que conside
ri convenient per a la difusió de l'habitatge popu
lar; foment de l'edificació pel propi constructor i
col.laboració en la supressió del barraquisme.

d) Realitzaci6 de les funcions d'àmbit municipal que li
siguin encarregades relatives a l'habitacle, a la po
.blaci6 i a la política del sòl, i

e) Investigació, informaci6, assessorament i col.labora
c�o en estudis i activitats tècniques relacionades

-

amb l'habitacle i l'urbanisme.



Institut Municipal d'Assistència Sanitària (220.2.02.8)

Tipus: Instituci6 municipal amb personalitat jur!dica
1 Classe: 1Nivell:

Es una Instituci6 municipal amb personalitat jurídica dife
renciada, patrimoni propi i capacitat d'obrar, fundada perl'Ajuntament de Barcelona per a la gesti6 directa dels seusServeis hospitalaris i d'assistència mèdica primària, dacordamb els seus Estatuts i les disposicions legals aplicables.
Assumeix la prest&6i6 dels segGents serveis municipals:
a) els'd'assistència mèdica i quirúrgica prestats en els

Centres a què es refereix el següent apartat.
b) la'gesti6 dels Hospitals, Dispensaris i'Centres d'Assis

tència primària de l'Ajuntament.
c) el serv�i d'assistència mèdica primària a famílies des -

valgude�.

d) el servei d'ambulàncies per al trasllat de malalts i ac
cidentats.

e) els serveis d'investigaci6 i docència relacionats amb la
sanitat assistèncial.

Els serveis als quals fa referència l'apartat a) del parà -

graf anterior comprenen les següents prestacions:
l'assistència mèdica i qu�rurgica hospitalària en les se
ves diverses especialitats.

la consulta mèdica i la cirurgia menor en règim ambulato
ri.

els serveis auxiliars del diagnòstic i tractament, radio
logia, radioteràpia, isotòps radioactius, electrocardio=
logia i electroencefalografia, endoscòpia, anestesiolo -

gia, audiometria, hemodinàmia, banc de sang, laboratori
d'anàlisi clínic, anatomia patològica, medicina física,rehabilitaci6 i anàlegs.

els serveis complementaris de l'actuaci6 mèdica: inferme
ria, farmàcia,dietètica, arxiu clínic, assistència sico=
lògica i social, i anàlegs.

417.
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El servei al qual es refereix l'apartat b) comporta les se

güents comeses:

- la direcci6,organitzaci6 i administraci6 dels Centres' de

referència (Hospitals, Dispensaris i Centres d'Assistèn -

cia primària) i la prestaci6 dels serveis indirectes o-ge
nerals necessaris per al seu correcte funcionament: perso
nal, intendència, magatzems, cuina i menjadors, robers, =

guarderia, neteja, vigilància, seguretat, comunicacions i

transports, informació, recepci6, comptabilitat, caixa,
règistre, arxiu i documentaci6 general i similars.

la conservaci6 i manteniment dels edificis, instal.lacions

{ equipaments tècnics.

la creaci6 i do t.ac í.ó de nous serveis i l' ampliació i peE,
feccionament dels existents.

la projecci6 de nous Centres i remodelació, ampliaci6 o -

transformac�6 dels existents.

--el disseny i proposta �e la·xarxa de Centres de sanitat

assistencial de l'Ajuntament, en els seus diversos nivells

Els serveis a què es refereix l'apartat d) pressuposa

aquestes comeses:

la direcció, organització i execució del servei munici

pal de transport de malalts i accidentats.

la gestió del Parc municipal d'ambulàncies, compreses

l'adquisició, conservaci6, entreteniment i desafectació

dels vehicles que la integren.

Els -serveis. a què es refereix l'apartat e) comprenen

aquestes comeses:

- la direcci6, organització i realitzaci6 de treballs d'in

vestigaci6 i docència; especialment els relatius a di =

plomats universitaris en infermeria i auxiliars tècnlco
sanitaris i a la formaci6 professional d'auxiliars de

clínica i pràctics sanitaris.

la gestió dels Centres corresponents a l'Ajuntament.

La Institució desenvoluparà les prestacions enumerades ante

riorment amb subjecció a allò que es disposi en el Reglament
dels Serveis de Sanitat municipal i en les disposicions sani

tàries de rang superior.



- Els centres, la gestió dels quals assumeix l'Institut d'As
sist�nc1a Sanit3ria d'acord amb el que s'estableix en

-

l'apartat b), de l'art. 3er. dels seus Estatuts, són actu

alment els següents:

- Hospitals: Hospital general de la Mare de Déu del Mar; Hos

pItal general de la Mare de Déu de l'Esperança; Centre Ge=
ri�tric municipal; Institut municipal de Psiquiatria d'Ur

gències amb el Servei d'Alcoholisme i Toxicomanies ubicat

en el Dispensari de Dalmases.

Centres d'Assistència Primaria: Centre Quirúric d'Urgèn
cies, Dispensari de la Universitat, Dispensari del Bes6s,
Dispensqri de Sant Andreu, Dispensari d'Horta, Dispensari.
de Via Favència, Dispensari de �aulat, Dispensari de Les -

Corts, Dispensari de Dalrnases, Dispensari i Farmaciola de

la' Plaça de Sant Jaume i Dispensari de Mercabarna; Centre

'de Planificació Familiar de la Plaça d'Espanya, Centre de

PI�nific�ció Familiar de Torre Llobeta i Hospital de Dia i

Assistència domiciliària.
-

- També es transfereixen a l'Institut d'Assistència Sanit� -

ria, sense perjudici de la potestat organitzativa que li -

reconeix l'art. 29 dels seus Estatuts, els altres �r

gans auxiliars que integren actualment la Sub�rea d'Assis

tència Sanit�ria, que queda extingida com a tal, i que són

els següents: Oficina del Coordinador de Serveis, Secreta

ria Tècnica, Unitat Operativa d'Assistència Sanitària, Ne=
gociat d'Assistència Sanitària, Oficina de Personal, Ser -

vei d'Intendència i Servei d'Obres i Instal.lacions en edi
ficis de Sanitat; Direcció Superior d'Assistència Primàri�
Direcció d'Infermeria d'Assistència Primària, Servei d'Am

bulàncies, Escola de Formació Professional (branca sanità

ria), Escola Universit�ria d'Infermeria, Unitat docent de

Medicina familiar i comunit�ria i Institut d'Investigació
�èdica.



420.

Institut Municipal dels Serveis Funeraris (228.2.11.8)

Tipus: Institució municipal amb personalitat jurídica

Nivell: 1 Classe: 1

Es una Institució amb personalitat juridica diferenciad�pa
trimoni propi i capacitar d'obrar, fundada per l'Ajuntament
de Barcelona per a la gesti6 directa dels Serveis funeraris
i dels Cementiris municipals, d'acord amb els seus Estatuts
i les disposicions legals aplicables.

Assumeix la prestaci6 de dos tipus de serveis' de la compe
tència municipal:
a) els' s e rve ís funeraris, en règim de monopi1i

b) la gestió dels Cementiris municipals, incloses les facul
'tats delegades per la Corporació Metropolitana respecte
del Cementiri del Nord.

Els' serveis funeraris a què es refereix l'apartat a) del pa
ràgraf anterior, comprenen les següents prestacions:

- aconduïment sanitari dels cadàvers, de conformitat amb
allò que està previst o autoritzat per les lleis, és -

sent propi de l'Institut tot quan no constitueixi fuñ -

ció professional especifica, aixi com l'agenciament-o
encàrrec a professionals, en el seu cas, per compte
dels usuaris;

- amortál1ament i vesticíó de cadàvers, excepte quan es

realitzi per familiars dels dels difunts, o per altrffi

persones; i subministrament d' hàbits o mortalles;

- subministrament de fèretres o taüts, arques i urnes

per a cadàvers, retes i cendres; i enferetraments;

- servei de cotxes fúnebres i organització de l'acte so

cial de l'enterrement, facilitant, quan no es faci en

cotxes propis, l'agenciament de cotxes de servei pú -

blic;
-

- servei públic en locals habilitats a l'efecte, de ca-,

pelles ardents o dipòsits de cadàvers, d'ençà del

traspàs fins l'acte del sepeli, previ compliment de -

les disposicions sanitàries vigents;

- subrninistrarrent de flors i corones mitjançant la seva adqui
sició o agenciament prop d'industriáls o comerciants
del ram, llevat en el cas que els familiars realitzin
directament l'encàrrec; i servei de cotxes i coroneSi

- trasllat fora del terme municipal en l'interior del -

pais i a l'estranger de cadàvers i restes;
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- tràmit de diligències per a les verificacions mèdi
ques particulars i oficials dels cadàvers, i per al
registre de la defunció'i autorització de sepultura,així com l'agenciament i el despatx, sempre que ho au
toritzi expressament l'Ajuntament, i

tots els altres actes, diligències i operacions sus -

ceptibles, per prestació directa o agenciament del- -

servei funerari, ja sia per costum o tradició ciutada
na o bé per exigències o hàbit� que s'introdueixen
en el' seu desenvolupament.

La gestió dels Cementi:d.s raun í.c í

pa Ls esmentada en I! apar:tat,b), comprèn les següents comeses:
'

l' administració dels' Cementiris' i la cura del seu ordre
i polici�, sense perjudici de les funcions de vigilàri -

cia que tingui encomenades al respecte la Guàrd,ia Urba-
na; , -"

la' Lnhumacd ê

exhumac í.ó , trasllat';' reducció i' incinera
ció de cadàvers i de restes humanes;

- les obres de construcció, ampliació, renovació, i con
servació de sepultures de totes classes; i

- la realització de les obres, serveis i treballs necessa
ris per a la conservació i neteja dels Cementiris i, en

particular, dels seus elements urbanístics, jardineria,edificis i instal.lacions, així com pel seu funcionamenL

La instruccid dels expedients sancionadors per incompli
ment de les normes establertes per l' Ordenança de Cemen
tiris i altres disposicions relatives a serveis funeraris
(C.G. 7 m a í.q 1986)
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Transports de Barcelona S.A. (333.2.01.8) (*)

Ti�us: Societat privada municipal

Nivell: 1 Classe: 1

Es objecte de la Societat organitzar i prestar els serveis

públics de transport collectiu de superfície regulats per -

la Llei de Transports de Barcelona del 26 de desembre 1957,
i la seva coordinació amb altres sistemes de transports de

qualsevol classe els quals, d'una manera principal o deter

rnin�nt, serveixin necessitants de la Ciutat mitj.ançant ges

tió directa,' participa�a ó consorciada.

Podrà la Societat en relació amb el seu .ob j ect e. social, re�
litzar tota mena d'operacions c.ivils, mercantils, industri

als i �inanceres que estim� convenients, sense cap limita -

ció.

Ferrocarril' 'Metropolità de Barcelona S.A. (333.2.02.9 ) (*)

Tipus: Societat provada municipal

Nivell: 1 Classe: 1

Es objecte de la Societat, com a òrgan de gestió directa de
l'Administració municipal, ostentar la titularitat dels ser

veis municipals de transports col.lectius, ferroviàris i te
lefèrics de tota classe (superficials, subterranis o aeris)
i de llurs concessions pr�mar�es i secundàries, i provelr -

llur prestació en nom i interès exclussiu de l'Ajuntament
de Barcelona.

Podrà la Societat, en relació amb el seu objecte social,
realitzar tota classe d'operacions civils, mercantils, in -

dustrials i financeres que estimi convenients, sense cap-li
mitació.

Societat Privada Municipal d'Aparcaments i Serveis S.A. (332.2.01.4)

Tipus: Societat privada municipal

Classe: 1NIvell: 1

Funcions:

- I� promoció, construcció i administració de locals, edificis o espais
oberts destinat a l'aparcament de tota classe de vehicles.

(*) L'acord del C.P. del 9 de gener de 1987 va transferir a la C.M.B. la to

talitat del capital de Transports de Barcelona S.A. i Ferrocarril Metro

polità de Barcelona S.A., condicionan-lo a J_' eprovac
íó

del contracte-
-

prograrra per a la financiació del Transport públic de Barcelona.



- La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en

qualsevol d' elles i la realització d'operacions financ'e
res de qualsevol classe relacionades amb l'apartat ante
rior.

L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la se
. va explotació directa o indirecta amb la mateixa finali
tat.

MERCABARNA (210.2.01.2)

Tipus: Empresa mixta

Nivell: 1. . Classe: 1
.

Es objecte de la Societat:

La promoció, construcció i exp Lo tac Ló del Mercat o Mer -

cats Centrals Majoristes de Barcelona.

Millorà en tots els ordres el cicle de comercialitzaci6
dels productes alimentaris, seguint les directrius marca
des pel Govern i molt especi�t les contingudes en el
Decret 1560/70, del 4 de juny.

Tractament i Eliminació de Residus SèHids (TERSA) (323.2.02.4)

Tipus: Empresa mixta

Nivell: 1 Classe: 1

Constitueix l'objecte de la Societat la prestaci6 del servei
municipal d'eliminació i incineració de residus sòlids urbans
procedents de la neteja de la ciutat i de l'àmbit territorial
de la Corporació Metropolitana de Barcelona, recollits pels -

serveis corresponents.

Patronat d'Assistència Mèdica als Empleats Municipals (P&�EM)
(562.2.02.0)

Tipus: Organ especial de gesti6 sense personalitat jurídica.
Nivell: 1 Classe: 1
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Funcions:

_ Assistència mèdico- farmec�utica als funcionaris i empleats de

l'Ajuntament de Barcelona, així com .d e llurs familiars, en de

terminadei circumstàncies.

Societat Municipal d'Informació Cartogràfica i de Base.S.A.

(540.2.01.2)

Tipus: Societat Privada Municipal

Nivell: 1
.
Classe: 1

Funcions:

Creació de conjunts d'informació, ja siguin alfanumèrics
ó gràfics, incloses les operacions de revisió cadastral.

Actualització de conjunts d'informació i especialm�nt la
col.laboració amb els �rgans de govern'de l'Ajuntament de
Barcelona en tasques complementàries de les actualitza
cions que aquest pugui dur a terme.

Tractament d'informació i especialment aquells processos
informàtics o manuals que puguin ésser d'interès per al
Municipi de Barcelona.

Elaboració d'instrpments de tractament d'informació, si

guin informàtics o no.

Tasques auxiliars dels anteriors com la formació i entre
nament de tècnics o l'assessorament en les matèries ante
riors.
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Societat Privada Municipal ¡mella Olímoica de Montiufc,S.A.
(264.2.20.2)

Nivell: 1 Classe: 1

Tipus: Societat privada municipal

L'objecte social comprèn, entre d'altres, les següents acti
vitats:

a) L'execució, per sí o' per tercera persona, dels projectes
que composen l'anomenada "Anella Olímpica de Montjufc" a

la Ciutat de Barcelona, i la realitzaci6 dels treballs i
obres necessàries per al seu desenvolupament, que siguin
encarregades per 11Ajuntment i per altres Institucions o

Organismes Públics.

b) La direcci6, coodinaci6, inspecclo, fiscalitzaci6 i con

trol de les obres de construcci6 de l�Anella Olímpica en

totes les fases de realitzact6.

c) La redac6i6 de projectes i estridis tècnics de tota mena·

relacionats amb les esmentades construccions i també en

d'altres que s'incloguin en el programa olímpic per a

1992.

d) La aesti6 i explotaci6, en el seu cas, de les instal.la
cions aue constituiran l'Anella Olímpica de Montjuïc.

e) Tota altra activitat lícita relacionada amb el projecte
olímpic que sigui acordada per la Junta General.

Per a la consecuci6 de l'objecte social tindrà plena capa
citat iurídica i financera a tots els efectes.
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Iniciatives S.A.- Iniciatives Municipals Empresarials S.P.M.

(270.2.03.1)

Tipus: Societat privada municipal

Nivell: 1 Classe: 1

L'objecte social de la societat és 'el de la promoció,recolza

ment i participació en activitats econòmiques i socials que

contribueixin al desenvolupament de l'entorn sòcio-econòmic,

poteréf.ant, Ln í.c í.atLve s generadores de r í.que s a i ocupació.

Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre d'altres,

les, seglients activitats:

Promoció d'iniciatives empresarials

Serveis i funcions d'assessorament i d'estudi en general

Elaboració de plan de vialitat, de reconversió i d'indus

trialització

Participació econòmica en projectes empresarials

- Participació no financera en el desenvolupament d'inicia

tives empresarials i socials.

Facilitar i participar en operacions de capital-risc

- Canalitzar i gestionar directament o indirectament els di

versos tipus d'ajuts, subvencions i crèdits normals i/o es

pecials així corn dels avantatges que puguin existir de pro

grames de foment de l'ocupació, de formació i d'altres tí

pus, d'interès per als projectes que es desenvolupen.
;

- Gestionar tot tipus d'instruments i tràmits necessaris per

a les actuacions empresarials.

Societat privada municipal, Vila Olímpica, S.A

(310.2.01.8)

Tipus: Societat privada municipal
.

Nivell: 1 Classe: 1



La Societat Anònima s'anomenarà Societat Privada Municipal,
Vila Olímpica Societat Anònima, amb naturalesa jurídica de

societat privada de l'Excm.Ajuntament de Barcelona. Per tant,
la Societat es regirà pels precedents dels presents estatuts

i' supket.òr.í.ament; per ·les lleis de 13ègim Especial del Municipi de

Barcelona, de Règim Local i altres disposicions concordants.

En el desenvolupament d'aquestes finalitats, correspondrà
especialment a la Societat:

La Societat tindrà el seu domicili a Barcelona, plaça de la

Font'Mà�ica s/n .. P6dr�n establir-se aquelles sucursalsJ agèn
cies o delegacions que el Consèll d'Administraci6 consideri

oportunes.

La So¿ietat té corn a objecte la promoci6 i gesti6 urbanística

del sector' del'.Poblenou i l'execuci6 del conjUnt d'actuacions

urbanístiques relacionades amb els jocs olímpics en general,
dintre o fora del terme municipal de Barcelona; pot, en con

seqüència, realitzar obres d'infraestructura i de dotaci6 de

serveis, inclosa l'edificaci6 per encàrrec de l'Ajuntament de

Barcelona o qualsevol altra Administraci6 pública afectada.

a) Elaborar estudis urbanístics, redactar plans o modificar

los i fer proj ectes de reparcel.laci6, compensaci6 o expro

piaci6; fer projectes d'urbanitzaci6 i d'obres d'infraes

tructura i dotaci6 de serveis i també projectes de contri

bucions especials i la iniciativa per a la seva tramitaci6

i aprovaci6.

b) L'adquisici6 de terrenys i edificacions. Podrà actuar corn

a beneficiària de les expropiacions de l'Ajuntament.

S� �iexe�u6í6, per si o per tercers, d'obres d'infraestructu

ra, d'urbanitzaci6 i d'edificaci6, i així mateix de prepa-
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ració de sòl, de remodelació i de rehabilitació urbana,i

de dotació de serveis i instal.lacions urbanes d'ús i ser

vei públic.

d) Les operacions de conversió industrial, construcció d'edi

ficis de servei públic o equipaments de qualsevol altre ti

pus.

e) La gestió, explotació i conservació d'obres i serveis re

sultants de la urbanització per encàrrec o conveni amb i'A

juntament o qualsevol altra Administració pública amh'com

petències en el sector.

f) Alienar els, solars r'es iiLt.ant s , o les ed.í.f í.c ac Lon s
' c'onstruï'

des o en curs de construcció, i també cedir-los o arrendar

los.

Barcelona Activa S.A. ,Societat Privada Municipal (270.2.04.2)

Tipus:
Nivell:

Societat privada municipal

1 Classe: 1

L'objecte social de la societat és el fomentar, facilitar,

promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores

d'ocupació i d'activitat econòmica.

Dins d'aquest objectiu social es comprenen entre altres les

següents activitats:

Promoure estudis i anàlisis de la situació econòmica orien

tats a una més eficaç mobilització de recursos i promoció

de l'ocupació.

- Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes,tant pel sec

tor públic corn privat, encaminades al foment de l'activitat

econòmica i a l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
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- Promoure els programes de foment de l'ocupació i del co

neixement dels avantatges i ajudes a què poden acollir

se les empreses.

Creació i gestió de Centres de Suport i de serveis per a

les empreses, preferentment les de nova creació.

- Habilitació de locals per a la ubicació 'física d' empreses

tant industrials com �e serveis�

Subministrament de' Serveis generals ï logístics a les em

preses, tant a les instal.lades en els centres de suport

com a les de la'resta de la ciutat.

- Donar serveis d' assessorament en els diferents àrnb í, ts em

presarials, en especial pel que fa referència a la crea

ció i posta en marxa d'empreses.

Gestionar els instruments i tràmits necessaris que calguin

per facilita� la creació de noves empreses.

- Ajudar a les empreses instal.lades en els Centres de Su

port a la seva implantació defini.tiva una vegada normali t

zades i plenament competitives.

- Realització d'aquelles altres activitats que l'Ajuntament
de Barcelona li pugui encarregar als àmbits del foment de

l'activitat econòmica i generació d'ocupació.
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COMPETENCIES

Comeses que li corresponen (art. 4 del Text refós dels Decrets

de l'Alcaldia del 27 de juliol i 14 de setembre de 1983,modi
ficat pel D.A. del 10 de maig de 1985)

- Museus i Institucions culturals,

Gestió dels Museus i Institucions.,

_ Eicavacions d'interês arcueolòqic a la Ciutat.

-'Biblioteques.
Música i Teatre.

_ Exercici de les funcions de tutela i control �ue corres

Donen als òrqans d� covern·de l'Aiuntament sobre el Pa

tionat de l'Ornuestra Ciutat de Barcelona, així com la'

canali tzaci6 de Les relacions d' acuesta entitat amb els

òrqans de l'Administració MuniciDal centralitzada.

_ Exercici de les funcions cue correSDonen a l'Aiuntament
sobre:

- Patronat del Palau de la �úsica.

- Consorci del Liceu.

- Banda municinal i Cobla Ciutat de Barcelona.

Altres activitats musicals, teatrals i de cinema.

- Festes i tradicions.

FBment i coordinaci6 de l'activitat cultural i científi

ca de la Ciutat.



ESTRUCTURA

L'Area de Cultura, sota la direcció política d'un Conseller
Regidor, l'executiva d'un Coordinador de Serveis i amb el su -

port daIs Assessors, es subdivideix en: (C.G.2.1V.86)
l. Secretaria Tècnica de l'Area de Cultura

2. Direcció de Serveis de Programació i Difusió Cultural

2.1 Oficina Administrativa de la Direcció ,de Serveis de Pro
gramació i Difusió Cultural

2;2 Oficina d'Informació i Assessorament�
2.3 Oficina de difusió ¿ultural
2.4 'Servei de'Promoció i Coordinació d'activitats culturals
2.5 Servei d'Exposic�ons

3. Direcció de Servei de Música i Arts Escèniques
3.1 Negociat �e Mú�ica i ,Arts Escèniques
3�2'AsseS�oria T�cnica dè Música'
3.3 Servei de Teatre i Arts Escèniques
3.4 Oficina de Festes i Tradicions

3.5 Banda Municipal
3.6 Cobla Municipal
3.7 Patronat de l'Orquestra Ciutat de Barcelona (x)
3.8 Conso�ci del Gran Teatre del Liceu (xt
3.9 Patronat del Palau de la Música (x)

4. Coordinació del Pla de Museus

4.1 Secretaria Tècnica de Museus

4.1.1 Oficina Tècnica de Manteniment

4.2 Museus

l. Area de Montlulc

4.2.1 Museu d'Art de Catalunya
4.2.1.1 Servei de Restauració

4.2.1.2 Oficina de Fotografia
4.2.1.3 Biblioteca general dels Museus d'Art

4.2.1.4 Museu d'Art Romànic

4.2.1.5 Museu d'Art Gòtic

4.2.1.6 Col.lecció Cambó (Secció museística)
4.2.1.7 Museu d'Art Modern

4.2.1.7.1 Museu CIarà (Secci6 museística)
(x) Vinculaci6 funcional.
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4.2.2 Museu Etnològic
4.2.3 Museus d'Arts, Indústries i Tradicions

4.2.3.1 Secci6 del Llibre i del Gravat

(Secci6 museística)

4.2.4 Museu del Monestir de Pedralbes

4.2.5 Museu Militar, Patronat Castell de Montjuïc (x�

4.2.6 Centre d'Estudis d'Art Contemporani. "Fundaci6 Juan

Mir6� (x)

Il. Area del Raval

4.2.7 Museu del Disseny, Ceràmica i Arts Decoratives

III. Area Barri Gòtic

.4.2.8 Institut Municipal d'Història

4.i.8.1 Arxiu Històric

4.2.9 Museu d'Història de la Ciutat

4.2.9.1 Servei Arqueològic
4.2.9.2 Galeria de Catalans II.lustres

(Secció museística)

4.2.9.3 Gabinet postal (Secció museística)

4.2.9.4 Gabinet Numismàtic (Secció museística)

4.2.9.5 Museu Verdaguer (Secció museística)

4.2.10 Museu Marés

IV. Area de Monteada

4.2.10 Museu Picasso

4.2.11 Museu de la Indumentària

4.2.11.1 Secció de les Puntes (Secció museística)

4.2.12 Museu de la �úsica

4.2.12.1 Centre de Documentació de música contemporànea
(Secció museística)

V. Area de la Ciutadella

4.2.13 Museu de Zoologia
4.2.14 Museu de Geologia
4.2.15 Institut Botànic

4.2.16 Mentora Alsina (Secció museística)

(x) Vinculació funcional
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Funcions:

- Les assenyalades en .l'extrem sisê dels Decrets de l'Alcaldia
'de 27 de jul�ol � ·14 de setembie .de 1983 Text refós.

ORGANS l FUNCIONS

AREA DE CULTURA

Conseller-Regidor de l'Area (622.2.71.9)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 1 Classe: 4

Assessors

El Conseller-Regidor de l'Area de Cultura podrà dispos�r dels
assessors que designi l'Alcaldia, d'acord amb el que autoritzen
els articles 89 i 104 de la Llei reguladora de' les Bases de Rê
gira local, amb el nivell' que' se' ls assigni i amb les come se s =

que respectivacient ·se'ls atribueixen en l'acta del nbmen�ment
o aquell-s que, en el seu cas, els especifiqui el·Conseller Re-
gidor de l'Area.

coordinador de Serveis de l'Area de Cultura (622.2.13.0)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Les assenyalades en l'extrem setê dels Decrets de l'Alcaldia
de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Secretaria Têcnica de l'Area de Cultura (520.2.08.0)

Tipus: Secretaria têcnica de l'Area

Nivell: 4 Classe: 4

Funcions:

_ Assistència tècnica al Conseller Regidor de l'Area de Cultu
ra i al Coordinador de Serveis de Cultura en l'exercici de -

les seves funcions directives, en matêrias pròpies de la com

petència de l'Area.
-

- Planificació general de les actuacions i despeses de l'Area

- Preparació del Pressupost
- Seguiment del desenvolupament dels plans i programes.

Control de l'aplicació de les partides pressupostàries re
latives a l'Àrea.

- Administració de les quantitats lliurades a la Coordina
ció de Serveis en concepte de pagaments a justificar.
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- Control general dels ingressos produïts a l'Area.

- Control de costos i de resultats dels serveis de l'Area;

indicadors de gestió.

_ Estudi i proposta de la configuració dels òrgans de l'Area

i de la distribució de les seves funcions.

- Estudí i proposta de la configuració de la plantilla orgà
nica de l'Area; distribució dels seus efectius i control

de la seva situació real.

- Control centralitzat dels inventaris dels centres depe
nents de l'Area.

-Assessorament jurídic en les matèries de la competència de

l'Area.
.'

.-

Assistència-tècnica als Patrónats i Fundacions depenents o

relacionats amb l'Area.

- Assistència administrativa als,·òrgans.directius de l'Area.

Instru�óió dels expedients econò�ics a� planificació de la

despesa i previsió d'inversions, d'autorització de la des

pesa, d'aprovació de factures i actes de recepció quan no

figuri com a competència específica dels corresponents òr

gans de l'Area.
-

- Instrucció dels expedients de contractactació, en totes -

les seves fases i incidències, fins a la consumació del -

contracte, per a l'adquisició, arrendament i subministra

ment dels béns mobles d'ús o consum general destlnats als

Organs de l'Area que, per acord de la Comissió Municipal
de Govern de 31 de juliol del 1985, s'adquireixen de forma

desconcentrada.

- Instrucció dels expedients resultants de competències de -

l'Area no específiques o no atribuïdes als seus diferents

òrgans: atorgaments de medalles, concessió de premis, or

ganització dels Jocs Florals i altres actes culturals, eIc ..

- Elaboració de convenis o concerts amb altres entitats pú
bliques o privades per a la seva col.laboració amb l'Ajunt
ament en activitats pròpies de l'Area.

-

- Documentació general de l'Area : memòries, estadístiques,

registre i arxiu de documents.

Director de Serveis de Programació i Difusió Cultural

(622.2.74.1)

Tipus: Sector d'actuació

�ivell: 2 Classe: 6

A més de les assenyalades en l'extrem 8.1 dels Decrets de l'Al

caldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, text refós, =

li correspon les següents funcions:



- participació i assessorament en la definició dels objectius
i necessitats de l'Area en matèria d'informació, coordina -

ció, programació i difusió cultural i d'exposicions espe
cials.

- Elaboració i proposta dels plans i programes d'actuació en

les esmentades matèries.

- Promoció i recolçament de les activitats culturals d'inte -

rès general, provinents de la iniciativa ciutadana.

-'Orientació de les relacions públiques, propaganda i difusió
de les activitats culturals de l'Ajuntament.
Col.laboració amb els Consells municipals de Districte per'
a la programació i desenvolupament d'activitats culturals,
en ordre a aconseguir la coordinació de tota l'actuació,mu-'
nicipal en matèria de cultura.

- Creació dels instruments, canals i mecanismes per a la in
formació i documentació cultural dels ciutadans.

Prep�ració de, la pl�nificació' �e despeses i previsió d'in
versions.

Gestió de les partides pressupostàries assignades al sector
i distribució dels mitjans materials entre els òrgans depe
nents de la Direcció de Serveis.

- Supervisió i conformitat de la configuració dels llocs de -

treball i de l'estructura interna dels esmentats òrgans.
- Organització general dels serveis, estudis i projectes per a

llur perfeccionament administratiu i tècnic.

- Propostes d'horaris i torns de treball.

_ Adscripció i trasllat del personal de la Direcció de Serveis
als diferents llocs de treball d'acord amb les seves respec
tives categories i especialitats, amb excepció dels de coman

dament i altres llocs dotats amb complement específic.
-

Proposta de provisió dels llocs de comandament o dotats de -

complement específic.
- Control de situacions i destinacions i fiscalització de

l'acompliment de llurs obligacions per part de tot el perso
nal del sector.

- Coordinació i direcció superior de tots els òrgans depenents
de la Direcció de Serveis, així corn el control del seu tre -

ball, dels resultats obtinguts i dels costos de funcionament.

- Coordinació amb altres Arees que porten a terme activitats -

culturals.

El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes
i actes de gestió en general, que s'originen en els òrgans -

integrants del sector.
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Oficina Administrativa de la Direcció de Serveis de Programació

i Difusió Cultural (250.2.05.4)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

Funcions:

- Assistència a la Direcció de Serveis de Programació i Difusió

en la planificació de la despesa, previsió d'inversions, auto

rització de la despesa i distribució de les partides presssu=
postàries relatives al sector.

Iristruccïó, amb base en els projectes i e spe c í.f í.oací.on s tècni

ques form�lats pels òrgans competents, dels expedients de co�

tractació, en totes les seves fases i incidències fins a la

.consumació del cont�acte, que tinguin pe� objecte:.

- L'adquisició, arrendament i·subministrament de matèries ne

cessàries per à le� ·activitats de la Direcció de Servei� =

en publicitat i exposicions {Acord de la.C.M.P. de 1982).

- Gestió de comandes de material.

- Conformació de factures i diligències de recepció.

- Gestió i control del personal.

- Assistència jurídico-administrativa a la Direcció de Serveis

en matèries pròpies de la seva competència.

Documentació general de la Direcció de Serveis, memòries,

estadístiques, registre i arxiu de documents.

Oficina d'Informació i Assessorament (250.2.06.5)

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

Creació i gestió de mecanismes d'informació cultural adre -

�ats a tots els ciutadans, que permeti posar a disposició -

tant de creadors com dels consumidors de cultura, vehicles

àgils de coneixement.

- Creació i gestió d'un fons de documentació sobre temes d'inte

rès cultural.
-

- Banc de dades sobre recursos i activitats culturals (arxiu -

informatitzat, obert al públic a la Virreina).

- Elaboració periòdica de l'agenda cultural de la Ciutat.

- Realització dels estudis i treballs sobre qüestions cultu -

rals d'interès per al Municipi.
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Oficina de difusió cultural (250.2.07.6)

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

- Informació de les activitats culturals no municipals: recolli
da i difusió en els mitjans de comunicació o per altres mit =

jans.
Recull d'informacions culturals aparegudes a la premsa dià
ria.

Coordinació i gestió de'les diverses publicacions de l'Àrea

Elaboració i manteniment d'un· arxiu d'adreces cultprals .("mai
ling") .

Servei de Promoció i Coordinaci6 d'Activitats Culturals

(25 0,.2 • 08 .• 7) .

Tipus: Serve"i tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Promoció, elaboració i realització de companyes, programes i

projectes concrets de tot tipus, de caire cultural, de forma
concertada amb els altres serveis municipals centrals;i els

Districtes, així corn amb institucions públiques o privades o

d'iniciativa ciutadana per tal de racionalitzar i optimitzar
la utilització dels recursos.

- Promoció i recolç:ament de les activitats culturals d'inicia
tiva ciutadana d'interès general.

- Disseny i , si s'escau, organització dels actes culturals

que no siguin competència dels altres òrgans de l'Area i que
se li encarreguin.

- Cooperació amb els Districtes a l'efecte de coordinar les
activitats culturals a la Ciutat.

Servei d'exposicions (251.2.17.1)

Tipus: Servei Tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Establiment d'un programa d'exposicions tendent a obtenir el
màxim aprofitament públic del patrimoni artístic municipal,
el coneixement i divulgació de les diferents tendències

artístiques i a subratllar la vocació internacional de la -

Ciutat de Barcelona.
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Ideació, disseny i muntatge de les exposicions que se cele

brin a les sales municipals d'exposicions.

- Col.laboració i assessorament tècnic per a la realització

d'exposicions en altres centres municipals o no municipals.

- Realització o complementació dels projectes d'exposicions
amb la col.laboració dels corresponents serveis municipals.

- Disseny de les exposicions o proposta de les persones que

hagin de realitzar-lo.

- Programació i control del procès d'instal.lació i del des

muntatge de Le's exposicions o la seva direcció quan la

realitzin persones alienes a l'Adm�nistra�ió muniçipal.

- Vetllar per l'efectivitat,de les mesures de seguretat du
.

rant tot el procés de'trasllat, muntatge� permanència i

desmuntatge de les exposicions.

Contractació de les assegurances i del transport de les

pèçes.

Preparació de} pla de public�cions.de les exposicions
d'acord amb el Servei de Publicacions i publicitat.

- Organització i gestió del servei de monitors. Regulació -

dels horaris per a les visites escolars i de grups.

- Control del taquillatge i de la venda d'entrades. Resol.

lució dels dubtes sobre l'aplicació dels descomptes i

l'accés gratuito
- Estadístiques de visitants i control de resultats.

- Atenció als visitants il.lustres o especials.

- Assumpció de la dependència directa d'exposicions organit-
zades per museus que tinguin una especial significació 0-
volum, per acord o decisió de l'Area.



Elaboraci6 i proposta de la planificació i pro9rama -

ci6 d'activitats en les esmentades matèries.

SECTOR DE MUSICA l ARTS ESCENIQUES

Director de Serveis de Música i Arts Escèniques (622.2.77.4)

Tipus: Sector d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

A més de les assenyalades en l'extrem 8.1 dels Decrets de -

l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, text re

fós, li correspon les següents funcions:

I
\ .

Generals:

- Pa r t Lc í

ç
ac Ló i' assessorament en la d e f Ln Lcí ó dels ob-«

jectius i necessitats de ItArea en matèria de HGsica,
Teatre �-Cinem�.

- Preparaci6 de la planificació de d�speses i pre�isió
d'inversions.

- Gestió de les pa r t í.de s p r e s s upo s t
à

r
í

e s assignades al
Sector i distribució dels mitjans materials entre els
Organs depenents de la Direcció de Serveis.

Supervisi6 1 conformitat de la configuració dels llocs
de treball i de l'estructura interna dels esmentats Or
oans.

Organització general dels serveis; estudis i �rojectes
per a llur perfeccionament administratiu i tècnic.

Propostes d'horaris i torns de treball.

� Adscripci6 i trasllat del personal de la Direcció de -

Serveis'als diferents llocs de treball d'acord amb les
seves respectives categories i especialitats, amb ex

cepció dels de comandament i altres llocs dotats amb -

complement especIfic.

- Proposta de provisi6 dels llocs de comandament o dotats
de complement especifico

- Control de situacions i destinacions, i fiscalitzaci6
de l'acompliment de les seves obli�acions oer part de -

�ot el personal del Sector.

- Coordinaci6 i direcci6 superior de tots els Organs de
penents de la Direcció de Serveis, aixI com el control
del seu treball, dels resultats obtinguts i dels cos -

tos de funcionament.
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- El visat amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes,
i actes de gesti6 en general, que s'originen en els òrgans
integrants del Sector.

En matêria musical:

Direcci6 funcional de l'actuaci6 de les agrupacions musicals
de l'Ajuntament; assenyalament de llur orientaci6 artística.

- Organitzaci6 de concerts, audicions i cicles musicals.

Organitz�ci6 de certàmens i con�ursos entre a�tistes o agr�
pacions.

Orga�itzaci6 de cursets i conferències de divulgaci6 musical.

- Prepaiaci6 i gest�6 del Festival Internaciónal, de MUsica.
- Foment de la cultura musical mitjançant subvencions, beques,

premis, encàrrecs, etc�i propostes per a llur instituci6 i
informes prèvis � llur atorgament.

� Iniciativa per a l'adquisici6 de material i instruments musi
.c a Ls i ,conformaci6, si sI e soau , de les propostes 'de compra

-

o �ubministrament formulades per le� .agrupaci6ns musicals de

l'Ajuntament.
- Regulaci6 de la cessi6 de les agrupacions musicals per par -

ticipar en actes no organitzats per l'Ajuntament i proposta
de fixació de les taxes i dades corresponents.

- Relacions funcionals amb el Conservatori municipal Superior
de mU�ica, i relacions culturals i d'intercanvi d'informaci6
amb altres agrup�cions i entitats musicals d'Espanya i l'es

tranger.
- Cooperaci6 amb els patronats del Liceu, del Palau de la MUsi

ca i de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, en ordre a la coor

dinació de les seves actuacions amb les agrupacions musicals
de l'Ajuntament.

En matèria d'Arts Escèniques:

Regulaci6 de la cessió de les agrupacions teatrals o escèni

ques per a participar en actes no organitzats per l'Ajunta
ment i proposta de fixació de les taxes o cànons correspo -

nents.

Iniciativa de l'adquisic16 de �aterials i estris especifics
per a les activitats pròpies del Sectori de la contractació
de llur assegurament, transport, entreteniment i conserva -

CiÓi de la contracta d'actuacions concretes d'artistes, di

rectors, escenògrafs, companyies de teatre i de ballet o

d'altres agrupacions similars i i de l' arrendament de lo -

cals destinats a representacions teatrals o sessions cinema

togràfiques.
-

- Proposta d'actuació en les següents modalitats i aspectes:
- Convenis en matèria de cinematografia amb altres entitats

pUbliques o privades;



Subvencions a sales estables i a grups i companyies tea
trals d'especial significaci6 cultural, aixi com en ma

tèria de cinematografia.
- Col.laboraci6 amb entitats i institucions en relaci6 a

produccions cinematogràfiques de caràcter cultural i di

vulgatiu.

Negociat de Música i Arts Escèniques (250.2.09.8)

�ipus: Negoc�at d'assistència administrativa

Nivell: 5 Classe: 2

Funcions

- Assistència a la Direcci6 de Serveis de Música' 'i Arts es

cèniques en la preparaci6 de la despesa, previsi6 d'inveE
sions, autoritzaci6 de la despesa i distribuci6 de les
partides pressupostàries relatives,al Sector.

- Instrucci6, amb base en els projectes i especi'ficacïons -

tècniques formulats pels òrgans competents, dels expe
dients de contractaci6 en totes les seves fases i inciden
cies fins a la consumaci6 del contracte, que tinguin per
objecte:

- L'adquisici6, arrendament i subministrament de mobilia
ri, materials, maquinària, consumibles, films, decorats,
vestuari, aparells à'il.luminaci6 i sonoritzaci6 i al -

tres elements escenogràfics aixi �om serveis especifics
per a representacions teatrals i manifestacions anàlo -

gues, instruments musicals, partitures particulars, lli
bres, faristols, cintes magnetofòniques, discs, aparells
musicals, mobiliari i estris especifics per a les agru
pacions musicals de l'Ajuntament.

El préstec actiu i passiu de material o recursos tea
trals.

- Les actuacions concretes d'artistes, directors, escenò
grafs, companyies de teatre i ballet, o altres agrupa _

cions artistiques com ara les musicals; solistes, ins _

trumentistes de conjunts per a llur participac-iÓ en la
celebraci6 de representacions, concerts i audicions or
ganitzats per l'Ajuntament.

- L'assegurança dels béns esmentats i, quan sigui neces
sari, dels artistes o espectacles contractats perl'Ajuntament.

- L'arrendament dels serveis de transport, conservaci6, i
.

entreteniment dels esmentats béns.
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- L'arrendament de locals destinats a representacions tea

trals, o sessions cinematogràfiques.

- L'adjudicació o contractació relacionats amb el festiva

val Internacional de Música .

. De subvencions, beques� premis, encàrrecs, etc�

. De cessió de les agrupacions musicals de l'Ajunt�
ment.

- Conformació de factures i diligències de recepció.

-·Gesti6 de comandes de material.

Gestió i control de personal�

Elaboració de l'inventari del material i elements esceno

gràfics.

- Gestió i control de les activitats musicals realitzades -

en eLmarc d'altres manifestacions artístiques o culturals

del Sector (Teatre Grec, Festes de la Mercè etc.)

- Col'laboració amb la Gerència del Patronat de l'Orquestra

Ciutat de Barcelona, amb el Patronat del Gran Teatre del

Liceu, i amb el Palau de la Música en assumptes de la

competència de la Direcció de Serveis.

- Assistència jurídico-administrativa a la Direcció de Ser

veis en matèries pròpies de la seva competència.

Documentació general de la Direcció de Serveis, memòries,

estadístiques, registre i arxiu de documents.
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Assessoria tècnica de Música (254.2.06.0)

Tipus: Lloc de treball

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

- Assessorament a la Direcci6 de Serveis de Música i Arts Escè

niques en matèria de política musical i orientaci6 artística
de les agrupacions¡ així co� als directors de les agrupa
cions musicals sobre matèries de llur competència.

- Estudis per a la realitzaci6 de programes de divulgaci6 musi
cal.

. -

Informes sobre �l nivell artístic i de qualitat de les �gru
pa¿ioris musicals depenents de l'Ajuntament i del� grups o s�
listes instrumentals o vocals, propostos per actuar en actes

organitzats per l'Ajuntament o amb .la seva parti�ipac�6.

Servei' de Teat're i Arts Escè�iques (255..2.06.3)

Tipus: Servei Tècnic Operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Preparaci6 de la Pro9ramaci6 de les diverses campanyes de
teatre i altres espectacles, corn ara: Temporada del Grec,
Festes de la Mercè, espai escènic Mercat de les Flors, carn -

panyes municipals de teatre infantil i juvenil, memorial Xa
vier Regàs, etc ..

- Selecci6 dels grups, companyies i equips professionals per
incloure en les diverses campanyes i espectacles esmentats i

proposta de la'seva contractaci6.

Gesti6 dels locals de les representacions i dels muntatges
de producci6 prOpia la qual comprèn:

Previsi6 pressupostària i contractual.

Relacions amb els grups i companyies.
- Promoci6 publicitària.
- Adequaci6 de l'estructura de caràcter tècnic.

- Control de l'equipament, instal.lacions i infraestructura
teatral existent, cura del seu magatzematge i conservaci6,
fixaci6 de les condicions per al seu ús o préstec.
Control dels materials d'il.luminaci6, sonoritzac�6 i

�atrezzo", propietat del Municipi.
- Recaptaci6 i liquidaci6 del taquillatge
- Selecci6 i control del personal contractat laboral amb c�

ràcter eventual especialitzat en espectacles (tramoistes,
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luminotècnics, etc.).

_ Control dels costos i rendabilitat de les campanyes.

Proposta d'adquisició de materials per a les representa
cions o el seu lloguer, de cessió del local amb subjecció
als cànons o taxes que s'estableixin a les companyies que
ho sol.licitin; d'assegurances necessàries en previsió de

risc de qualsevol gènere, robatori, jncendi, i altres;
tant en casos de repres�ntacions contractades com d'orga
nitzaci6 pròpia.

- Atenció � la conservació i entreteniment dels local�, re

cintes i espais escènics' municipals destinats a' les ,acti
vitats pròpies dei Sector i rel�ció amb els Serveis tèc -

nics �ncarregats de les esmentades funcions. Proposta de
contractació dels esmentats serveis.

- Seguiment de l'activitat teatral i d'espectacles en'gene
ral.

- Propost� de programació de teatre i espectacles per als -

Districtes municipals ..

Proposta d'ajudes i subvencions als grups i companyies tea
trals privades.

- Catalogació i gestió dels fons fílmics propis destinats a

la futura cinemateca municipal.
- Col.laboració amb l'Institut Municipal d'Història i amb -

entitats diverses de cinema que així ho acordin amb l'Ajunt
ament per a la catalogació i utilització dels materials de
què disposin.

Oficina de Festes i Tradicions (261.2:09.6)

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

- Disseny d'organització de les festes i dels festivals de ca

ràcter ciutadà de competència municipal, que siguin encarre
gats per la Direcció de Serveis; Carnaval, Jocs Florals, Re
vetlles, Festes de la Mercè, Nadal, etc.

-

- Presentació a la Direcció de Serveis dels esquemes gene -

rals dels actes previstos.
- Realització dels estudis pressupostaris corresponents.

Projectes de contractes amb grups, companyies i subminis
tradors especialitzats.

Preparació i tramitació d'ordres de servei.

- Treballs d'execució directa.



- Control de costos i resultats
- Preparaci6 i execuci6 de programes de divulgació de les fes

tes i tradicions especialment les de Barcelona, mitjançant
publicacions, exposicions, concursos, mostres, etc ..

- Formalitzaci6 de projectes d'investigaci6 sobre els costums
i folklore barceloní.

- Assessorament, d'acord amb les directrius de la Conselle -

ria, a les altres Arees de l'Ajuntament, Consells Munici -

pals de Districte i entitats ciutadanes, per a l'organitzaci6 de festes i festivals de caràcter popular.
-

451.

Banda, i Cobla,Municipals ,(254.2.'01.5/254.2.03.7)
Tipus: Centres Ò� prestaci6 de serveis,personals culturals
Nivell: Banda, 3

Cobla, 3 Classe: 9

Funcions:

- Actuacions en actes oficials; acompanyament de l'Ajuntament
quan hi assisteixi en Corporaci6.

- Actuacions públiques en actes populars, benèfics i divulgaci6 musical.

- Concerts i cicles de concerts organitzats per l'Ajuntament.
- Actuacions en virtut de cessi6 a altres entitats.
- Actuacions especials en Radio i Televisi6.
- Gravacions de discs i cintes
- Estudis, assaigs, i activitats complementàries auxiliars de

les anteriors.
- Proposta de calendari d'actuacions i de programes dels con

certs.

- Projectes d'adquisici6 d'instruments musicals, partitures,llibres, discs, cintes, i material auxiliar; i dels siste -

mes de conservaci6 i entreteniment.
- Fitxer i arxiu de partitures.

Col.laboraci6 amb el departament de mu.s ica de l' Institut mu
nicipal d'Educaci6 per a la divulgaci6 musical entre esco =
lars.

SECTOR DE MUSEUS

Coordinador del Pla de Museus (622.2.72.0)

Tipus: Sector d'actuaci6

Nivell: 2 Classe: 6
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Funcions:

- Execuci6 del Pla de Museus

- Definici6 d'objectius i necessitats i consegüent determina-
ció de la nova ordenaci6 dels fons muse1stics, d'acord amb
l'elaboraci6 del Pla.

_ participació en el senyalament dels objectius dels centres

i Serveis adscrits, amb col.laboraci6 amb els seus respec
tius directors o encarregats.

- Planificació i programaci6 d� les activitats dels di fe
rents Centres i Serveis, i previsió de les seves necessi -

tats en base a les propostes dels seus r�spectius direc
tors o enc�rregats.

- Gesti6 de les partides pressupostàries assignades al" Sec -

tor i distribuci6 dels mitjans"materials disponibles entre
els Cent�es i òrgans adscrits a la coordinaci6 del Pla de
Museus.

"

superv í.s Ló i coordinació dels projectes i" programes 'd I

exp�
sicions.

- Supervisió i conformitat de la configuració dels llocs de
treball i de l'estructura interna dels Centres i altres
serveis adscrits a la coordinació del Pla de Museus.

- Promoció i elaboració d'estudis i projectes per al perfec
cionament dels serveis prestats als Centres i altres òr =

gans adscrits, aix1 corn l'aprovació dels projectes d'orga
nització i funcionament dels esmentats serveis elaborats
pels respectius directors o encarregats.

- Adcripció i trasllat del personal als diferents llocs de -

treball d'acord amb les seves respectives categories, amb
l'excepció de les direccions dels Museus, Institucions i
Seccions museistiques, dels caps de Serveis i de qualsevol
altre lloc dotat amb complement espec1fic; havent de ser -

escoltat el parer dels Directors o caps de Servei si el
trasllat s'efectúa entre llocs de treball de Centres dife
rents, i en tots els casos, comunicada qualsevol variació
en la titularitat dels esmentats llocs als Serveis gene
rals de Personal.

- Direcció general i coordinació dels diferents centres i

òrgans adscrits; supervisió i coordinació de les seves

activitats.

- Proposta de provisió de direccions de Centres, caps de Ser
vei i llocs de treball dotats amb complement especifico

- Proposta d'horaris de funcionament dels Centres i de les -

jornades i torns de treball dins el marc de les directrius
generals dels Serveis de Personal.

- Pol1tica de formaci6, perfeccionament i reciclatge del per
sonal tècnic dels Museus i Institucions culturals; atenciÓ
a les relacions humanes, a la correcta relaci6 amb el pú -

blic i a les condicions de seguretat i higiene en el tre -

ball.



- Formulació de propostees a l'òrgan competent per a l'adqui
sició de peces, col.leccions i béns específics per als di=
ferents Centres i Serveis.

- Proposta de convocatòria de beques per a la recerca i as -

signació dels becaris designats als diferents Centres, en

base a les propostes dels seus directors.

- Autorització dels actes de gestió i dels documents atri
buits reglamentàriament a la Coordinació del Pla de Museus
com.a conjunt orgànic.
Conformitat amb caràcter potestatiu dels informes, projec
tes i actes de gestió en general que s!originin en els Cen
tres i òrgans adscrits a la Coordinació del pla de Museus.

Secretaria Tècnica de Museus (520.2.23.9)

Tipus: Secretaria tècnica de Sector

Nivell: 4 Classe: 4

Funcions:

- Assistència al Conseller Regidor de l'Area de Cultura en -

les matèries pròpies del Sector de Museus.

- Assistència al Coordinador del Pla de Museus, en l'exerci
ci de les seves atribucions, en especial pel que es refe=
reix a les següents qüestions:

Planificació i programació d'activitats.

- Programació de la despesa
- Previsions pressupostàries d'inversions

Distribució de les partides pressupostàries comuns del
Sector entre els diferents òrgans.

- Autorització i disposició de despeses.
- Control de situacions de tot el personal depenent del -

sector de Museus.

- Adscripció permanent del personal de restauració i del
de vigilància als diferents museus i seccions museísti

ques i fiscalització de les seves obligacions.
-

Estudis i proposta de configuració de la plantilla i -

distribució de funcions.

- Control centralitzat dels inventaris dels centres depe -

nents de la Coordinació del Pla de Museus.

- Assessorament jurídic en les matèries de la competència
del Sector de Museus.

- Assistència tècnica als Patronats i Fundacions depenents
o relacionats amb el Sector.

- Instrucció dels expedients de planificació de la despe
sa i previsió d'inversions, d'autorització de la desp�
sa, d'aprovació de factures i diligències de recepció
quan no figuri com a competència específica dels corres

ponents òrgans de la Coordinació del Pla de Museus.

453.
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- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les

seves fases i incidències, fins a la consumació del con

tracte, que tinguin per objecte:,
- L'adquisició i els arrendaments o préstecs actius o

passius de les peces i col.leccions dels Museus i Ins

titucions culturals.

- L'adquisició, arrendament o subministrament dels se

glients bén� mobles:

- Mobiliari i estris específics dels Museus i Institu

cions culturals.

- Llibres, revistes, perLòdics i dcicumentació.per a

les bibliotèques i hemeroteques dels Museus i Insti�

tucions culturals.

- Materi�ls, instruments, eines, utenéilis, a�arells,
maquinària, consumibles i estris per a la instal.la

ció del Museu, per als tallers de restauració i repa

ració de peces, i per als serveis,de, fotografia, se=

guretat, laboratoris i altres serveis específics
dels Museus i Institucions 6ulturals.

L'asseguran�a de les peces, col.leccions i mobiliari,
si s'escau, dels Museus i Institucions culturals,
així corn dels esmentats en l'epígraf anterior.

- L'arrendament dels serveis de transport i seguretat
i, si s'escau, conservació i entreteniment de les pe

ces i col.leccions, i dels béns esmentats en els epI
grafs anteriors.

- Gestió de comandes de material.

- Conformació de factures i diligències de recepció de -

material, peces i mobiliari dels Museus i Institucions

culturals.

- Relació amb els Serveis Tècnics encarregats de la con

servació i entreteniment dels edificis i locals on estan

ubicats els Museus, les Institucions culturals i altres

òrgans adscrits a l'Area de Cultura així corn les seves

instal.lacions i seguiment de l'execució dels treballs

per part dels esmentats serveis tècnics.

- Documentació general del Sector de Museus: memòries, -

estadístiques, registre i arxiu de documents.



Oficina Tècnica de Manteniment (567.2.30.1)

Tipus: Oficina tècnico operativa
Nivell: 6 Classe: 7

Funcions:

- Direcci6 1· supervisi6 de petites obres de conservació,
reparaci6 I-entreteniment dels edificis 1 instal.laci
ons dels Museus i Institucions culturals fetes oer ad-
m

í

n
í

s t r ac
í ó

,

- ._

Execució directa de ies esmentades obres mi�jariçant la

pròpia brigada.

- Elaboraci6 de projectes de sistemes de seguretat con

tra robatoris i incendis, en relaci6 amb les caracte

rIstiques de c�da Museu o seccib.

Col.laboració tècnica èn el muntatge d'iristal�lacions

per a exposicions amb les degudes mesures de seguretat.

Redacci6 de projectes d'instal.lacions de Museus a c�r
rec del pressupost d'inversions del- Secto= , en col:
laboraci6 �� la Direcció de Serveis de Projectes Ur

bans.

Administració de la contracta de conservació d'edifi

cis en referència al manteniment de les instal.lacions
dels Museus, amb la col.laboració esmentada.

Museu d'Art de Catalunya (251.2.01.4)
(Vegi's: Centres Operatius)

Servei de Restauració (250.5.01.9)

Tipus: Organ de treball executor

Nivell: 5 Classe: 8

Funcions:

- Conservació, neteja i restauració de les peces i col.lec
cions museístiques exposades i de les que integrin els _

fons de reserva.

- Gestió centralitzada dels tallers i laboratoris de res
tauració de tots els Museus i Institucions culturals'
p:ogramació de llurs activitats¡ preparació dels mat�
rlal� i.utensilis necessaris¡ control de treballs que es
realltzln¡ proposta a la coordinació del Pla de Museus _

de l'adscrip�ió temporal als Centres d'equips necessaris
per a determlnades restauracions; disposició del trasllat de les peces als tallers centrals.
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- Programes especials de restauraci6 de les peces dels fons

de reserva.'

- Informes' sobre propostes d1extracci6 dels Museus, de pe -

ces destinades a exposicions organitzades en altres Cen -

tres municipals o aliens a llAjuntament.
- Obtenci6 de reproduccions de les peces.

Oficina de Fotografia (250.5.03.0)

Tipus: Organ de treball executor

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:

Reproducci6 fotogràfica .de peces i 'coLv Le cc Lon s museísti

queso

Preparaci6,del material'fotogràfic necessari pea a la pu -

blicaci6 de catalegs, guies, fulletons, etc. dels Museus i

de les exposicions.
- Creaci6 i gesti6 de llarxiu fotogràfic general del Sector

de Museus.

- Col.laboraci6 tècnica en matèria fotogràfica amb els dife
rents Centres i Serveis museístics.

Biblioteca General dels Museus d1Art (251.5.04.5)

Tipus: Centre de Prestaci6 de Serveis Personals Culturals
/

Nivell: 5 Classe: 9

Funcions:

Gesti6 de la Biblioteca General dels Museus d1Art

Adquisici6 de llibres, revistes i publicacions. Subscrip
ci6 de revistes i publicacions de caràcter peribdic i

intercanvi de publicacions.
- Fitxatge i catalogaci6 de llibres, revistes i publica

cions.

_ Classificaci6, ordenaci6, conservaci6 i cutodia dels fons.

- Atenci6 a les sales de lectura i serveis d1informaci6, fi!
xers i préstecs.

- Facilitaci6 de llús dels fons de bibliotèques al personal
depenent del Sector de Museus.

- Orientaci6 bibliogràfica i evacuaci6 de consultes partic�
lars.



Coordinació i assistència tècnica a les biblioteques i
als fons bibliogràfics del Sector de Museus i, en general,
de l'Area de Cultura.

Gestió de les adquisicions a iniciat�ves dels Museus i
institucions interessades.

- Orientació per a les adquisicions.

Coneixement de les adquisicions realitzades directament
pels Museus per tal d'evitar duplicats innecessàries.

Catalogació i classificaci6 del material que's'adquireixi,
tant per gestió centralitzada, corn directamènt p�ls Museus
i .les Institucions culturals; aixi corn la tramesa de la in
formació a aquestes per al seu coneixement, i en els seu

cas, ulteri�r classificació especifica.

- Asse�sorament pe�'a ,la �tiiitzaci6 i conseryaci6 dels fons.

Informació general als �rgans municipals dels fons existents
a les bibliotèques de l'Area de Cultura.

- Elaboració i distribució de revistes i sumaris.Inventaris
de les dites publicacions.Relacions de llibres i obres de
referència. Catàleg general amb els fons de totes les de
pendències. Subproductes resultants de l'automatització
dels fons (microformes, difusió selectiva de la informació
ialtres).

- Exposició de material bibliogràfic.

Coordinació amb les altres xarxes de bibliotèques municipals
(Biblioteca General Administrativa i bibliotèques d'ensenya
ment.) .

- Intercanvi d'informació.

- Homologació de criteris i tècniques per a la gesti6 dels
fons.

Relacions d'intercanvi d'informació i tècniques bibliogrà
fiques amb les biblioteques de la Ciutat i, en general, amb
altres institucions i centres nacionals i estrangers de si
milars caracteristiques alienes a l'Administració municipal.
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Arees Museístiques - (Pla de Museus i Estructura externa)

Les àrees museístiques no constitueixen �rgans de l'Adminis

traci6 municipal executiva sin6 que, d'acord amb el Pla de -

Museus (estructura externa), s'estableixen com a agrupacions
metodol�giques que classifiquen els' Museus tant des del punt
de vista temàtic com del significat urbà i d'extracci6 del -

públic, envers a una plausible racionalitzaci6 de la seva

administraci6.

Els criteris seguits per a l'establiment de les cinc zones -

museístiques que conté el Pla, és un equilibri intermig
entre un criteri de màxima rac�onalitzaci6 (unificaci6 de .mu

seus, antidispersi6� síntesi conceptual, etc.' i un criteri
de comprensi6 realista de la hist�ria i de les circumstàn

cies concretes dels museus barcelonins.

L'específica significació museística de les àrees és:

Area de Montjuïc.- Zona de, concentració dels museus histò

r�cs de l'Art i 'de l'Etriologia, en un ,intent integrador d�
veure l'art occidental a'més de com a peça autònoma de crea

ció, com a manera de viure quotidiana, i els objectes quoti
dians de les �scultures exòtiques o dels pobles del nostre -

país, com a peces d'art.

El Raval .- Admetent que la cultura és un fenòmen fragmenta -

ri, històricament i conceptualment, el "Centre de la Casa de

Caritat" agruparà els museus que desenvolupin temes lligats
i activitats quotidianes contemporànies: el disseny, la

impremta, el �eatre, la dansa, la fotografia i el cinema,
l'art més ampliament contemporani. En cert sentit serà un

centre d'animaci6 cultural i el seu model més aproximat és
el "Pompidou".

El Barri Gòtic .- Serà la concentració dels arxius i museus

d'Història de la Ciutat.

La Ribera.- Centrat en el carrer de Montcada tindrà el caràc

ter diversificat que tot el barri té i cOntinuarà encapçalat
per la figura mítica i universal de Picasso.

La Ciutadella.- Serà la concentraci6 dels museus de Cièn

cies, arrodonint les diverses etapes iniciades en aquest sen

tit i integrant-ho en un modern museu de l'Ecologia.

Centres operatius: S6n els Museus, les seccions museísti

ques i les institucions culturals que es relacionen en

l'apartat 1. Estructura.

Tipus: Centres de prestació de serveis personals culturals.

Classe: 9

Nivell 3 : Museu d'Art de Catalunya.



Nivell 4 :

Museu Etnol�gic; Institut Municipal d'Hist�ria; Museu d'His
tòria de la Ciutat: Museu Picasso; Museu de Zoologia: Museu
de Geologia i Institut Botànic.

Nivell 5:

Museu d'Art Romànic; Museu d'Art G�tic: Museu d'Art Modern:
Museu d!Arts Indfistries i Tradicions; Museu del Monestir de
Pedralbes¡ Museu del Disseny, Ceràmica i Arts Decoratives:
Arxiu Hist�ric; Servei Arqueologic; Museu Marés¡ Museu de -

La
'

Indumentària; Museu de la Mfisica,.

Nivell 6: (Seccions Museístiques i Museus amb categoria de
Secci6) .

Col.lecci6 Camb6; Museu CIarà; Secci6 del Llibre i del Gra
vat; Galeria de Catalans II�lustres; Gabinet Postal; Gabi=
net Numismàtic; ,Museu Verdaguer; Secci6 de les Puntes; Cen
tre de Docume n tac Ló de Mú'sica Corrt empor-àn La r Mentora Alsi=
na.

Funcions generals:
- Cust�dia i conservaci6 de les peces i col.leccions.

Investigaci6 relativa als orígens, inserci6 cultural i ca

racterístiques històriques o científiques de les peces.
- Exhibici6 al pfiblic de les peces i col.leccions amb expres

sió, en tot el possible, de la informaci6 que es coneixi.-
- Activitats culturals relacionades amb la matèria de la com

petència del Centre (exposicions especialitzades, cursets�
conferències, etc. ).

Divulgació del contingut del Centre i dels estudis i inves
tigacions realitzades.

Funcions específiques d'alguns centres operatius
Arxiu Històric

- Arxiu i custòdia de tota mena de documents relatius a la -

Història de la Ciutat i, de manera específica, dels proce
dents de l'arxiu administratiu municipal; hemeroteca i bi
blioteca d'història.

-

Servei Arqueològic
Investigaci6, prospecció i excavacions arqueolò9iques a -

l'à mbit municipal per a la recuparació de qualsevol tipus
de resta o vestigi significatiu en ordre a la reconstruc
ci6 del passat històric de la Ciutat.

f
, I



Centre de Documentació de Música contemoorània
- Recollida, catalogació, consèrvació i posada a disposició

del públic de partitures de composicions musicals contem
porànies, nacionals i estrangeres, així com de llurs gra
vacions i qualsevol altre material relacionat amb els
autors. Informació general i difusió de música conte�porà
nia.

Museu de ZoologIa
Treballs faunístics dirigits prioritàriament al coneixe -

ment de les espêcies del país; disecaci6 d'exemplars per a

les col.leccions.

Secci6 d�insectes vius: abellers i formiguers.

Museu de Geologia

Estudis i investigacions mineralOg�cs, cristal.logràfics i
de sedimentaci6: � ,paleontolOgies.

'

Institut Botànic

- Estudis i investigacions d'anatomia, histologia i biologia
vegetal.

- Jardi Botànic: experiêncies sobre aclimataci6 i selecci6 -

d'espêcies i obtenci6 de materials vius (plantes i llavors)
per a estudi i investigaci6.

Funcions dels Directors de Museus i encarregats de Seccions
museístiques

)
1.- Per a la realitzaci6 de ,les anteriors comeses correspon
als Directors dels Centres operatius, amb la col.laboraci6
del persónal tècnic i auxiliar adscrit l'exercici de les se

güents funcions:
-

- Proposta d'adquisici6 de peces i col.leccions de tota mena.

- Identificació, classificaci6, catalogaci6 i demandes de fo
tografies de 'les peces.

- Control de llur situaci6 i desplàçaments.
- Cura de la conservaci6 i seguretat de les peces exposades

i en dipOsit, sol.licitant, en cas necessari, l'assistên
cia dels corresponents serveis.

- Atenci6 a la conservaci6 i entreteniment de l'edifici i -

instal.lacions del Centre, sol.licitant, quan sigui proc�
dent, l'assistência dels corresponents serveis.

- Direcció dels estudis i treballs d'investigaci6 que es rea
litzin en el Centre .

- Organització de conferêncies, cursets, seminaris, visites
dirigides i tota mena d'activitats de divulgaci6 cultural.



- Preparació de publicacions científiques i de divulgació cul
tural relacionades amb l'activitat del Centre.

- Relacions amb els Centres anàlegs, amb subjecció a les,direc
trius impartides pel Coordinador del Pla de Museus.

-

- Gestió de la Biblioteca particular del Centre, sota les di -

rectrius de la Biblioteca dels Museus d'Art.

Comandament directe del personal tècnic, administratiu, auxi
liar i de vigilància adscrit permanentment al Centre, i so -

bre el personal que els Serveis generals posin temporalment
a la seva disposició �er a comes�s de t�eballs determinats,
sense perjudici de la supervisió funcional; que, �n les rei
pectives matèries, cDrrespongui als Serveis generals.

2.- El Director del Museu .d'Art de Catalunya i els dels altres
Museus dels que depenguin altres centres operatius, ultra les
funcions de direcció anteriorment dites, tindran les de coor -

dinació i integració dels serveis generals i les de supervisiói coordinació dels esmentats centres.

3.- En allò no �specificat eri els paràgr�fs'anteriors,'corres
ponen als Directors dels Centres operatius les atribucions que
encomana, en general, als Directors dels Centres de prestacióde Serveis personals l'acord de la Comissió Municipal Perma -

nent de 13 de novembre de 1981 (la función directiva y de man
do en el Ayuntamiento de Barcelona. Atribuciones de las Jefatu
ras) .

4.- Als tècnics superiors o migs d'Art, Història i Ciències
encarregats de les Seccions museístiques i dels Museus amb ca
tegoria de Secció museística, corresponen les següents fun
cions:

- Organitzar i dirigir els treballs d'intervenció i d'identi
ficació de les peces, segons les directrius impartides perla Direcció del Museu del qual depenen.

- Formular i elevar a la Direcció del Museu corresponent els
projectes de millora de la col.lecció o col.leccions al seu
càrrec.

- Tenir CUra de la conservació i custòdia de les peces i col.
leccions de la Secció, sol.licitant de la Direcció del Mu-
seu corresponent l'assistència, en el seu cas, dels Serveis
tècnics corresponents.

- Formular i elevar a la direcció del Museu les propostes del
pressupost necessàries per al bon funcionament dels Serveis
al seu càrrec.

- Contro�ar l'acompliment de les seves obligacions per partdel personal adscrit a la Secció, d'acord amb les directrius
i instruccions rebudes de la Superioritat.

- Tenir cura de la conservació i manteniment de les instalo
lacions museístiques i d'altre ordre, així corn del local o
edifici ocupat per la Secció, sol.licitant, en el seu cas,



mitjançant la direcció del Museu corresponent, l'assistència
dels serveis tècnics corresponents.

- Les seccions hauran de donar compte de les seves activitats a

la Direcció del Museu del qual depenguin.
En el cas de la Mentora Alsina, museu amb categoria de seCClO,
el seu tècnic encarregat per no ésser depenent de cap Museu,
es relacionarà als efectes esmentats en les paràgrafs ante

riors, amb la Secretaria Tècnica de Museus.

)
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COMPETENCIES

Comeses que li corresponen (art. 4rt. Text refós dels Decrets
de l'Alcaldia del 27 de juliol i 14 de setembre de 1983 desenvo
lupats per l'Acord de la C.G. del 29 de gener de 1986):

a. Desenvolupament de les funcions que corresponen a l'Ajunt
ament en matèria sanitària i que impliquin l'exercici

-

d'autoritat, i proposar, en el seu cas, als òrgans de 00-

vern competents, les mesures correccions o resolucions
pertinents:

a.l Control sanitari de la distribució i subministra
ment d'aliments, begudes i altres productes, di -

rectament o indir,ecta relacionats àmb. l'ús o con-'
sum humans, així· corn dels mitjans de transport.

a.2 Laboratori municipal: bro�at�logia i bioq�ímica¡
microbiologia i virologia de l'home i del medi
ambient¡ anàlisis hidrològiques i de l'aire.

a.,3 Epidemiologia i ip'.ffiunologia.
a.A Estadístiques vi t.a Ls i co n't ro L de les rna La L ties -

de declaració obligatòria.
a.5 Promoció de la salut: educació sanitària, salut -

escolar i pre-escolar, salut materno-infantil.

a.6 Sanitat veterinària i control antiràbic.

�.7 Control sanitari d'edificis i llocs de vivenda i
convivència humana.

a.8 Control sanitari d'indústries, activitats i ser

veis, transports, sorolls i vibracions.

a.9 Sanitat ambiental i lluita contra la contamina -

ció.

a.l0 Control sanitari del medi ambient: contaminaci6
atmosfèrica i salubritat de les afgues Xde con -

sum, residuals i d'esbarjo).
a.ll Desinfecció, desinsectació i desratització.

a.12 Col�labor�ció en la política industrial i urbanís
tica en ordre a la prevenció de contaminació.

a.13 Coordinació amb les àrees i sectors que cooperen
en la sanitat ambiental i la lluita contra la con

taminació.

a.14 Supervisió de l'entitat i qualitat de tots els
serveis sanitaris dins el terme municipal, i par

ticipació en la planificació i ordenació dels- se�
veis sanitaris i el pla de salut de la ciutat.

a.15 Obtenció i elaboració estadística de les dades -

demostratives de tota l'activitat sanitària desen

�olupada dins el terme municipal.
-

a.16 Prestació d'informació sanitària als ciutadans.



a.17 Coordinació amb les Arees d'Ensenyament, Serveis
Socials i Joventud i Esports, en matèria de Sani
tat i salut pública (planificació familiar, dro�
godependèficia, atencions a la vellesa i a la

infància, etc .. ).

456.

b. Relacions funcionals amb l'Institut Municipal d'Assistèn
cia Sanitària i l'Institut Municipal,dels Serveis Funera
ris i, PAMEM per, a la coordinació de les seves re s pe ctLve s

activitats amb les de l'Area.

c. Relacions funcionals i de coordinació 'amb la "Taula del
Medi Amb í.errt.!", en proj ecte, el Museu d ''Ecologia, Centre
del Medi Urbà i l'àmbit de Hedí Ambient de la Corporació
Metropoli�ana de Sarcelona.

'

d. Relacions funcionals i de coordinació i, control dels pr�
grames, amb els districtes mUnicipals per les competéncies
a ells transferides des de l'Area de Sanitat de l'Ajunt -

ament de Barcelona.

)



ESTRUCTURA

L'Area de Sanitat, Salut Pública i Medi Ambient, sota la
direcció política d'un Conseller-Regidor i l'executiva d'un
Coordinador de Serveis, està integrada pels següents òrgans
auxiliars (C.G. 29 gener 1986)

0.1 C�binet de la Regidoria
0.2 Consell Asseisor de Salut Laboral (D.A. 6-XII-85)
1. Secretaria Tècnica de l'AIea de Sanitat.

1 .1 'Servei d' Estudis Epidemiològics i !-ledi-Ambien
tals.

1 .2.0ficina·de Programació i Registres Sanitaris

1.3 Oficina de Documentaci6 i Public�cions: .

.

2. Negociat de l'Area de Sanitat (C.G. ·31 ....VII-85 Com
pra desconcentrada)

3. Laboratori Municipal
3.1 Oficina ad�inistrativa
3.2 Servei de Bioquímica i de Bromatologia.
3.3 Servei de Microbiología i de Virologia

4. Institut Municipal de la Salut

4.1 Serv�i d'Informació Sanit�ria

4.2 Servei d'Epidemiologia i Estadístiques Vitals.

4.3 Servei de Promoció de la Salut

4.4 Servei de Medicina Preventiva i Social Infantil.

5. Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i de Zoonosi.

5.1 Oficina Administrativa

5.2 S�rvei de Zoonosi

5.3 Servei d'Inspecció Sanitària de l'Escorxador.

5.4 Servei d'Inspecció Sanitària dels Mercats Cen -

trals.

5.5 Servei d'Inspecció Sanitària d'Indústries Alimen
tàries.

5.6 Servei d'Inspecció Sanitària de Mercats Zonals i
Establiments.

6. Unitat Operativa de Gestió Ambiental

6._1 Oficina Administrativa

6.2 Servei de Programes Ambientals i Informació de
Llicències.

6.3 Servei d'Higiene Pública

6.4 Servei de Vigilància Ambiental.

467.
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ORGANS l FUNCIONS

AREA DE SANITAT

Conseller-Regidor de l'Area (622.2.16.2)

Tipus:
Nivell:

Area d'actuació

1 Clásse: 4

Funcions:

- Les asenyalades en l'extre� sisè dels Decrets de l'Alcal

,

dia ,de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refò�.

Gabinet de la Regidoria (520.2.20.6)'

Tipus: Organ estaf i de gestió admin�strativa del Regidor
en totes les seves competències municipals.

Nivell: 4 Classe: 3

Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona

Funcions:

- Promoció de totes les activitats que permetin respondre -

més efectivament a les nec�ssitats dels treballadors, en

el seu àmbit laboral.

- Elaborar el seu reglament intern.

- Elaboració i aprovació de la memòria anual.

- Programació i planificació de les actuacions del Cen -

tre de Salut Laboral.

Coordinador de Serveis de l'Area (520.2.19.2)

Tipus:
Nivell:

Area d'actuació

2 Classe: 6

Funcions:

- Les assenyalades en l'extrem setè dels Decrets de l'Alcal

dia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text Refòs�

Secretaria Tècnica de l'Area

Tipus: Secretaria tècnica de l'Area

Nivell: 3 Classe: 1
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- Assistència tècnica al Coordinador de Serveis de l'Area

en l'exercici de les sevesfuncions directives.

- Planificació de Pressupostos.

- Planificació i programa d'inversions.

- Avaluació econòmica, sanitària i de les repercuS' -

sions ambientals dels programes municipals de s� -

lut pública i medi ambient.

Part Lc í.pec í.ó en la política d' orden-ac Ló i de p Lan i.

ficació de la ciutat des del punt de vista del sa

'nejament ambiental.

- Preparació d'informes, d'estudis i de documenta -

ció en les matèries de la competència de l'Area-:-

Relaci'ó i coordinació amb altres òrgans.

- Corn a instància integradora d'altres òrgans auxiliars,
li corresponen les funcions directives i de comandament

pròpies.

- Secretariat per a la protecció de la Mediterrània:

- Tasques de secretariat conjunt amb la Federació

Mundial de les Ciutats Unides per a la protecció -

de la Mediterrània a nivell municipal.

- Edició de documentació relativa a la temàtica del

Secretariat.

- Informació inte�municipal, intercanvi d'experièn
cies, coordinació i ajuda tècnica a municipis de -

la Mediterrània.

Coordinació i distribució dels serveis informàtics de -

l'Area de Sanitat.

- Gestió i desenvolupament de les activitats del Centre -

del Medi Urbà.

Servei d' Estudis Epidemiològics i Mediambientals (220.2.03.9)

Nivell: 5 Classe: 7

Tipus: Servei tècnic

Funcions:

Estudis de prospecció i predicció' dels índex de salut -

pública i serveis sanitaris.

- Elaboració d'informes periòdics sobre l'estat de salut,
l'estat del medi i dels serveis sanitaris.



473.

- Anàlisi de la informació recollida pels diferents òr
gans amb funcions de vigilància de la salut pública i
de la qualitat del medi.

Estudis i propostes per a la participació en la polí
tica d'ordenació i planificació de la ciutat des del
punt de vista del sanejament ambiental.

- Estudis i propostes per a la modificació i actualitza
ció de les Ordenances Municipals amb incidència sobre
la salut pública i �l medi ambi�nt.
Estudis i propostes sobr-e la planificació dels serveis
sanitaris.

'

Avaluació de l'impacte sobre el medi urbà de les dife
rents actuacions susceptiblesd'alterar-lo.

.

.

- Coordinació de les fonts de dades i integració funcio
ria I. del, sistema Lnf'o rmat Lu s an i.t a.r.L de l' ALea SanitàrIa
de Barcelona. Propostes de nous desenvolupamebts del
sistema.

- Coordinació de les activitats docents centrals de l'A
rea per a graduats, postgraduats i tècnics, en rela =
ció a qüestions referents a la salut pública i al me
di ambient.

Oficina de Programació i Registres sanitaris (2?O.5.11.7)

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

- Anàlisi i explotació estadística de les dades demogrà
fiques relacionades amb sanitat.

- Tractament informàtic i tabulació de les malalties de
declaració obligatòria i d'altres dades resultants de
la pròpia activitat de l'Areal i creació i explotació
d'arxius informatitzats.

Tractament informàtic del pla de vacunació continuada
de la població infantil.

- Desenvolupament informàtic del programa rCSA.

- Determinació de rendes d'inspecció i de presa de mos -

tres d'aliments, de bars i d'indústries.

- Registres de les indústries d'aliments i dels establi
ments de comerç alimentari.

- Registre d'indústries sotmeses a la llicència d'activi
tats.
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Oficina de Documentació i Publicacions (220.5.10.6)

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell: 6 Classe: 4

Funcions:

- Gestió i Coordinació de les biblioteques de l'Area.

- Promoció i coordinació de les publicacionsc�ntífiques
i de les activitats de divulgació en les m�t¿ries del -

medi ambient i salut pUblica: publicacions, cursets,
conferències.

Actualització' i difusió dels fons documental en matèria
de salut pUblica i medi ambient.

- Preparació i edició de les publicacions de l'Area.

- Redacció i ed�ció de la Gaseta Sanitària de Barcelona.

- Reprografia de documents.

Negociat de Sanitat (220.3.05.3)

Tipus:
Nivell:

Negociat operatiu
5 Classe: 2

Funcions:

- Ass{stència administrativa al Coordin�dor i als òrgans de
l'Area:

- Preparació i impuls de planificació de les despeses -

i la previsió d'inversions.

- Preparació del pressupost.

Expedients d'autorització de despeses.

Administració de les partides pressupostàries assigna
des i de les quantitats lliurades en concepte de des=
peses a justificar.

- Comandes de material

Control de costos i resultats, i gestió de recur
sos.

Tramitació de factures i actes de recepció.

- Inventari, control i administració dels materials ads
crits a l'Area.



- Atenció a la conservació i manteniment dels locals
i dependències de l'Area, i relacions amb els Ser�
veis Tècnics encarregats de l'execuació d'aquelles
funcions.

- Control de les destinacions i situació del personal.

- Registre, arxiu i documéntació.

Instrucció dels expedients generats per la competèn
cia de l'Area. Recepció i tramitació de denüncies I
instruccions d'expedients correctius:

,
,

� Per infracci6 de l'Ordenan�a spbre aliments i esta
bliments alimentaris; i dels preceptes de l'Orde�
nan�a de galeries i centres privats d'alimentaci6
continguts en el seu Cap. VII, quant als als aspe�
tes sanitaris de locals i instal.lacions i aliments
es iefereixin, i Cap. IX, relatiu a sancions; de �

les d í.s oo s í.c í.ons d.el Departament de Sani ta't mun í.c í,
pal relativei a les con�icions higièniques i'iani�
tàries dels habitacles, establiments comercials, -

locals i espais püblics, establiments que expedei
xin aliments i begudes i a les indüstries alimenta
ries; i dels preceptes de les Ordenances munici
pals de 1947 en matèria de policia sanitària (arts.
1136 i ss.) en allò que estigui vigent i de l'Ord�
nan�a sobre condicions tècniques i higiènico-san�
tàries de forns i obradors de fleques i pastisse -

ries, quant als aspectes de caràcter higiènico-s�
nitari es refereixin.

'-' Per infracció de l'Ordenan�a de mines, pous d'aigua
i aqüeductes; de l'Ordenan�a sobre tinen�a d'ani -

mals i dels preceptes de l'Ordenan�a de control de
la contaminació i consum de les aigües, en matèria
d'aigües potables per al consum püblic (art. 1 i 3
a 27), i piscines públiques (arts. 28 a 47, i arts.
79 a final); de l'Ordenan�a sobre el control de la
contaminaci6 per agents físics relatius a les radi�
cions ionitzants (arts. 4 a 35); de l'Ordenan�a de
zones naturals i espais verds quant a les condi -

cions sanitàries (art. 16); així com per infrac.
cions del Reglament d'Activitats molestes, insalu�
cres, nocives i perilloses que es refereixin als -

aSDectes exclusivament sanitaris de les industries
i activitats (art. 12,2 Instrucció 15/3/63) •

- Expedients d'obertura de farmàcies.
- Liquidació de les taxes pels serveis prestats pels òr

gans de l'Area.

- Instrucció dels expedients de contractació en totes -

. � ....
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L'adquisició, arrendament i subministrament dels

següents béns mobles:

�llurs fases i incidències fins a la consumació del

contracte, relatius a:

- Alimentació per als gossos i altres animals -

recollits pel.Servei d� Zoonosi, elements ma

terials i consumibles per a llur manutenció,
i si s'escau,' s ac r í.f i.c i .

- Materials, aparells, utensilis, consumibles;
estris i mobiliari de caràcter específic, des

tinat als serveis de l'Area.

Lli�res, revist�� i documentaci6 per als ser

veis de l'Area.

- L'arrendament dels serveis de conservaci6 i mante

nim�nt, si s'escau, dels béns esmentats a l'ep!
graf anterior.

L'assegurança
supra.

si s'escau, dels béns enumerats -

- La impressi6 de les publicacions dels òrgans de -

l'Area que, per qualsevulla circumstància, no pu

gui ésser assumida per la Impremta Municipal.

- Instrucci6 dels expedients d'adquisici6 desconcen

trada dels béns mobles d'ús o consum ordinari i =

no específic amb destinaci6 als òrgans que s'ind�
quen:

- Els concerts o certvenis amb altres entitats públi
ques o privades per a llur col.laboraci6 amb l'A=

juntament en matèries de la competència de l'Area.

Regidoria de l'Area de Sanitat i tots els òr

g�ns integrants de l'Area.

Laboratori Municipal (220.1.09.1)

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell: 3 Classe: 8

El Laboratori Municipal, a més de les anàlisis generades

per la pròpia Area, serà responsable de tota l'activitat

analítica del seu camp específic que pugui generar-se

dins el marc global de l'Ajuntament.



Corn a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li
corresponen les funcions directives i de comandament que
atribueix als Caps de les Unit�ts Operatives l'Acord de -

la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981.

-

El seu àmbit queda ampliat pel concert signat amb la Gen�
ralitat de Catalunya en matèria d'anàlisi de la salut pú
blica i pels que es puguin establir amb altres institu
cions públiques i entitats privades.

Oficina Administrativa (220.3.03.1)

Tipus:. Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

- Assistència administrativa a la direcció del Laboratori
en· coordinac.ió amb el Negociat de, l' Area.

Servei de Bioquímica i de Bromatologia (222.5.01.2)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

- Anàlisi química, bromatologica i químico-física dels pr�
ductes destinats a l' alimentaci6 humana i animal o re

lacionats amb ells (conservants, colorants i altres si
milars) .

Realització de les anàlisis químiques generades per l' ac

tivitat inspectora de l'Area.

Servei de Microbiologia i de Virologia (223.5.04.9)

Tipus :

Nivell: 5

Servei tècnic operatiu
classe: 7

- Preparació de sèrums i de vacunes.

- Anàlisis microbiològiques generades per l'activitat de -

l'Area tant en situació epidèmica corn de forma habitual
en els casos previstos en el programa de Salut Pública
(tuberculosi, venèries, TORCR, i d'altres similars).

Manteniment de l'arxiu bacterià.

- Cultiu cel.lular

Vigilància de malalties víriques que afecten la salut c�

munitària (rubeola, virus gripals, ROTA i d'altres simi
lars) .
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Institut Municipal de la Salut (223.1.02.6)

Tipus:
Nivell:

Centre de prestació de serveis personals sanitaris

3 Classe: 9

Funcions:

- Cqm a instància integradora d'altres òrgans auxiliars

li corresponen les funcions directives i de comanda -

ment que atribueix als Caps ·de l�s Unitats Operati�es
l'Acord de la Comissió Municipals Permanent gel 13'de

novembre del 19�1.

Servei d'Informació Sanitària ( '220.2.01.7)

Tipus� Servei tècnic operatiu

Nivell:· 5. CLa s s e r 7

Funcions:

Informació i orientació al públic sobre Salut Pública i

Medi Ambient.

- Obtenció i elaboració estadística de les dades demostra

tives de l'activitat sanitària desenvolupada dins .el =

terme mun í.c.Lpa L,

- Desenvolupament dels sistemes informatius de l'activi -

tat sanitària, anàlisi i tractament informatiu i desen
volupament de noves tecnologies informàtiques de segu!
ment de l'activitat assistencial.

Servei d'Epidemiologia i Estadístiques vitals (223.2.02.9)

Tipus:
Nivell:

Servei tècnic operatiu
5 Classe: 7

Funcions:

- Participació en el Centre Mixt de Codificació de butlletes de -

defunció amb acord entre el Departament de Sanitat de la

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

- Control de la declaració de malalties de declaració obli

gatòria. Fiscalització, dins el terme municipal, de l'a

compliment de l'obligació de declarar i correcció de les
omissions o infraccions al respecte.

- Anàlisi i gestió de les estadístiques de morbilitat.



Anàlisi i gestió de les estadístiques de mortalitat.

Anàlisi i gestió del sistema informàtic de vigilància
i alerta epidemiològica.

- Coordinació amb llIME per al seguiment del moviment -

natural de la po�lació i actualització del padró i del
cens.

l' r,

- Definició i seguiment dels estàndardsdlalta incidència
de "lés malalties comunitàries.

- Enquestesepidemiològiques i investigació dels brots

epidemiològics.

- Lluita contra e Is .focu s d'I infecció epedèmica.

- QuimioprofilaXi i seroprofilaxi.

Prevenció de la tuberculosi.

Servei de Promoció de la Salut (223.2.24.4)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

- Planificació central dels programes de promoció de la -

salut que s'han de desenvolupar a nivell dels distric -

tes municipals:

- salut materno-infantil

- salut escolar i pre-escolar
- educació sanitària.

- Programació, coordinació, control i avaluació de les

competències transferides als Districtes Municipals, en

matèria de Salut Pública, i que es correspon a:

- Gestió perifèrica del pla de vacunació continuada de
la població infantil.

- Preparació de campanyes de vacunació i col.locació -

amb-les organitzades per instàncies públ.!_qu�s sup� -

riors,

Aplicació individual de vacunes en els centres sani

taris municipals.

Control, distribució i recepció de les va�unes i ma

terial de vacunaci6.
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- Actes administratius derivats de consultes exter

nes: certificacions, fitxes de vacunació i cita -

cions properes vacunacion�.

- Revisions mèdiques als escolars i al personal do

cent i no docent dels centres públics d'ensenya
ment i dels centres subvencionats.

-

-"Control de les condicions sanitaries dels esmen -

tats centres d'ensenyament.

- Aplicació de la vacuna antirrubeola en els centrés

'escolars, i de la prova de la tuberculina.,

- Revi�i6 mèdica odontològica dels alumnes dels cen

tres públics d'E.G.B.

- Assessorament als centres de la Ciutat en matèria

d' or í.errt ac
í ó

en la confecci6 de d.iet.es e centres -

d'ensenyament i col.lectius.

- Cursets de formaci6 al personal dels esmentats cen

tres sobre nutrici6 i educaci6 sanitària en gen� -

ral.

- Difusió entre la poblaci6 de l'educació sanitària

en relaci6: cursets, xerrades i publicacions.

- Reconeixement i exploracions de medicina preventiva.

Servei de Medicina Preventiva i Social Infantil (223.2.25.5)

Tipus: Servei tècnic oper�tiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

Revisi6 mèdica dels alumnes de pre-escolar d'escoles de

bressol.

- Gesti6 i desenvolupament de Programes d'Assist�ncia Sa

nitària a Guarderies.

- Revisi6 odontològica als alumnes de pre-escolar.

- Revisions mèdiques als sol.licitants d'Inscripci6 a les

escoles d'iniciaci6 esportiva municipal.

- Anàlis�psicomètrics als alumnes.

Informes psico-pedagògics a grups de risc (fracàs escolar .. )

- Orientaci6 sòcio-professional en Assessoria i Coordinació

amb l' IME.



Tipus:
Nivell:

Unitat Operativa tècnica

3 Classe: 1

,Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i Zoonosi

(222.1.01.1)

Funcions:

- Corn a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li

corresponen les funcions directives i de comandament que

atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'Acord de

la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre 1981.

Oficina Administrativa (221.2.22.2)

,Tipus: Oficina d'assist�ncia administr�tiva

Nivell: 6 Classe: 2

Funcions:

- Assistència administrativa a la Unitat Operativa en col.la

boració amb el Negociat de l'Area.

Servei de Zoonosi (223.2.23.2)

Tipus:

Nivell:

Serveis tècnic operatiu
5 Classe: 7

Funcions:

- Previssió i lluita contra les malalties infecto-contagioses
dels animals trasmissibles als homes i als animals.

Anàlisis histològiques i diagnòstic de la ràbia en l'home i

els animals.

- Campanyes de vacuanció antirràbica.Preparació i aplicació
de vacunes.

Recollida, observació i sacrifici, si s'escau,d'animals sos

pitosos o abandonats.



- Registre i fitxer d'animals tractats o sacrificats.

Servei d'Inspecció Sanitària de l'Escorxador (222.2.05.8)

Tipus:
Nivell:

Servei tècnic operatiu
Classe: 75

Funcions:

- Inspecció sanità�ia dels,caps de bestiar amb r�coneixement

en viu abans de sacrificar-los i inspecció dels animals en

canal després de morts.

- Reconeixement de la triquinosi dels porcs i investigació

bacteriològica i histològica de carns, tant del bestiar

sacrificat al mateix centre com en altres centres.

- Aixecament d'actes i formulació d'informes sobre el resul

tat de les inspeccions.

Servei d'Inspecció Sanitària dels Mercats Centrals

(222.2.06.9)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

Reconeixement del peix i marisc destinat al consum ciutadà

i la desnaturalització dels productes no aptes. (Mercat
Central del Peix).

Investigació de l'estat sanitari dels aliments vegetals i

verdures crues (Mercat Central de Fruites i Verdures) .

- Examen dels productes alimentaris de les Institucions Muni

cipals (Intendència Municipal ).



(222.2.08.0)

•
Aixecament d'actes i formulaci6 d'informes sobre el resul�

tat de les inspeccions.o

Servei d'Inspecci6 Sanitària d'Indústries Alimentàries

Vigilància sanitària de les indústries de precuinats i dels

processos industrials de ,preparaci6.

Tipus: Serveis tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe:·· 7

- Vigilància sanitària de les indústries d'alimentació en ge

neral

- Atendre les possibles denúncies formulades pel que fa a les

condicions sanitàries i a la qualitat en general.

(222.2.07.0)

- Aixecament d'actes i formulaci6 d'informes sobre el resultat

de les inspeccions.

- Programaci6, coordinaci6, control i avaluaci6 de les compe

tències transferides als Distrcites Municipals en matèria

d'inspecci6 sanitària d'aliments.

Servei d'Inspecci6 Sanitària de Mercats Zonals i Establiments

Tipus:
Nivell:

Servei tècnic operatiu
5 Classe: 7

- Inspecci6 sanitària dels llocs de venda dels Mercats Zonals

i dels aliments que s'hi expedeixen.
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Inspecció sanitària dels establiments que expedeixen ali

ments i begud�s tant de les seves instal:lacions com dels

seus productes.

Atendre les possibles reclamacions dels comprado�s pel �ue
fa a les condicions sanitàries i qualitat.dels aliments ad

quirits.

Presa de mostres d'aliments per al seu examen.

Aí.xec amerit; d' actes i formulació d' informes sobre' el resul

ta t de les Lns pe.cc ions.

Unitat Operativa de Gestió Ambiental (221.1.04.0)

Tipus:
Nivell:

Unitat operativa tècnica

3 Classe: 1

Funcions:

- Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li co

rresponen les funcions directives i de comandament que s'a

tribueixen als Caps de les Unitats Operatives en l'acord de

la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981

i, a més, les següents:

- Assessorament tècnic al Coordinador de Serveis de Medi Am

bient, en les qüestions de lluita contra la contami�ació

ambiental i en les de coordinació amb les àrees i sectors

de l'Administració Municipal que coopera en la protecció
del medi ambient i en la lluita contra la contaminació.



Oficina Administrativa (221.2.12.3)

Oficina d' aaaí.stiênc.í.aTipus:

Nivell:

administrativa

6 Classe: 2

Funcions:

- Assistència administrativa a l'Unitat Operativa en col.labo

ració amb el Negociat de l'Area.

Servei de Programes Ambientals i Informació de Llicències

(221.2.13.4)

Tipus:

Nivell:

Servei tècnic operatiu
5 Classe: 7

Funcions:

Col.laboració tècnica amb els òrgans de l'administració muni

cipal encarregats de la concessió de llicències i control de

les activitats �lassificades, en els aspectes següents:

Informació dels expedients previs a la concessió de llicèn

cies.

- Informació en els expedients relatius a mesures correctores

d'activitats ja existents.

- Cooperació tècnica a les tasques d'inspecció i control de

les activitats classificades, pel que fa a l'impacte sobre

el medi i la salut.

- Informes i propostes de mesures correctores en els supòsits
d'imoacte ambiental originats per activitats classificades.
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- Control dels abocaments contaminats al medi atmosfèric

provinents d'activitats classificades; proposta de mesu

res correctores.,

- Autorització i control dels abocaments d'aigües residuals,
d'origen industrial.

- Control dels sorolls produits per les activitats industrials;

proposta de mesures d'aïllam�nt sonor en aquest cas.

- Control de les vibracions provinents d'activitats indus -

trials; proposta de les mesures correctores adients.

- Control de les radiacions' ion�zants proced�nts d'activitats

industrials; proposta de mesures aïllants dels focus.

- Amidament i control de les olors; proposta de les mesures

d'aïllament adients.

- Amidament dels sorolls i control dels produ�ts per les ac

tivitats domèstiques i comercials i pel trànsit de vehtcles.

- Amidament de les vibracions i control de les produïdes per

activitats de tipus no industrial i proposta de mesures co

rrectores adients.

- Amidament de les radiacions ionizants i control de les que

procedeixen d'activitats no industrials.

- Col.laboracions tècniques per tal de millorar la seguretat
del transport i evacuació del material radiactiu.

- Relacions de col.laboració tècnica amb els òrgans correspo

nents de les entitats públiques competents en aquestes ma

tèries.
-



Inspecció i informes previstos a la concessió de llicèn

cia d'obertura d'establiments per part de la Coordinació

de l'Area.

- Programació, coordinació, control i avaluació de les compe

tències cedi�es als districtes municipals en matèria d'ac

tivitats classifi.cades i se Sanitàt Ambiental.

Servei d'Higiene Pública (221.2.07.6)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Ni ve 11 : 5 CIa s s e : '7

Funcions:

Inspecció i informe previs a la concessió de cèdules d'ha

bitabilitat per part de la Coordinació de la Subàrea.

- Inspecció de les condicions higièniques i sanitàries dels

habitacles, proposta de mesures correctores i sancions.

- Inspecció de les condicions higièniques i sanitàries d'es

tabliments comercials, locals i espais públics, proposta
de mesures correctores i sancions.

- Inspecció de les condic�ons hiaièniques i sanitàrieè de s6-

l�r�� via pública, zones naturals i zones verdes, proposta
de mesures correctores i sancions.

Preparació i execució de serveis i campanyes de desinfecció,
desinsectació i desratització.

- Operacions de desinfecció i desinsectació en locals, habitat

ges i vehicles públics i privats.



- Operacions de desratització qeneral i especial de locals,

solars, carrers i barris.

Desinfecció i desinsectació de roba, mobiliari i estris

d'establiments públics i privats.

Servei de Vigilància. Ambiental (221.1.14.5)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Aplicac{ó i desplegament �ins el terme mun�cipal del Pla de

Descontaminació Atmosfèrica de la Corporáció Metropolitana
de Barcelona; preparació de les mesures i propostes que si

guin adients.

- Coneixement permanent dels nivells d'immissió existents a

la Ciutat; establiment i gestió de la xarxa detectora de la

contaminació atmosfèrica.

&�idament i control de les emissions contaminats provinents
de vehicles de motor i calefacions.

- Proposta de mesures tendents a l'eliminació dels esmentats

focus contaminants; col.laboració tècnica en aquestes qües
tions amb els altres serveis municipals encarregats de la

seva autorització i inspecció.

Col.laboració tècnica en la revisió de vehicles tant privats
com de servei públic.

- Previsió i actuacions durant els episodis de forta contami

nació atmosfèrica: detecció de la situació; proposta de me

sures i supervisió de l'evolució de l'episodi.
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- Orientacions tècniques a la Guàrdia Urbana per al coneixe

ment i amidament dels esmentats focus contaminants.

Estudis especials sobre substàncies contuminunts umb in

cidènci� greu a l'atmosfera ciutadana.

- Control sanitari continu i sistemàtic de totes les aigües
. de .cons�m públic) presa de mostres a totes les xarxes de

subministrament.

Control sanitari sistemàtic de les aigües residuals del

terme municipal.

Control de la qualitat de les aigües de pluja, dels rius

i del mar del terme municipal; presa �:e mostres.

Control de les piscines públiques, presa de mostres.

Previsió de la política de depuració i reutilització de

les aigües residuals de la ciutat.

- Assessorament en qüestió de qualitat de les aigües als -

altres òrgans municipals competents en la matèria.

Centre de Salut Laboral de Barcelona

Es l'organisme operatiu del Consell Assessor de la Salut

laboral de Barcelona.

Funcions:

- Formació i educació sanitària.

- Investigació.

- Informaci6 i assessorament.
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COMPETENCIES

Comeses que li corresponen (art. 4rt. del Text refós dels De

cretsde l'Alcaldia del 27 de luliol i 14 de setembre 1983).

- Promoció social

Promoció dels sectors i les zones deprimides de la C�u

,tat.

- Promoció de l'equipament social dels barris de la C�utat
en connexió amb les Arees corresponents.

- Centres de Serveis Socials.

- Promoció social de la dona.

Promoció del benesta� ,de la fam{lia,inf�ncia i adoles��
cència.

Promoció dels serveis necessaris per ev�tar la delin -

aüència.

- Atenció als arups ètnics sinqulars: aitanos i altres,

- Coordinació de les institucions de serveis socials o -

que incideixen en aquest camD.

- Assistència i tractament socials

- Atenció a problem�tíaues específ�aues de la inf�ncia
. .

(infants maltractats, abandonats, amb Droble�es de con-

ducta, etc.): residències, colaectius,'centres oberts,
famílies d'acolliment i subst�tutes, equips d'educació
al carrer, serveis d'aluda a la llar, �tc:

- Tercera edaf, residències, llars, clubs, serveis d'aiu-
da a domicili, etc.

-

.

- Dona: serveis de planificació familiar, atenció i asses

sorament sobre problemàtiaues esnecífiaues.

- Llars d'assistència social d'emeraència Der a tran�

seünts, expatriats i damnificats.

- Comunitats terapèutiques per a persones afectades per

la problemàtica de la dro�odependència.
- Serveis d'assessorament especialitzat sobre ternes so -

cials i canalització, auan siaui necessari, vers els -

departaments de sanitat, educació, seauretat social, ha

bitatge i trehall.

- Assessorament iurídic a famílies amb greu problemàtica
social.

- Relacions amb el Patronat Municipal de l'Habitatqe i -

la Delegació d'Urbanisme Der a là coordinació i ía
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informació sobre les necessitats d'estataes socials i

la supressió del barraauisme o altres tinus d'habitat

ges deficients.

- Prevenció i reinserció social:

Política de reinserció de disminuïts físics, psíauics

i sensorials.

- Reinserció social de la tercera edat,

- Asoectes socials de l'alcoholisme, les droques i la -

orostitució.

- Problemes de reinserció d'ex-presos, marginats, etc.

- Serveis d'esbaraiment per a la infància, �ercera edat,
dona,'. etc. (servei de vacances, centres d' esplai, clubs

escolarsr etc.).

- Exercici de les funcions de tutela i control aue co

rre?oonen als òraans de Govern de l'Aiuntament sobre -

les institucions aue s'esmenten a continuació', així com

la . canali tzació de les relacions de les a I-Lud í.de s en

titats amb els òrgans de l'Administració Municipal �

centralizada:

Patronat Municinal de Disminuïts físics

Patronat Municipal de Disminuïts osíauics�

- Execució dels orOlectes i conservació i entreteniment

dels edificis municipals destinats a finalitats d'assis

tència social, i de les seves Lns ta Lv Lac ion s ,



ESTRUCTURA

L'Area de Serveis Socials, sota la direcció política d'un

Conseller-Regidor i l'executiva d'un Coordinador de Serveis,

està integrada pels següents òrgans auxiliars.

1. Secretaria tècnica de l'Area de Serveis Socials

(C.M.P. 30-Xll-82)

2. Servei de Conservació i Equipament d'Edificis i Instal.la

cions de Serveis Socials (C.M.P. 30-XII-82)

2.1. Taller i Magatzem.

3. Oficina Administrativa de Serveis Socials

(C.M.P .. 30-Xll-82 ;26-11-82
Cdmpra desconcentrada)

Contractació, i c. G. 31-V I 1-85-

4. Direcció Superior de Centres de Serveis Socials de la Ciu

tat ( C.G. 16- X-8S)

4.1. Oficina Administrativa dels Serveis Socials de la

Ciutat.

4.2. Oficina Permanent de Serveis Socials

4.3. Prefectura de Serveis de Geriatria

4.3.1 Residències Geriàtriques Assistides

4.3.2 Infermeria General de l'Area

4.3.3 Taller-Botiga de la Tercera Edat

4.4. Prefectura de Serveis de Reinserció

4.4.1 Residències Juvenils

4.4.2 Llar d'Acolliment El Raval

4.4.3 Servei de Primeres Atencions

4.4.4 Taller i Recursos Laborals

4.5. Prefectura de Serveis de Toxicomanies.

4.5.1 Centres d'Atenció Integral a les drogodepen

dències.

4.5.2 Casa Terapèutica La Granja
4.5.3 Taller Terapèutic Montjulc
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4.6. Prefectura de Serveis Específics de Ciutat

4.6.1 Centre d'Acolliment Familiar

4.6.2 Centre d'Informació i Urgència de la Dona

4.6.3 Llar Assistèncial de la Dona

4.6.4 Servei d'Assumptes Gitanos

5. Direcció superior dels Centres de Serveis Socials de Zona

( 1 ) (C . M . P. 13 - xi.- 81 )

5.1. Oficina administrativa

5.2.' Residències per a, menors

(1) En virtut de la Transferència núm. 3, aquesta Direcció su

perior i la seva oficina administrativa quedaran suprimi�
�s un cop finalitzat el període de rodatge. Resten ac -

tualment depenents de l'esmentada Direcció superior pen -

dents de descentralitzar, sis residències per a menors.

Estan adscrits, a més, a l'Area de Serveis Socials, de -

conformitat amb la seva naturalesa orgànica, el Patronat Mu

nicipal de Disminuïts Físics (C.P. 28-111-80) i el Patronat

Municipal de Disminuïts Psíquics (C.P. 31-:-VII-78)
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AREA DE SERVEIS SOCIALS

Conseller-Regidor de l'Area (622.2.210)

ORGANS l FUNCIONS

Tipus: Area d'actuaci6

Nivell: 1 Classe: 4

Funcions:

-,Les assenyalades en l'extrem sisê dels Decrets de l'Alca!
dia de 27 de juliol i 14 de s etembre de 1983. Text P.ef6s.

Patronat municipal de Disminuïts Físics (233.2.02.3)

Tipus: Fundació pública municipal

Nivell: 1 Classe: 1

El Patronat té per objecte totes aquelles activitats
dedicades a resoldre la problemàtica dels disminuïts físics,
en la seva més àmplia accepció, a la ciutat de Barcelona.

Per a la consecució dels esmentats objectius, el Pa
tronat dirigirà la seva actuació a :

- La promoció de totes les activitats encaminades a la pre -

venció de qualsevol disminuci6 f1sica.

- El coneixement constant de les veritables necessitats mit
jan�ant els estudis adequats, que serviran de base a la co

rresponent planificació.
- El coneixement permanent de les necessitats reals; promou

re la formació del cens de Disminults Fisics existents en
el Municipi; relació de centres assistencials i docents, -

amb indicació de places de cada un d'ells i el personal
especialitzat.

- L'estudi de costos, tant per centres assistencials i do
cents corn per Dersona.

- Elaboració, a la vista dels estudis realitzats i posats al
dia periòdicament, d'un pla d'actuació flexible d'acord
amb l'experiència i necessitats.

- Promoure la formació de personal especialitzat, de forma -

continuada, amb ampliaci6 proporcional al major nombre de
Disminuïts Físics.



La coordinació de �'activitat dels centres i serveis assis

tencials i docents, per a l'obtenci6 de l'objectiu comú

traçat en el pla d'actuació.

� L'establiment de relacions amb totes les Associacions o or

ganismes, de caràcter públic o privat, �ue puguin proporcI�
nar o rebre col.laboració i ajuda, d'acord amb les finali

tats del Patr6nat.
J.

- Promoure l'adaptaci6 de l'entorn físic i institucional per

aconseguir el totnl desenvolupament del Disminuït F�sic corn

a persona, a tots els nivells.

- P�omoure l'atorgament d'ajudes
se afany de lucre, des Dlecruin

diagnòstic precoç, assistªncia
ció de Disminuïts Físics.

a tots els Centres que, sen

activitats de diagnòstic�
mªdica,educaci6 i recupera-

- L'elaboraci6 de normes d'actuaci6 dels esmentats Centres ne

cessàri�s per a garantir l'acompliment de les for�alitats -

pedagògiques, socials i sanitàries que d'elles s'�xigelx�n.
.

I

- La inspeccif, cont�ol i' assessorament tªcnic del funciona -

ment dels propis centres i de tots aquells altres que ho so

l.licitin.

- L'apropament de la comunitat a la problemàtica de la dismi

nució física mitjançant la més amplia informaci6 pública.

- Impulsar, coordinar, vigilar i ajudar a resoldre la proble
màtica del Disminuït Físic per a la seva adaptaci6 i inte -

graci6 a la societat.

Patronat Municipal de Disminuïts Ps!guics (233.03.4)

El Patronat
les quals tendeixin
ci6 psíquica, en la
tarcelona.

tA per objecte totes aquelles activitats

a resoldre la problemàtica de la disminu

seva més àmplia accepci6, a la ciutat de-

A fi d'aconseguir els objectius esmentats, el Patronat

dirigirà la seva actuació a :

- La promoci6 de tota mena d'activitats encaminades a la pre
venci6 de la disminuci6 psíquica.

- El coneixement permanent de les necessitats reals mitjan
çant la formaci6 del cens de disminuïts psí�lics existents

en el Municipi; relaci6 de Centres assistencials amb indica
ci6 de places.i del personal especialitzat.

- L'estudi dels costos, per centres i per persones ateses.

- L'elaboració, a la vista dels estudis realitzats i posats al

dia periòdicament, d'un pla d'actualitzaci6 flexible d'acord
amb l'experiència � les necessitats.



- La provisi6 de personal especialitzat, de forma continuada,
amb ampliaci6 proporcional al major nombre de disminuïts psf
quics els quals accedeixin als Centres assistencials.

-

- La coordinació de l'activitat dels centres i serveis assís -

tencials per a l'obtenció de l'objecte comú traçat en el pla
d'actuació.

- L' establ�nent de relacions amb quantes Associacions o Orga
nismes, de caràcter públic o privat, puguin procurar o rebre
col.lBboraci6 i ajuda, d'acord amb les finalitats del Patro-
nat.

.

- L'atorgament d'ajudes als Centres els quals, sense afany de
lu6re, desenvolupin activitats de diagnòstic, assistência mê

dica, educaci6 i recuperació de disminuïts psíquics.

- L'elaboraci6 de les normes d'actuació dels esmentats Cen-

tres hecessaris per a garantir l'acompliment de llu�s·
formalitats psicopedag�qiques, socials i satiit�ries, les

quals siguin exigibles.

- La inspecci6 i l'assessorament têcnic del funcionament -

dels esmentats centres i de tots aquells que ho sol.lici
tino

- L'apropament de la comunitat a la problemàtica de la dis

minució ps íquica, mi tj anc ant, la més àmplia informaci6 pú
blica.

- Impulsar, coordinar, vigilar, tutelar í ajudar a la reso

lució de la problemàtica de la disminució psíquica per a

la seva adaptació a la societat.

Coordinador de Serveis (622.2.28.6)I I TLpus : Area d' act.uació
Nivell: 2 Classe� 6

Funcfons i

- Les assenyaLades en l' extrem setè deLs Decrets de l' Al.cal.df.a de 27 de -

juliol i 14 de set�bre de 1983. Text refós.

Secretaria Tècnicé'. de ].' Arec. de Serveis Social s (520" 2 . 05 . 7)

T¿.pus: Se:-cretaria tècnica d ' àrea
. Nivell: 5 CJ_asse: 4

FUncions:

- Assistència tècnica al Conseller Peqidor i al Cc:x:;rdjnaèor de Serveis de
l'mea, en l' exercici de les seves func.ions directives.

- Planificació general de les actuacicns de l'Area i ?rograma d1lnver -

sions.

Preparac
íó

del Pressupost è.e l' Area.



- Programació de les actuacions dels diferents àmbits
(Infància, tercera edat, marginats, delinqüència,
drogo-dependència, etc.): estudis i �nvestigacions perdefinir el marc te6ric i les direcirius d'execució
dels Programes.
Seguiment, control i avaluació de l'execució dels Pro
grames.

- Projectes sobre organització i funcionament dels serveis.
- Definició dels canals d'informació general de l'Area.
- Projectes de creació i remodelació de Centres i de ser -

veis.

- Propostes de determinació i distribució de la Plantilla
de l'Area i control de la iituació rèal d'aquella.

- Co6rdinació superior entre els diversos òrgans de l'Area
,amb les a Lt re s 'Arees,'de l'Ajunt.ament i amb entitats delsector rio pertanyents al mateix.

Analisi i control dels costos de constitució i funciona
ment dels serveis de l'Area.

Control dels resultats dels diferents serveis.

Assessoria jurídica relativa a la problemàtica humana isocial pròpia de la competència de l'Area.
- Elaboració de sistemes per a la formació i reciclatge -

del personal de l'Area i participació en la seva selecció mitjan�ant les propostes de condicionament i mètodes
adequats.

Documentació i informació de l'Area. Publicacions.

Servei de Conservació i Equioament d'Edificis i Instal.la-
cions de Serveis Socials.
(Veure Transferència nQ 5 pàg. 101 ,Vol. lI)

Tipus: Servei tècnic operatiu

(230.5.03.1)

Nivell: 5 Classe: 7
Funcions:
- Conservació i entreteniment dels edificis i instal.lacions de les llars d'acolliment: colònies; col.lectiusresidències: mini-residències i casals d'avisi centres -

de serveis socials de base, d'animació comunitària,oberts per a la dona, de reinserció social i altres centres que depenguin de ltArea de serveis socials.
- Informes tècnics respecte de les anteriors matèries i,e s pe c La Lrnc n t , sobre sistemes, mètodes de treball i materials.



- Estudi i actualització del auadre de preus, jornals, -

materials i unitats d'obra, en col.laboració amb l'Area

d'Obres públiques.

E�tudi sobre la conveniència de, que els treballs de

conservació i entreteniment dels edificis i instal.la
cions es facin directament o per contracta.

- Formulació de les condicions tècniques especials per
-

als contractes de conservació i manteniment.

- Elaboració dels projectes tècnics per a les obres de -

. reparació, quan calgui.

- Informes tècnics dels .expedients de contractació i de

les incidències que s'hi derivin.

- Formulació de les ordies de treball als contractistes
i control del seu compliment.

Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs -

realitzats mitjanc;ant contracta.
.

Formulació i revisió de les relacions valorades i de

les certificacions d'obres i serveis.

- Direcci6 i execuci6 directa dels treballs.

- Revisió i control de les factures per treballs de man

teniment.

- Estudis i informes en matèria de construcci6, ampliaci6,
remodelaci6 i transformació d'edificis, instal.lacions i

equipaments, en col.laboraci6 amb els serveis d'Urbanis
me.

- Relacions amb la Generalitat i altres organismes públics
i privats en les matèries assenyalades en l'anterior pa
ràgraf, així corn amb els arquitectes encarregats dels
projectes.

Estudi i realització de dissenys de locals i mobiliari;
definició d'equips.

Determinació de les necessitats i projectes d'adquisi
ció dels segfients béns mobles:

- Mobiliari i estris específics per als centres de

prestaci6 de serveis generals de l'Area.

- Materials, maquinària, aparells, instruments, uten

silis, eines, consumibles i estris específics per al
Taller i Magatzem de l'Area

- Aparells i material tècnic específic per al disseny
i delineació.

Direcci6 superior del Taller i Magatzem de l'Area.
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Taller i Maaatzem (230.5.01.0)
(Veure Transfer�ncia nQ 5, pàg. 101� Vol. lI)

Tipus: Centre de treball executor

Nivell: 7 Classe: 8
Funcions:
- Treballs de reparaci6, conservaci6 i entreteniment dels

edificis, instal.lacions, mobiliari i equips dels diver
sos centres de l'Area que per la seva entitat no reque
reixin la intervenció dels Serveis tècnics corresponents.

- Amàs, custòdia, distribució de materials de diferent es

pècie amb destí als Centres de presta,ci6 de serveis de
l' Area.

- Inventari i control d'estocs.

Oficïna Administrativa de Serveis Socials (230.3.02.5)

"(Veure Transferència nQ S, pàg. 101, Vol�' r r )
Tipus: Oficïna administrativa operativa
Nivell: 6

Funcions:
- Assistència administrativa al Coordinador, a la Secreta

ria Tècnica de l'Area i al Servei de Conservaci6 i Equi
pament d'Edificis i Instal.lacions de Servè±a Socials.

Classe: 5

- Instrucci6 dels expedients de planificació de les Des

peses i previsió d'inversions generals de l'Area i

dels originats per la Secretaria Tècnica i pel Servei
de Conservació.

- Instrucció d'expedients d'autoritzaci6 de despeses cau

sats per les activitats generals de l'Area, de la Se �

cretaria Tècnica i del Servei de Conservació.

- Comandes de material i tramitació de factures i actes

de recepció del mateix origen o destí.

- Impuls i canalització vers. els Serveis generals i òr -

gans de govern de l'Ajuntament dels expedients de pla
nificació de despeses i previsió d'inversions, d'auto

rització de les despeses, d'aprovació de quantitats
lliurades en concepte de "despeses a justificar" i de
contractació de subministraments i adquisicions, in

coats en les Direccions Superiors de Serveis de l'Area.

Comptabilitat general de l'Area i control del desenvo

lupament de les partides pressupostàries que l'afecten,
totalment o parcialment.

Inventari i control de la distribució de mobiliari i -

efectes entre els diversos Centres de l'Area.



- Tramitació dels expedientes per a la contractaci6 admi
nistrativa o laboral del personal destinat als òrgans
de l'Area.

- Instrucci6 dels expedients de subvencions amb fins so

cials.

Elaboració i tramitació de convenis amb entitats alienes
a l'Ajuntament, en matèria d'assistència social.

- Preparació dels contractes d'adquisició de la propietat
o del Gs d'edificis i locals.per als Serveis de l'Area;
incidències derivades.de les relacions contractuals i

coordinació, a l'efecte, amb la Unitat de Patrimoni.
. .

- Instrucció dels expedients per a l'aprovació dels prole�
tes d'obra, equipaments i adquisicions elaborats pel Ser
vei de Conservació de l'Area.

Instrucció dels expedients d� contractació, en totes. les

seves fases i incidències, fins a la consumaci6 del çon

tracte, per a :

- L'execució de les obres i treballs de construcció a� -

pliació i transformació, així com els de reparació,-re
posició, conservació i entreteniment dels edificis i

-

instal�acions propis dels Centres de prestació de ser

veis personals adscrits a l'Area de Serveis Socials.

- L4adquisició, arrendament o subministrament dels se

güents béns mobles:

- Mobiliari i estris específics per a Centres de pres
tació de serveis de personal de l'Area, l'adquisició
dels quals no estigui atribuïda, pel seu caràcter ge
neral, al Negociat de Proveïments de la Subunitat

-

d'Intendència.

Material pedagògic, esportiu i recrea�iu, destinat -

als Centres de l'Area.

Materials, instruments, eines, utensilis, aparells,
maquinària, consumibles i estris especifícs per al -

taller i magatzem de l'Area.

- Cortines, vànoves, estovalles, tovallons.

Llibres, revistes, periòdics, publicacions i documen
tació per a la Biblioteca de l'Area, i per a les deiS
Centres adscrits.

- L'arrendament dels serveis de conservació i entreteni

ment, si s'escau, dels béns enumerats en l'epígraf an

terior.
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L'assegurança, si s'escau, dels béns enumerats supra.

- La impressió de les publicacions dels òrgans de l'Àrea

que, per qualsevol circumstància, no pugui ésser assu

mida per la Impremta municipal.

- La concessió dels serveis que hagin de prestar-se en

els Centres d'Assistència social (Bar, Perruqueria,
etc.) i l'arrendament dels elements i insta�lacions
dels esmentats serveis, que siguin de propietat muni

cipal, per a ésser explotats per tercers.

Els concerts i convenis amb altres Entitats, públiques
o pri v ade sc.p e r' a c o Ll.abo rar' amb l' Ajuntament en matè -

ries de la competència de l'Àrea.

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels

béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb des

tinació als òrga�s que s'indiquen.

Re gí do r
í

a de l 'Àrea de Serveis Socials i tots els òrgans
integrants de l'Àrea.
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Direcci6 Sunerior de Centres de �erveis Socials de la Ciutat

(230.1.0h.3)

Tipus: Direcció Sunerior de Centres de prestació de Serveis
personals.

nivell: 3 Classe: 1
Funcions:

Les atribucions �irectives oròoies de l'indicat tinus, res

necte dels Serveis i Centres de nrestació de Serveis oers�
naIs de la competência de l'�rea diriaits a tota la Ciuta1.

Oficina Administrativa dels Serveis Socials de la Ciutat

(230.3.03.6)

Tinus: Oficina d' As s í.s t.ênc
í

a Administrativa

Nivell: 6 Classe: 2
Funcions:
- Assistència administrativa a la Direcció Sunerior de Cen -

·tres'de Serveis Socials de ¡a Ciutat, i als seus· òraans. i
Centres adscrit�.

Preparació de la nlanificació de desnesa i �roqramació
d'inversions.

- �ramitació dels exnedients d'autorització de desoeses.

- Administració de les 0uantitats oressuoostàries assignades
a la Direcció Sunerior i de les 0uantitats lliurades en -

concepte de despeses a lustificar.

- �ramitació dels exoedients ner a l'anrovació i contracta -

ció de les adauisicions i subministraments pels diferents
òraans de la Direcció Suoerior.

- Gestió o control sunerior de les demandes de materials oro

cedents dels Centres.

- Tramitació de factures i actes de recenció.

- Inventari, contr�l i administració dels mitjans materials

adscrits �ls diferent� òraans de la Direcció Superio�.

Relacions amb els serveis tècnics encarregats de la con -

servació i entreteniment dels locals on estan ubicats els

centres de la Direcció Superior així com de les seves

instal.lacions. Seauiment de l'execució dels treballs.

Control dels destins i situació de tot el personal dels -

diferents Centres i Serveis de la Direcció Superior.

- Reqistre i arxiu de la documentació orònia de la Direcció
Sunerior.



OrQanització, administració i atencions de conservació i -

manteniment dels establiments dedicats a co16nies.

Oficina Permanent de Serveis Socials (234.2.01.6)

Tipus: Oficin� tècnico-administrativa operativa

Nivell: 6 �lasse: 9
Funcions:
- Recepció i atenció durant les 24 hores del dia a les perso

nes que sol.licitin assistència.

Comnrovació d'antécedents, entrevista ntªvia i solució
del cas mitlan�ant aluda, informació o inQrés en l'establi

ment adequat, prèvia: intervenció, en el seu cas, dels ser-=
veis tªcnics.

- Organització del Servei �'Emeraªncies Socials, intenrat en

la Comissió Municipal d'Emeraªncies.

- Oraanització del servei autom6bil de l'Area.

Prefectura de Serveis de Geriatria (232.1.01.6)

Funcions comup-es:

Tipus: Graó intermedi entre la Direcció Sunerior de Centres

de prestació i els seus Directors o Encarregats.

Nivell: 5 Classe: 1

Es constitueixen 4 sectors de serveis: 1) Serveis de Geria

tria, 2) Serveis de Reinserció, 3) Serveis de Toxicomanies

i 4) Serveis Específics de la Ciutat.

Al front de cadascun d'ells hi haurà una Prefectura de Ser

veis Socials la qual exercitarà, resoecte dels Centres de
competªncia de l'�rea inscrits en el mateix Sector, les se

aüents:

- Cooperació amb la Direcció Superior de Centres en ordre a

facilitar la seva funció dire6tiva; i exercici de les

funcions concretes aue aauesta li delequi expressament.

- Assumpció, en la mesura necessària, de les funcions di -

rectives pr6pies dels Directors dels Centres respecte

d'aauells ubicats en la seva prefectura i (fue no'en tin

quin, ia siqui oerauª no s'ha creQut adient el seu nome

nament� o b� nerauª el nersonal del centre no siaui fun

cionari o contractat laboral de l'Aiuntament.

- Direcció immediata d'un eauip tècnic, auan convingui,
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ner al di�nnòstic, sonuim�nt i aSS0ssor�ment sohrc ncrsoncs
o serveis inscrits en la sevñ nrefectura.

- Transmissi6 als seus direct0rs o encarrenats de les ordres
i instruccions de la Direcci6 Sunerior i elevaci6 a aauesta
de les iniciatives i neticions dels centres.

- �reraraci6 dels r,ronrames d'actuaci6 social i dels indica -

dors d'activitat dels seus serveis, amb la col.laboraci6
dels directors o encarreaats; i la seva elevaci6 a li Direc
ció Superior.

- Senuiment, control i avaluaci6 de l'execuci6 dels croaram�s
anrovats, cer ,part dels diversos centres o serveis.

- Oraanitzaci6 i cromoci6'd'actuacions i activitats a nivell
de Ciutat en coi.laboració amb els centres i entitats muni
cinals i ciutadanes d'acord amb les directrius assenvala �

des ner li reqidoria de' l'Ar�a, a través de la Direcci6 Su
cerior en aauelles matèries pròpies de la seva nrefectura�
i esoecialitat.

- Coordinaci6 amb els CaDS de Zona cer a complementar les
actuacions a nivell de Ciutat i de Zona en l'interior d'un
mateix orograme (drogodeoendència, infància, reinserció, .

etc.)

- Relació amb les entitats alienes nue realitzin activitats
de caràcter social a nivell de municiDi i dins la seva ma

teixa o similar esoecialitat, a efectes de la nossible coo

ceració i, en tot cas, coordinació.

Funcions específiaues:

- Els Centres Assistèncials Geriàtrics, deoenents d'aauesta
Prefectura, són els diriqits a tota la Ciutat on tenen
accés aauelles oersones aue, oer l'edat i les seves cir -

cumtàncies sociolòaiaues, no discosin d'assistència fami
liar i aue no han tinaut mai domicili estable en algun
sector de la Ciutat.

Els referits centres també i fonamentalment donaran assistèn
cia a aouelles persones d'edat oue Der circumstàncies físi �

oues, socials i psínuioues necessitin d'una crofunda i con -

tinuada atenció sanitària, csicolòqica, hiaiênica i nersonal,
circumstàncies ner les Guals nrecisament aauestes persones

no ooden inaressar en els centres de barri o de zona.

La Prefectura dels esmentats centres discosarà d'un eouip Mè

dico-psicolòaic encarreaat del diaqnòstic, seguiment i coor�
dinació de l'actuació amb altres centres o institucions de -

Tercera Edat no propis de l'Area.
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Pesidències Geriàtriques Assistides

Tipus: Centres de prestació de Serveis personals.

Bn l'actuacitat és disposa c1.e 4 centres d'atenció:

- Vallbona Nivell: 6 Classe: 9

- ler. de Maiq Nivell: 6 Classe: 9

- Vista Rica �Tivell: 6 Cla:sse; g.

- Lavret Nivell: 6 Classe. 9

Funcions:
- Prooorcionar residència i manutenció i qarantir l'asis

tèn6ia mèdica, psicolòqica i assistencial continuada als
vells de la ciutat en qeneral.

Infermeria General de l'Area (234.2.29.7)

Tipus: Centre de prestació de Serveis nersonals

Visites mèdiaues i inspecció als Centres d'asistència.

Nivell :- 6· Classe:' 9

Funcions:
Assistència mèdica a-les persones de la tercera edat aue

no tinguin seguretat social, amb necessitat d'atencions
d'infermeria de forma continuada durant un temps determi

nat i que no siqui adient o possible el seu in�rés en
-

els hospitals.

- Revisions mèdiques, anàlisis i vacunacions a la població
aeneral de l'Area i no tan sols de la tercera edat.

Taller-Botioa de la Tercera Edat (234.2.24.2)

Nivell!, f

Funcions:

Manipulació de materials com a teràpia i oci per a la

gent gran.

·C2.asse: 9·

Tipus: Centre de prestació de serveis personals

Venda de la producció feta en el taller ocupacional i en

les residències municipals.

Prefectura de Serveis de Reinserció (234.1.01.3)

Tipus: Graó intermedi entre la Direcció Superior de Centres

de prestació i els seus Directors o Encarregats.
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�ivell: 5 Classe: 1

A més de les funcions comunes oue corresponen a les Pre

fectures de Serveis Socials de Ciutat descrites per a la
Prefectura de Serveis de Geriatria, tindrà les seqüents:

Funcions específicoues:

Els Centres assistêncials de Reinserci6, denenents

d'aquesta Prefectura, s6n els diriqits a tota la Ciutat
on tenen accés �ersones í qrups la problemàtica de les -

quals està llioada fonamentalment a l'absência de recur

sos socials i molt particularment laborals.

La prefectura de Serveis .de Reinserció s'encarregarà de
les relacions amb l'ordre religio� de Sant Joan de Déu i

la codirecci6 oue amb acruesta comunitat porta l'Aiunta -

ment de l'Alberg No�turn del carrer Cardenal Casañas.

- Direcci6 de l'equio,têcnic que'assumirà les funcions -

de l'antic Servei �êcnic d'�te�cions,Socials:

- Estudi de la problemàtica social que oresenten les -

persones rebudes per l'Oficina Permanent de Serveis
Socials i les inGressades en els Centres de Reinser

ci6: Ori�ntaci6 i assistência social i psicolòqica�

- Seauiment dels casos respecte als inqressats a les
llars d'acolliment d'�l Raval i Cardenal Casañas.

- Assistência mêdico-sanitària a les persones rebudes

oer l'Óficina Permanent i les inaressades en el Ser

vei de Primeres Atencions.

Residències Juvenils

Tipus: Centres de prestaci6 de serveis personals

En l'actualitat e2 disposa de 2 centres d'atenci6.

- Residência Juvenil Elcano Nivell: 6 Classe: 9

- Centre d'Acolliment de Joves Nivell��� . �l�sse: q.

Funcions:

- Proporcionar residência, @&nutenci6 i educaci6 i fa

cilltar la inserci6n social a ioves a partir de 16-

anys carents d'assistência familiar: e� règim de co

munitat i corresponsabilitat amb els educadors oue -

cuiden de la seva educaci6.

El Centre d'acolliment està especialitzat en adoles

cents i ioves amb problemàtica de ore-delinqüència.
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l,lar d'Acolliment �l Raval (234.2.12.9)

Tious: Centre de nrestaci� de serveis personals

Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

Proporciona albern i manutenció Der un període determinat -

de ternos, així com la necessària assistència social i educa

tiva, a nersones sense residència a Barcelona, mancaòes de

mitjans econòmics o aue, en un moment donat, es veqin priva

des de l'assistència nue nronorciona el medi familiar.

Servei de menla0.0r assistencial

- Aténcions mèdinues i sanitàries a les nersones ateses per -

l'Oficina Permanent �e Serveis Socials.

Servei de Primeres Atencions (234.2.25.3)

Tious": Oraan" de prestació de serveis nersorials

Nivell: 6

FunciOns:
- Atenció ner un - - - període molt curt de temps en els -

asnectes hiaiènics, mèdics i residencials (albergi menja
dor) a acruelles persones transeünts i amb nreus problemes

de marainació.

Prestació de les atencions �rimàries d' hiqiene, vestit i

revisió �èdica a aauelles persones retinaudes ner la Guàr

dia Urbana quan el seu estat rea�ereixi aauesta interven�

ció.

Taller i Recursos Laborals (¿30.S.01.0)

Tinus: Centre de treball executor

Nivell: 6 Classe: 8

Funcions:
- Treballs de reparació; conservació, entreteniment dels

edificis, instal.lacions, mobiliari i eauins dels diver -

sos centres de l'Area, 0ue Der la seva entitat no recrue -

reixin la intervenció dels Serveis tècnics corresponents,
i en els aue es notenciarà, en la mesura possible l'apre
nentatne laboral de les nersones amh nroblemàtica social.

- Presen�ació de prolectes, oraanització i dotaci6 d'infraes

tuctura de tallers d'ocupació i aprenentatae i de foment
-

de cooneratives subvencionats ner- als nlans d'ocunaci6 -

de l'lNEM i la Generalitat i inscrits en els proqrames de

l'Area de Serveis Socials.



Direcció directa dels centres de Garbivent i Sants.

Formació tècnica, Jahoral, sindical i coonerativa a les -

persones aue treballen en els tallers i coooeratives.

- Repleqa, custòdia, distribució de materials de diferent -

espècie amb destí als centres de pres�ació de Serveis de

l'Area.

- Inventari i control d'estocs.

Prefectura de Serveis de Toxicomanies (234.1.02.4)

Tipus: Graó intermedi entre la Direcció Superior de Centres

de prestació i els seus Directors o Encarregats.

Nivell: 5 Class�: 1

� A més de les funcions comunes aue corresponen a les Prefec
tures de Serveis Socials de la-Ciutat descrites per a la
Prefectura de Serveis de Geriatria, tindrà les �egüents:

Funcions esnecífiaues:

. ,
- Els Serveis de Toxlcomans, depenents d'aauesta Prefectu-

ra, són els esnecialitzats en l'atenció, el tractament i
la reinserció a les persones amb nroblemes d'alcoholisme
i altres toxicomanies

Centres d'Atenció lntearal a les Drooodependències

Tipus: Centres de prestació de serveis personals

En l'actualitat es disposa de 3 centres d'atenció:

�ivell: 6

Nivell::6

Nivell: 6

Classe: 9

Classe: 9

Classe: 9

- Garbivent

- Sants

- Sarrià

Funcions:

- Acollida, tractament i reinserció de les persones amb pro

blemes d'alcoholisme i altres toxicomanies.

- Teràpia a famílies de toxicòmans

- Prevenció i orientació en �a problemàtica a familiars i -

altres nersones relacionades amb alcohòlics i altres toxi
còmans.

513.
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Animació, potenciació i orcanitzaci6 de crups i associa
cions de ex-toxicòmans o dels seus familiar3, per ajudar
al tractament i reinserció dels afectats i nrevenci6 so

cial de les toxicomanies.

Orcanització de cursos i seminaris ner a professionals i
per a la població en aeneral en coordinació amb els ser
veis de base de l'Area.

Casa Teranªutica La Grania (234.2.17.3)

Tipus: Centre de pre�tació de Serveis personals

Nivell: 6

Funcions:

- Tractament i resocialització de h�roïnòmans

Classe: 9

Manutenció i residªncia ner a toxicòmans en orocés de reha
bilitació.

- Oraanització d'activitats terapªutiaues i de resocialitza
ció: tallers, arups, activitats, atencioB5, etc.

- Desenvolupament d'un oroaram� d'atenció i teràpia als fami
liars de:s toxicòmans residents.

�aller Teraoªutic Montiufc (234.2.33.3)

Tinus: Centre de orestació de serveis personals

Nivell: Classe: 9
Funcions:

Manipulació de materials com a teràpia i ocuoació normati
va del temps oer toxicòmans.

Venda de la producció feta en el taller ocupacional i en -

les residªncles municipals.

Prefectura de Serveis Específics de Ciutat (230.1.13.2)

Tipus: Gran intermedi entre la Direcció Sunerior de Centres
de prestació i els seus Directors o encarreqats.

Nivell: 5 Classe: 1

A més de les funcions comunes aue corresoo�en a les Prefec
tures de Serveis Sociazs de Ciutat descrites per a la Prefec
tura de Serveis de Geriatria, tindrà les seaüents:

Funcions esnecífiques:

- Els Serveis específics de Ciutat, depenents d'aauesta pre-



Prevenció' i tractament dels Drobl�mes dels nens�

fectura, són els dirinits a tota la Ciutat relacionats amb
la nroblemàtica de la dona, la infància, l'adolescència i
la familia nraniament dita, ês a dir, tots aauells proble
mes amb un imoortant component sacio-familiar o d'�tnia:

L'esmentada Prefectura es relacionarà amh el Tribunal Tute
lar de �enors, tant amb resnecte de la funci6 protectora
com reformadora i amb el Departament de Menors de la Genera
litat de Catalunya per a l'establiment i coordinaci6 d'una
actuació comuna en els senüents casos:

Prevenció i seauiment de problemes de desviació so

cial.

- Pla d'intervenció sobre mendicitat infantil.

- Politica d'ingressos de nois en perill de desvia -

ció.

- Col.laboració en mesures de reeducació.

Es coordinarà amb la Direcció General d'Institucions Peniten
ciàries i amb els eauips directius dels centres penitencia �

ris per a :

Elaborar un pla d'actuació comú per al tractament i futura
reinserció del fres, aue afecti tant a l'individu com al
seu entorn sacio-familiar:

Col. laborar amb la potenciació d'agrupacions i coo

neratives d'ex-presos,

- Afavorir la promoció social de les famílies dels -

detinguts evitant la profunditzaci6 en la desvia -

ció aue siqnifica l'empresonament d!un dels caps
-

de la família.

Orqanitzarà l'actuació coordinada amb la Guàrdia Urbana pe
ra també amb el Cos Superior de Policia i la Policia Nacio
nal.

- Intervenció per demandes d'uraència provocades
pels conflictes familiars en auè estigui present -

la violència.

- Tractament de l'absentisme escolar.

- Maltractament a dones.

- Elaboració de mesures alternatives al tancament

515.
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dels nens i adolescents en conductes desviades.

Coordinació de tots aquells temes que han estat -

esmentats amb altres institucions que demanin
intervenció policial, com pla de mendicitat, mal
tractament a minyons e�c.

Promocionarà i es·coordinarà amb les entitats que trac _

ten la problemàtica de la dona i que ja avui sota l'orga
nització de llArea s'han creat les seguents comissions =

per a lleducació sobre: prostitució, mitjans de comunica
ció, recursos residencials i maltractament a dones.

Dins l'estructura interna dlaquesta Prefectura figurarà
el lloc de treball, Prestacions jurídiques amb 'les se -

güents funcions:

Prestacions Jurídiques

'Lloc de treball amb complement de destinació de Nivell:7

- Aconsellar i assessorar jurídicament a persones sobre
els diversos aspectes de la problemàtica familiar.

- Donar el SUDort jurídic administratiu a aquelles enti
tats volunt�ries o sense ànim de lucre que col.labo =

rin amb l'Ajuntament en el treball familiar i en l'ajut
domiciliari.

Centre d'Acolliment Familiar (234.2.30.0)

Tipus: Centre de prestació de Serveis personals
Nivell: f. C.lasse: 9

Funcions:
Prepara i facilita a través de selecció i seguiment -

les acollides d'infants i d'ancians amb necessitats -

d'atenció temporal per part de famílies disposades al
seu acolliment.

Centre d'Informació i Urgències de la Dona (234.2.35.5)

Tipus: Centre de prestació de Serveis personals

Nivell: 6 Classe; 9
Funcions:

Atenció i seguiment dels casos de maltractament, vio

lació i expulsió de la llar a dones amb o sense fills.

Informació, documentació, organització de cursos espe
cialitzats sobre la problemàtica de la dona amb la

col.laboraciÓ de les entitats ciutadanes preocupades
per aquest tema.
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Llar Assistªncial de la Dona (234.2.34.4)

Tipus: Centre de nrestació de Serveis nersonals

Nivell: 6
Funcions:
- Donar alberg i manutenció temporal a dones amb o sense

fills que han fugit de la llar per maltractament, men�res

tant es clarifica la seva situació lurídica i social.
-

- Tractament i reinserció de les persones acollides.

Servei d'Assumptes Citanos (234.2.28.6)

Tipus: Centre de Drestació de Serveis personals

Nivell: _

(:5 Cl;:¡,s se = 9
Funcions:

,

- Assistª�cia i tractament dels nroblemes �e men¿icitat
�nfantil i adulta del noble aitano.

- Suport, seauiment i assessorament ner a la promoci6 de -

les famíli�s gitanes marqinades.

- Atenció a la problemàtica social del barri de "La Perona"
en coordinaciÓ amb el Patronat Municipal de l'Habitatqe
en l'interior del Pla d'Erradicació del Barraquisme ..

- Coordinació amb els Ajunta�ents de l'Area Metropolitana-

per a actuacions conjuntes en la problemàtica aitana.
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Direcció S�erior de Centres de Serveis Socials de Zona

(230.1.07.4)

Tipus: Direcció superior de centres de prestació de serveis

Nivell: 3 Classe: 1

Les atribucions directives pròpies dels tipus indi -

cat respecte de tots els Centres de prestació de serveis per
sonals de la competència de l'Area, en les seves diverses

-

es pè c
í

e s , que tinguin caràcter territorial per no orientar -

les seves prestacions a tota la Ciutat.

Oficina Adminíst�ativa (230.3.04.7)

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell: 6 Classe: 2

- Assistència administrativa a la Direcció Superior, als

Caps de Zona i als Centres adscrits a les mateixes.

- Preparació de la planificació de despesa i programació -

d'inversions.

- Tramitació dels expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les quantitats pressupostàries assigna

des a la Direcció Superior i de les ouantitas lliurades
en concepte de despe�es a justificar:

- Tramitació dels expedients per a l'aprovació i contrac -

tació de les adquisicions i subministrament als diferents
òrgans de la Direcció Superior.

- Gestió i control superior de les demandes de material

procedents dels centres.

- Tramitació de factures i actes de recepció.
- Inventari control i administració dels mitjans w3terials

adscrits als deferents òrgans de la Direcció Superior.

- Relacions amb els serveis tècnics encarregats de la con

servació i entreteniment dels locals on hi estan ubicats



- Assumir la gestió a��inistrativa d'aquells Centres que
no tinguin Director o Encarregat aIT� la capacitació ne

cessària.

els centres de la Direcció Superior així corn de les
seves instal.lacions. Seguiment de l'execució dels -

treballs.

- Control dels destins i situació de tot el personal -

dels diferents centres i serveis de la Direcció Sup�rior.

Registre i arxiu de la documentació pròpia de la Di
recci6 Superior.

Control i tramitació dels. ingressos procedents dels
centres de Drestació de serveis.

L'assistència administrativa als. Centres es rea -

litzarà mitjan<;:ant els respectius "Administradors de Zona",
que exerciran, respecte dels adscrits a cada�cuna d'elles
i en coordinació amb les funcions directives de caràcter
tècnic que corresponen als Caps de Zona, les segtients co
meses:

- Assessorar als Directors o encarregats'dels Centres en
'el desenvolupament de les seves gestions administrati
ves

Supervisar la gestió administrativa dels Centres i pro
curar que es desenvolupi d'acord awb l'ordenat per la-
Direcció Superior.

Residènc.ies per a menors

Tipus Centre de prestació de serveis personals
Nivell: 6 Classe: 9

Funcions:

- Proporcionar residència, manutenció, i educació i facilitar
la inserció social a nens�carents d'assistència familiar, -

en règim de comunitat i corresponsabilitat a�� els adults -

que curen de la seva educació i dels serveis domèstics.
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AREA 11.

JOVENTUT I ESPORTS



cm1PETENCIES

Comeses que li corresponen (.art. 4rt. del Text refós dels' De

e rets del I Al cal d i a del 2 7 de j u 1 i o 1 i 1 4 d e s e temb rel 9 8 3) .

Subàrea al Joventut

- Estudi de les necessitats de la joventut de la ciutat i -

propo s.t e de les mesures a de qu a d e s per a la resolució

d'aquesta problemàtica.
- Promoció de l'associacionisme juvenil.
- Promoció de la participació social juvenil, impulsant el

Consell de la Joventut de Barcelona, en tant que a9lutin�
dor d'aquetta participació, i coordinació de les entitats,

" �. .
.

organitzacions i moviments juvenils.
- Relaci6 amb tota mena d'entitats juvenils.
- Creació de serveis d '

a s s e s s o rame rrt, a la -; oventut en els
s e qüe nt.s C2.mps: assessoria jurídica, s exua.l í. tat, drogod�
pendències, delinqü�ncia i marginaci�¡ Lmpulsió de les p�
blicacions destinades als joves.

'

- Creació de serveis d'informació integral sobre totes ague
lles activitats que són d'interès pel jove; temps lliure�
habitatge, atur, etc.�

- P�omoci6 d'activitats destinades a la joventut¡ especial
atenció als temes de dinamització cultural.

Promoció de l'habilitació i construcció de locals i espais
destinats a la loventut i a la infància.

- Esbarjo i vacances de la joventut: promoció de campaments,
intercanvis i viatges; camps de treball.

- Esplai infantil. Promoció d'activitats d'estiu:realització
de colònies, camoaments, casals i rutes¡ promoció de ceE
tres d'esplai, casals infantils i ludoteaues¡ promoció de
l'associacionisme infantil i de les seves entitats.

- Estudi del fenomen de l'atur juvenil a la ciutat i propo�
ta de les mesures adeauades ner a pal.liar-lo: realitza
ció de plans d'ocupació juvenil en col.laboració amb la -

.-

.

Generalitat de Catalunya¡ tallers ocupacionals, assessor�
ment i suport a cooperatives de joves en atur i plans de

formació-treball.

- Assessorament al disseny d'esnais de jocs en parcs i pla
ces.

Col�laboració en la cromoció de serveis necessaris peT -

tal de orevenir la delinqUència juvenil í marainació so
_)

cial dels joves.

523.
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- Estudi i promoci6 de l'dctivitat ¿dcouada oer a l'inteqra

ció de la- joventut inunisrant en la còmunitat ciutadana:
-

- Formaci6 d'animadors i monitors de ternos lliure a travès

de l'I.M.A.E.

- Establiment de fòrmules de col.laboraci6 estables en les

àrees de competències concurrents; proposta de creaci6 de

comissions municipals pels temes sectorials que ho acons�
llin.

.

- Relacions amb altres instàncies de govern, Ministeri de -

Cultura, Direcció General de Joventut de la Genenalitat,
Diputacions i Ajuntaments, en matèries de la competència
de l'Area.

Subàrea b) Esports
- Promoció:

- Desenvolupament d'una política esportiva �ue oossibili-

ti l'accés a,l'esport de tots els ciutadans; camnanyes

d'espo�ts a l'estiu oer. a la tercera edat i els dismi

nÍJïts.

- Ensenvament esoortiu en les instal.lacions d'administra
� �

ci6 directa.

- Ajuts econòmics. a enti.tats esportives oer activi tats de

promoció�
Oraanitzar els actes i competicions esportius de l'Ajunt
ament.

Coordinar els actes esportius �ue es realitzin a la nos

tra ciutat i en esoecial els prew�s Ciutat de Barcelona.

- Activitats esportives escolars a E.G.B., F.P.i B.U.P. -

fora de l' horari lectiu; informes. sobre l' esport escolar.

- Coo�dinació i aiuda de_les escoles d'iniciació esporti
va dels Districtes.

Convenis amb altres or�añismes esportius oficials i PFi

vats.

- Jornades sobre l'es2ort de Barcelona,

- Suoort administratiu i tècnic al Consell Munícioal de -

l'Es'port�
- Instal.lacions esportives:

- Cens d'instal.lacions esportives públiques i privades a

la Ciutat; informació sobre les seves possibilitats- d'ús.

- Estudi dels dèficits d'equipawent esportiu oer orientar

la inversi6.

- Gestió de les instal.lacions eSFortives d'a¿�inistració

directa.

- Manteniment i reforma de l'eguioament esportiu de l'Ajun!
ament

- Política d'equipaments esportius d'alt rendiment.
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_ Cessi6 d'instal.lacions esportives municipals a enti

tats sense finalitat de lucre i política de subvencions
o a a�uestes entitats.

- Reglamentació per a la utilització de les instal.la -

cions esportives.
- Convenis amb la Generalitat i la Diputació de Barcelo

na per finançar els plans d'inversió.

- Convenis d'ús amb entitats privades.
- Execució dels Frojectes d'obra nova i conservació i -

entreteniment de les instal.lacions esportives i dels
seus edificis.

'
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ESTRUCTURA

L'Area de Juventut i Esports, sota la direcció política d'un

Conseller-Regidor, es subdivideix en:

Subàrea a) Joventut, sota la direcció executiva d'un Coordi
nador de Serveis, està integrada pels següents òrgans auxl -

liars:

l. Neaociat de Joventut (CMP 12-1:)\-8 O; 26-II-82-Contractacié
i C.G. 31-Vll-85-Compra desconcentrada)

2. Oficina Tècnica (CMP 12�rX-80)

3. Servei de Joventut .(C.MP 12-IX-80)

4. Servei d'Esplai (CHP 12-IX-80)

5. Servei d'Attivitats sectorials (CMP 12-rX-80)

6. Institut Municipal d'k�imació i Esplai (CMP 29-1-82)
, .

,Subàrea b) ESDorts, sota la direcció executiva d'un ·Coord.
de Serveis, està integrada pels següents òrgans auxiliars -

( CMP 1 4 - X - 8 3) ( D . A . 3 O - XI - 8 4 )

l. Servei de Promoció Esportiva
1.1. Grup de Monitors Esportius
1.2. Oficina tèénica de Promoció Esportiva
1.3. Oficina tècnica de Cooperació Esportiva

2.' Direcció Superior de Centres Esportius
2.1. Negociat d'Esports (C.G. 31-Vll-85-Compra desconcentrada)
2.2. Centres i Complexes ESDortius

3. Unit�t Operativa d'Obres i Equipaments
3.1. Negociat de Contractació, Obres i Instal.lacions Es

portives
3.2. Servei d'Arauitectura Esportiva
3.3. Servei d'Enginyeria ESDortiva
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ORGANS 1 FUNCIONS

ARE.A DE JOVENTUT 1 ESPORTS

Conseller-Reaido� de l'Area (6?�.2.41.3)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 1 Classe: 4

Funcions:

- Les assenyalades en l'extrem sisè dels Decrets de l'Alcaldia

de 27 de juliol i 14 de'setembre de 1983. Text refós.

SUBÀREA DE JOVENTUT

Coordinador de Serveis (622.2.47.9)

Tipu�: Subàrea d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

- Les assenyalades en l'extrem setè dels Decrets de l'Alcaldia
de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

,

Neqociat de Joventut (236.3.01.6)

(Veure Transf. nº 5 pàg.101 i Transf. nº 12, pàq. 171,Vol. 2)

Tipus: Negociat d' as s í.s t èr.c
í

a administrativa

Nivell: 5 Classe: 2
Funcions:

- Assistència jurídico-administrativa a la direcció i

òrgans auxiliars de l'Area.

Tramitació, informe, dictamen i proposta de resolució
dels expedients que s'iniciïn a l'Area l, en particu -

lar, els de:

- Planificació de la despesa i previsió d'inversions.
- Autorització i ordenació de despeses.
- Projectes d'adquisició d'equips i materials.

- Subvencions a altres entitats o organismes que sense

fins de lucre es dediquin, totalment o parcialment.
a activitats pròpies de la competència de l'Area.

- Gestió de les partides pressupostàries específiques de -

l'Area.
- Administració de les auantltats lliurades en concente de

pagaments a justificar.
- Comandes, recepció i inventari de material.



,

Tramitació de facturesO i actes de recepció.
- Control de destinacions i situació del personal.
- Atencions de �onservació i entreteniment de locals, mobi-

liari i instal.lacions; i relació amb els Serveis tècnics
comissionats de la seva conservació.

- Registres i trasllat d'informació de l'Area: fitxers, me

mòries, estadísti0�es,comunicats, oficis, comunicacions,
notificacions; control d'entrada i sortida i arxiu de do
cuments.

-- Gestió de les publicacions i material aràfic de l i Area, i
relació amb el Servei de oub Lí.c ac í.on s cÍe l.' Aj un tamen t.'

- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les
S8V8S fases i incidències fins a la consumació del con -

tracte, rel2tius a :

- Adquisició, arrendamen� i subministrament dels següents
béns mobles:

- Material esportiu, recreatiu i pedagòqic, mitjans
�udio-visuals; materials i equips per a acampades, -

camps de treball i tallers per a joves.
- Llibres, revistes, diaris i publicacions per als ser

veis de joventut.

- Arrendament dels serveis de conservació i entreteniment

dels béns anteriorment esmentats.

- Assegurament dels béns esmentats.

- Arrendament dels serveis de transport i de les agències
de viatge; estades a residències, hotels i campings;, i

arrendament de terrenys per a les acampades.
- Actuacions concretes de conferenciants, artistes, con

junts i agrupacions musicals o teatrals per a les mani

festacions culturals, artístiques i recreatives organit
zades per l' Area.

- -

- Actuacions concretes de professors oequips per a donar

classes a l'Institut municipal d'Animació i Esplai
- La impressió de les publicacions de la Unitat que per

-

qualsevulla circumstància no pugui ésser assumida per
-

la Impremta municipal.
Convenis i concerts amb altres entitats públiques o pr�
vades per a la seva col.laboració amb l'Ajuntruüent, en

matèries de la competència dels Serveis de Joventut.



- Instrucció dels expedients d!adquisici6 des concentrada
dels béns mobles d'ús o consum ordinari i no eSDecífic amb
destinació als òrgans que s'indiquen:
- Regidoria de l'Area de Joventut.
- Subàrea de Joventut awb tots els òrgans que la integren.

Oficina Tècnica (236.4.01.9)

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell: 6 Classe: 4
Funcions:

- Assistèricia tècnica a la direcci6 i·�ls· òrgans a�xiliars
de l'Area en els aspectes socials; econòmics, educacio -

naIs i psicològics de les matèries que constitueixen la
competència de l'Area.

- Supervisió i col.laboració en els estudis i projectes
dels diferents Serveis de l'Area.

- Estudi continuat de la realitat juvenil i infantil de la
nostra Ciutat.

- Coneixement i actualització de les entitats, organitza -

cions, moviments i serveis de la Ciutat relacionats amb
la joventut.

- Valoració econòmica dels projectes i activitats dels di
ferents serveis de l'Area.

- Control de costos de l'Area i de les seves dependències.
- Organització de Cursos per a la formació d'animadors

d'esplai juvenil i infantil per a les necessitats dels
Centres Que ho sol.licitin, i per a les activitats ges -

tionades-per l'Area.
.

-
.

Organització de Seminaris d'estudi sobre els diferents
aspectes monocràfics de l'esplai juvenil i infantil.

- Experiències-pilot sobre noves formes d'animació.
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Servei de Joventut (236.2.02.4)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:
- Estudis, projectes i activitats de promoció, organitza

ció i coordinació, sobre les matèries seanents:

- Institucions juvenils: Casals de joves, Casals oberts!
Hostals de joves.

- Vacances: Campaments, bases d' acampada, camps de tre'

ball, estances d'aprenentatge, viatges i turisme.

- Activitats culturals i artístiques: intercanvis camp

ciutat, pràctiques esportives.
- Infraestructura per a les activitats juvenils: locals

urbans, ,cases per a caps de setmana i estades, terre

nys i material d ¡ acampada; aparells ,àudio-visuals f
-

edició de publicacions, radiodifusió.

S e rv e id' E s pla i ( 2 36 . 2 . O 3 . 5 )

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7
Func ion s:

- Estudis, projectes i ac t í.vLt.at s de promoca.o , organització
i coordinació, prop de les segnents matèries:

- Institucions infantils: centres d'esplai setmanal, cen

tres d'esplai diari, biblioteaues.

- Vacances infantils: Colònies, Campaments, Casals d'estiu

i hivern.

- Esplai al carrer: festes i espectacles infantils.

- Relació arob altres entitats i organitzacions dedicades, -

sense cap fi lucratiu, totalment o parcialment, a l'esplai.

Servei d'Activitats Sectorials (236.2.04.6)

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

DelinqUència juvenil.

Campanyes de sensibilització i concienciació sobre les -

seves causes.

- Campanya sobre els drets dels menors.

- Participació en la Comissió Interdeoartamental sobre de-

linqüència.



- Participació en els Consells i Orqanismes dedicats a -

pal�liar l'atur.
- Vetllar pel sector juvenil en atur, en ordre a aconse

guir mitjans per a mitigar-lo o superar-lo.
Objectors de Conciència

- Estudi dels mitjans necessaris per a l'aplicació de
l'article 30 de la Constitució; informaci6 i orienta -

ció sobre la matèria.

535.

- Estudis i projectes sobre les necessitats de l'esplai de
la població juvenil delingtient.

- Formació de personal especialitzat.
Drogodependència:

- Estudi, informació i orientaci6 sobre la matèria.
- Edici6 de material informatiu.
- Participaci6 en la Comissió Interdepartamental.
- Col.laboraci6 amb EDIS en l 'estudi iniciat promogut per

altres Organismes.
Sexualitat:

Informaci6 i orientació a �ivell individual i col.lec
tiu a través del Centre d'Ajuda .Alternativa.

- Bibliografia per a fa�il.litar a grups, entitats, cen
tres de esplai i �asals de joves.
Edició de publicacions �'orientació sexol6gica.

- Promoci6 d'animadors i col.laboradors de carrer.

Centres d'Ajuda Alternativa
- Promoci6 i gesti6 de Centres d'Informació, consulta i

tractament de drogodependència, sexologia, transtorns
de la personalitat, problemes legals, etc.

Atur i Assentaments rurals:

- Promoció d'assentaments rurals

Institut Municipal d'Animació i �sDlai (245.2.12.7)

Tipus: Centre de prestació de serveis personals.
Nivell: 5 Classe: 9
'Fu n c ions:
- Formació d'animadors juvenils i monitors d'esplai
- Assessorament pedagògic als altres 6rgans de l'Area
- Seguiment de les activitats del lleure programades pels -

serveis de l'Area.
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SUBAREA D' ESPORTS (Veure Transferència 11. Pàg. 163, Vo l. I I )

Coordinador de Serveis (622.2.50.4)

Tipus: Subàrea d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

FuncioRs:

- Les assenyalades en l'extrem setè dels Decrets de l'Alcaldia

de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Servei de Promoció Esportiva (264.2.09.7)

Tipus: Servei tècnic operatiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

- Estudis, projectes i activitats de foment, difusió, organit
zació i coordinació referits a entitats i sectors ciutadans

interessats en qüestions esportives tant en l'aspecte compe
titiu corn formatiu i de ll�ure.

- Assistència tècnica a la Direcció de Serveis ,d'esports.

Estudis i informes sobre promoció i foment de l'esport i -

sobre formació i tècniques esportives.

Relacions amb associacions, clubs, federacions i altres

entitats i organismes esportius o interessats en l'esport.
- Promoció d'equipaments esportius:

- Proposta sobre adquisició de terrenys per a situar-hi les

ins·tal.1acions.

- Proposta d'adquisició d'instal.lacions i complexos espor -

tius de propietat particular o d'altres organismes.

Propostes de creació de noves instal.lacions esportives i

de remodelació, modificació o ampliació de les existentes.

- previsió de les despeses de primer establiment i de les de

conservació i funcionament de les instal.lacions.

- Estudis sobre sistemes de finançament.
- Proposta de sistemes i directrius per a l'ús i funciona -

ment dels edificis i instal.lacions esportives.

- Cooperació, als fins abans exposats, amb altres entitats o

organismes interessats en la matèria.

- Direcció, coordinació i seguiment de les activitats desen

volupades pels òrgans auxiliars depenents del Servei.

- Propostes d'habilitació de subvencions i de creació de me

dalles, trofeus i premis amb finalitats esportives.
- Experiències pilot sobre noves modalitats o tècniques

esportives.
- Estudis i treballs preparatoris per al desenvolupament de

qualsevol classe d'activitat esportiva en l'àmbit ciutadà.



Funcions:
- Foment de l'esport i de les activitats esportives

- Estudi i seguiment continuat de la ,realitat s òc i.o+e spox
tiva de la Ciutat.

- Planificació de totes les activitats esportives a rea
litzar en els Centres i complexos d'explotació directa
per part de l'Ajuntament.

- Organització directa de competicions i actes esportius.
- Col.laboració amb els estudis, projectes, realitzacions

i activitats de caire esportiu propis de la Subàrea.
- Valoració econòmica dels projectes de campanyes de pro

moció esportiva realizats pels òrgans auxiliars de la
subàrea o en col.laboració amb altres entitats o orga
nismes. Emissió d'informes dels resultats aconseguits
amb aquestes campanyes.

- Organització de conferêncies i cursets de divulgaci6 -

esportiva; edici6 de publicacions, fullets i cartells
amb fins de divulgació i propaganda de l'esport.

- Organització de cursets d'iniciaci6 i perfeccionament
esportiu per a col.legials d'ensenyan9a primària i se
cundària en col.laboració amb els Serveis de Cultura.

- Organització de cursets monogràfics, seminaris o pràc
tiques d'especialització per a têcnics o especialistes
esportius en cooperació amb les corresponents federa -

cions esportives.
- Confecci6 de memòries, publicacions i guies esportives.

GruD de Monitors Esportius (264.2.10.0)

Tipus: Organ de prestació de serveis personals
Nivell: 6 Classe: 9
Funcions:

- Programació dels cursets i activitats esportives a realit
zar directament per l'Ajuntament.

- Impartiment de les clas?es i les pràctiques esportives pr_9
gramades.

- Avaluació del�nivell aconseguit pels practicants i determi,
naci6 de les qualificacions dels alumnes, suggerint, en -

el seu'c�s, cursos o tractaments especials q�an les circums
tàncies ho aconsellin.

'

- Proposar al Cap del Servei de promoci6 esportiva la :;nodifi
cació de les modalitats i pràctiques ja experLmentades o -

en fase de realització.

bficina Têcnica de Promoci6 Esportiva (264.2.11.1)

Tipus: Oficina têcnica operativa
Nivell: 6 Classe: 7

537.
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Oficina Tècnica de Cooperació Esportiva (264.2.12.2)

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell: 6 Classe:7
Funcions:
- Obtenció i posteriQr anàlisi de la informació bàsica per

a determinar les possibilitats d'habilitació de nous em

plaçaments i de dotació existent, així com els mitlans -

d'accés als punts esportius de tots els sectors s6;io
esportius interessats, en especial: esport escolar, for
mació professional, tercera edat, laboral, minusvàlidst
associacions de barri, clubs etc.

- Proposta .i assessorament sobre les possibilitats' .d ' apli
cació del règim de cooperació municipal en la elaboració
i realització de projectes, manifestacions o campanyes -

esportives, organitzades per diferents entitats.

- Col.laboraci6 i control d'activitats esportives desenvolu

pades per entitats o associacions.

Cooperació en tota mena de competicions i actes esportius,
com ara, facilitar assessorament tècnic, suport publicit�
ri, prestacions personals, material i de serveis per 2

l'organització o la realització pràctica de les esmenta -

des activitats.

- Determinació dels nivells d'utilització, d'aprofitament -

esportiu i qualitat dels serveis tant en les instal.la -

cions pròpies com en les cedides.

- Fiscalització de les instal.lacions cedides a entitats u

organismes que no pertanyen·a l'Ajuntament, en ordre a

comprovar el seu estat de conservació i el seu funciona -

ment, així com verificar el compliment de les obligacions
contretes pels cessionaris.

Informe sobre el grau d'acompliment dels resultats obtin

guts sobre els previstos, en les manifestacions, actes i

competicions esportives subvencionades per l'Ajuntament.
- Inspecció dels cursets i de les activitats esportives,

portades a térme a les instal.lacions cedides per a la se

va explotació.

Direcció Superior de Centres Esportius (263.1.03.5)

(Veure Transf. n ? 11 pàg. 163, Vol. 11)
Tipus: Direcció superior de centres de prestació de serveis

Nivell: 3
Func ions:

Les atribucions pròpies de l'indicat tipus segons l'acord
de la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de -

1981 respecte ilis Centres de prestació de serveis perso
-

naIs de la competència de lct Subàrea, la gestió dels

quals no estiaui cedida a altres entitats,

Classe: 1



Funcions:
- Assistència administrativa a la Direcció Superior de Cen

�res Esportius i als altres òrgans auxiliars de la Sub
area.

- Administració de les partides'pressupostàries destina _

des a fins esportius.

Preparació de la planificació de la despesa i previsi5
d'inversions.

E�pedients d'autoiització de despeses.
- Tramitació dels projectes d'adquisició de material

esportiu i de neteja de les instal.lacions.
- Formulació de comandes de material a excepció del ne -

cessari per al manteniment de les contextures, objecte
de les funcions pròpies dels serveis d'Arquitectura i
Enginyeria.
Tramitació de factures i actes de recepció.
Control de.costos dels serveis de la Subàrea.

- Informació general de la Unitat: registre de dades, co

municats, memories i estadístiques.
- Documentació i Arxiu de la Subàrea: informes, cens

esportiu, oficis, notificacions i comunicacions, circ�
lars i anuncis.

- Tramitació dels projectes d'adquisició del material
esportiu i elements mòbils.

- Instrucció dels expedients de contractació, en totes -

les seves fases i incidències fins a la consumació dpl
Contracte, r21atius a :

- Lmadquisició, l'arrendament o el subministrament
dels-següents béns mobles:
- Material esportiu de tota mena i elements mòbils -

per a Centres i activitats esportives.
- Llibres, revistes, diaris, publicacions i documen

tació de l'especialitat
- Arrendament dels serveis de conseryació i entreteni

ment dels béns abans esmentats.

- L'assegurança dels béns i riscs de la Subàrea.
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i, él més:

La cura i vigilància dels edificis i instal.lRcions.

Neaociat d'Esports (263.3.01.9)
(Veure Transf .. n ? 11 pàg. 163, Vol. 2)
Tipus: Negociat d' assistènciê. administrativa
Nivell: 5 Classe: 2
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- Control de la destinació i situació de tot el personal -

de la Direcció de Serveis.

- Inventari, control i administració dels b6ns materials -

adscrits o subministrats a la Direcció de Serveis.
- Subministramen� de les dades necessàries per a la confec

ció dels indicadors de resultats.
- Tramitaci6 dels segfients expedients:

De concessió de subvencions amb fins esportius
- De concessió de premis i medalles

.

- Del Palau rnun í.c í.pa I d' Esports, excepte per a les mani _

festacions n6 esportives
Informe e� el� expedients d'utilització de circuits i
itineraris amb finalitats esportives.

. \

� Expedients correctius per infracció dels preceptes del Regla
ment sobre ús d'instal.lacions espo�tives (C.G. 7-V-86).

Instrucció dels expedients d'adauisició des concentrada dels
béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb desti
nació als òrgans que s'i�diquen:
- Subàrea d'Esports amb tots els òrgans aue la. integren.

Centres i Complexos Esportius
( Veure T ran 5 f _ n c_:: 1 1 P à 9 _ 1 63 I Vol. 2 )
Tipus: Centres de prestació de serveis personals
Nivell: 6 Classe: 9
Funcions:
- Gestió del funcionament de les instal.lacions esportives:

- Control d'entrada i sortida d'Usuaris.
- Percepció i comptabilitzaci6 de les taxes.

- Supervisió de l'ús de les instal.lacions.
- Control i reclamació dels desperfectes produfts per

culpa o negligència dels usuaris.

Propostes d'adscripci6 dels encarregats i administra
tius de les instal.lacions, i direcció del cjtat perso
nal.

- Formulació d'inscripcions de practicants i alumnes.
- Previsió i justificació de petites despeses.
- Organització i gestió dels serveis complew.entaris de -

sanitat i higiene, gimnàs, vestuari, etc.
- Formulació de propostes sobre:

- Millores relatives a activitats, tasques, elements o -

contextures del Centre.

- Les activitats esportives desenvolupades en el Centre.

- Emisiió d'informes sobre:

Determinació i configuració dels llocs de treball i de
la seva adscripció.



541.

- Horaris i tasaues corresponents al personal de vestua
ris, ncteja, subaltern i de vigilància i atenci6.
El desenvolupament, eficiència i resultats obtinguts -

pel conjunt del personal Rfectatals Centres aue tingu�nassignats, encara gue figurin adscrits a altres serVC1S.
- Control del grau d'acompliment dels programes establerts

pels òrgans de promoci6.
- Nivell de rendiment esportiu aconseguit en les instal

lacions.

Atenció al públic i usuaris.
Unitat Ooerativa d'Obres i Equipaments (263.1.02.4)
( Veu r e T r a ns f. n � 5 pà g. 101, Vol. 2 )
Tipus: Unitat operativa tècnica
Nivell: 3 Classe: 1
Funcions:

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, _.

li corresponen les funcions directives· i de comanda. .me n t;
atribuïdes als Caps de les Unitats Operatives per l'acordde la Comissió Municipal Permanent de' 13 de' novembre' de .;
1.981, i , a més, les seaüents.J

- Atencions per a la conservació, l'entreteniment i la se
guretat dels edificis i instal.lacions esportives a través dels Serveis Tècnics encarregats de la conservaciódels edificis i instal.lacions municipals.

,
- Execució directa a través dels mateixos serveis, dels

treballs d'entreteniment i posar a punt les instal.la
cions.

Administració del material esportiu i de la maquinària,els estris, els utillatges, i els consurnibles per a
l'entreteniment i la posada a punt de les instal.lacions:

Previsió de necessitats i programació dels subminis
traments.

- Magatzem i custòdia.
- Distribució entre les diverses instal.lacions.
- Control i comDtabilitat del seu ús i consum

Neqociat de Contractació, Obres i �ñs�al.lacions Esportives
( Veure T ran s f. n � 5 pàg. 1 01, Vol. 2 )

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5
Funcions:
- Tramitació dels projectes d'adquisició de material per al

manteniment de les instal.lacions.

(263.5.02.5)

- Instruccio dels eXDedients de contractació, en totes les
seves fases i incidències fins a la consumació del contrac
te, relatius a:

Les obres i els treballs de construcció, ampliació i
transformació, reparació, reposició, conservació i entr�teniment dels edificis i instal.lacions destinats a fins
esportius, que estiguin adscrits a la Subàrea.
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- L'adguisici6, l'arrendament o el subministrament dels se

gtients béns mobles:

- Combustibles, llavors, adobs, àrids, material elèctric

i de lamoisteria, pintura, productes guImics, recan -

vis, elements fungibles, instruments, eines, utensiliç,

aparells, maquinària i estris específics.
- Tramitació de factures i actes de recepció.

- La concessió de l'exolotació de les instal.lAcions espor

tives i de l' arrenda�ent a t.e r c e r s per a la seva ges tió":

- Concerts i converiis de l'Ajuntament anili altres entitats

publígues o privades, per a la :

- Real.ització o modificaci6 d'obres i instal.lacions

esportives.
- Piomoci6 d'a�tes i activitats esporti�es.
Contractació d'actuacions concretes de monitors o experts
per a desenvolupar cursets i entrenaments esportius.

- Tramitació dels següents expedients:
- D'adquisició d'instal.lac{ons espor�ives i edificis

per a emplaçar-les.
- De concessió de l'ús d'instal.lacions esportives.
- De cessió gratuIta d'instal.lacions esportives.

Serve; d I

Arqui tect-]Jra Ec;�orti.lLa __ (.263. 5.03.6)

( Veu reT ran s f. n � 5 pà g. 101, Vol. 2)

Tipus: Servei têcnic operatiu

Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:
- Conservaci6 i entreteniment de l'obra civil dels centres

esportius municipals i la realització de l'obra nova quan,

per les seves especials característiques, així ho determl
ni la Subàrea d'Urbanisme. En especial referent a: edifi

cis, dependè�cies, espais oberts, circuits, annexos espo�
tius i elements compl�mentaris tals com grades, tribunes,
vestidors etc.

- Informes tècnics respecte a les anteriors matèries i es pe

cialment sobre sistemes, mètodes de treball i materials.-

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, ma

terials i unitats d'obra, en col.laboració amb la Subàrea

d'Obres Públiques.
- Formulació de les condicions tècniques especials per a -

les contractes de conservació, manteniment i obra nova.

- Elaboració, quan calgui, dels projectes tècnics per a

obres i reparacions.
Infor�es tècnics dels expedients de contractació i de les

incidències que seln derivin.
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- Formulació de les ordres de treball als contractistes i
control del seu acompliment.

- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs rea
litzats mitjançant contractes.

- Formulació i revisió de les relacio�s valorades i de les
certificacions d'obres i serveis.

- Revisió i control de les factures per treballs de manteni
ment.

- Direcció i execució directa dels treballs esmentats i tam
bé de les tasques de conservació i adequació dels camps,
les pistes i els esp ais per a la pràctica esportiva i -

dels marcatges reglamentaris dels terrenys de joc per part
del personal de camp.

- Control de la seguretat i higiene del personal, edificis i

loc�ls de la competência del Servei.

Servei d'Enginveria ESDortivà (263.5.04.7)

(Veure Transf. nQ 5 pàg. 1017 Vol. 2)

Tipus: Servei têcnic operatiu
Nivell: 5
Funcions:

Conservació i entreteniment de les instal.lacions d'engin
yeria dels Centres esportius municipals i la realització
de noves instal.lacions quan, per les seves especials ca

racter1stiques, aixI ho determinin els Serveis Tècnics Ge
nerals. En especial referent a : sistemes, instal.lacions
i maquinària per al subministrament, la distribució o el
tractament de fluids (aigua, gas, electricitat, cornbusti

ble, etc.) i per a l'aprofitament d'energia (solar, têrmi
ca, etc.)

-

Classe: 7

- Informes têcnics respecte a les anteriors matêries i

especialment sobre els sistemes, els mêtodes de treball
i els materials.

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, -

materials i unitats d'obra, en col.laboració amb els
Serveis Tècnics generals.

- Formulació de les condicions tècniques especials, per a

les contractes d'entreteniment i noves instal.lacions.

- Elaboració, quan calgui, dels projectes tècnics per a -

reparacions, modificacions o noves instal.lacions.

- Informes tècnics dels expedients de contractació i de -

les incidències que se'n derivin.

Formulació de les ordres de treball als contractistes i
control del seu acompliment.

- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs rea

litzats mitjançant contractes.
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- Formulació i revisió de les relacions valorades i de
les certificacions d'obres i serveis.

- Revisió i control de les factures per treballs de mante
niment.

Direcci6 i �xecució directa dels treballs esmentats i
també de les tasques de reparació a desenvolupar pel
personal de taller, respecte als elements esportius i -

maquinària situats als Centres depenents de la Subàrea;
corn també del funcionament dels sistemes habilitats per
a la depuració i climitització d'ambients i aigües que
correspon al personal d'instal.lacions, encarregat
igualment del manteniment p�eventiu en general.
Control de la seguretat i higiene del personal i de les
instal.lacions de la competència del Servei.
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A R E A 12

E N S E N Y A M E N T



- Promoció d'iniciatives orientades al millorament aualita
tiu de les escoles i altres centres docents municiDals:
cursets, seminaris,reciclatae, edició de oublicacions Der
a mestres i alumnes, etc.

..

- Gestió de biblioteca i servei de documentació educativa�
- Promoció d'iniciatives orientades al millorament aualita-

tiu de les escoles oúbliaues de la Generalitat.
- Exercici de les funcions de tutela i control aue corresoo

nen als òraans de govern de l'A-iuntarnent sobre les funciOns
i institucions municiDals aue s'esmenten a continuació, -

així com la canalització de les relacions de les al.ludi
des entitats amb els òrgans de l'Administració MuniciDal -

centralitzada:
- Patronat Municioal de Guarderies d'Infants.
- Escola Avillar Chavorros.
- Patronat Domènech.
- Rscola Massana�

CONPfTENCIES

Comeses aue li corresponen (art.4rt. del Text refós dels De

cretsde l'Alcaldia del 27 de +u Lí o I i 14 de setembre 1983
,

mod i.f i c a t . pel D.A .. 10 de juny 19(35).
- Sistema d'informació, estadística i mana escolar.
- Gestió i control dels pressuoostos.
- Tramitació de la matriculació dnIs alumnes.
- Serveis Dedaaòaics.
- Prooosta de creació, transformació o sunressió d'escoles

i altres institucions i serveis oedaaòaics municinals ..

- Gestió, insoecci6, assessorament i aval.uació de les escoles
municioals de totes classes, de les Guarderies municiDals
i del Conserv�tori Suoerior Municioal de Música.

- Insoecci6 i control d'altres factors aenerals de les esca
les i "al t.r e s centres docents mun.i c í.oa Ls ,

- Reaulació de les normes de funcionament intern de les es
coles i al tres centres docents i les relacions amh les fa
mIlies dels alum.nes.

Selecció, formació, reciclatge i nromoció del Dersonal do
cent municipal,

- Orientacions didàctirrues, proGrames i.continguts pedaGò
gics, si s'escau.



548.

- Serveis administratius.

- Construccions escolars.

- Instal.lacions, reoaracions, mobiliari i material.

- Execució dels oroiectes d'obra nova i conservaci6 i entre

teniment dels edificis municiDals destinats a Guarderies
i centres d'ensenvament de tota mena i de les seves ins
tal.lacions.

- Trdmits administratius del oersonal docent i no docent -

de les escoles municinals.

í,esti6 i control dels serveis i nersonal de neteia i vi

Gilància de les escoles municiDals i de la Generalitat.

- Gestió i control del servei de meniadors escolars munici

Dais.

- TranSDort escolar municiDal.

Subvencions, heGues i ajudes a l'estudi.
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�'�)'j'J(UC'l'U RI,

L'flrC'Q d'¡:nscnYQm('nt, s o t a l a direcció pol5'ticél d'un ConSE:>

llcr-JicoCjidor i l'E-'x�cutiv(1 d'un Cc o r d i n a do r de Serveis i d'un

Director de Servei�3, es tà Ln t cq r o d a l'er:

l. ròtronat "flvillar Chavorro,,"
(Estatuts arrovats per C.P. 26-V-8II

2. Patronat de l'Escola Massana

(EstQtuts aprovats per C.P.9-IV-23 rrcdí.f ícat.a ccr C.P.16-\lII-86)

3. Patronat Municioal de Guarderies d'Infants
(Estatuts anrovats per C.P. I-XII-77)

4. Institut Municinal d'Educaci6 (l.M.E.)
(Acord de la C.M.P. 24-Xl-75 adootat al de 30-V11-76)

5. Institut Municipal d'lnvestiaació Psicolóqica anlicada a -

l'Educaci6 (I.M.l.P.A.E.)
(C.M.E. 27-Vl-77)

6. Subunitat operativa de Planificació educativa, construccions

i pressupostos.
(Acord de la C.M.E. 24-Xl-75 adantat al de 30�VIl-76; C.M.P.

26-11-82 Contratació i C.G. 31-VII-8S Comnra desconcentrada)

7. Servei de Cons�rvació d'Edificis i Instal.lacions d'Ensenva
ment.

(C • 1>1. t. 3 O - X 11 - 8 1 )

8. Subunitat operativa d'Adwinistiació Escolar

(Acord de la C.M.E. 24-XI-75 ad eot.a t al de 30-'VI1-76)

8.1 Negociat d'Ensenvament

9. Centres Municipals d'Ensenyament
(Acord de la C.M.E. 24-XI-75 aàaotat al de 30-VII-76)

- Escoles Bressol

- Educaci6 ore-escolar

- E.G.B.

- Educació especial
- Formació Professional

10. Conservatori Superior municipal de MGsica

(Acord de la C.M.E. 24-XI-75 adantat al de 30-VII-76)
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ORGANS 1 FUNCIONS

AREA D'ENSENvAMENT

#

Conseller-Reaidor de l'Area (622.2.70.8)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 1 CL'a s se: 4

Funcions:

- Les assenvalades en l'extrem sisê dels Decrets de l'Alca]dia

del 27 de iuliol i 14 de setembre de 1983. Text refós.

Patronat "p.villar Chavorros" (242.2.02.4)

Tipus: Fundació PGblica Municipil

Nivell: 1 Classe: 1

L'Escola Avillar Chavorros dedicada a impartir l'ensenyament

de la població ai tana, amb totes les característiaues de- la" ra

ça, cultura i líenaua aue li siauin Dròpies, així com les carac
terístiaues especials,ambientals i familiars dels components -

de l'esmentada noblació, creada Der l'Ajuntament de Barcelona,

per acord de la C.M�E. en sessió del 30 de maig de 1978, es

constitueix en Fundació PGblica t1unicipal, d'acord amb els art�
cIes 67,85,86,87 i 88 del Realament de Serveis de les CarDara -

cians Lacats de 1 1 7 de juny de 1955 i al tres di SnOS .i.c : eas _le -

oals aplicables.
Constitueix l'obiecte de la Fundació el manteniment i l'admi

nistració d'un centre d'educació on s'imDarteixin els ensenya�
ments proDis d'Educació Pre-escolar i els 8 nivells d'Educació

General Bàsica en rêgim diurn i nocturn emDrant una didàctica

adient a la mentalitat i als interessos de la realitat gitana,
de manera aue els alumnes assoleixin, a la fi de l'esco�aritat,

els nivells assenvalats per a la noblació escolar en general}
tot i que hi hauran accedit amb mitjans amb con s o nànc í.a amb J_2

seva psicologia i realitat.

Seran els seus ob�ectius:
- Proporcionar als alumnes els instruments necessaris per a

expressar-se i comunicar-se a la vida real.

- Desenvolupar les facultats pròpies de qualsevol persona i les

específiques de l'individu aitano.

- Crear hàbits socials, amb vista a assumir responsabilitats en

la pròpia comunitat i a conviure amb els diversos grups socials

(treball, veïnatge ... ), i a inserir-s'hi en diferents aspectes

sense perdre la pròpia identitat.

- Aconseauir autonomia i seauretat personal, econòmica i social.
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P�tronat de l'Escola Massana (245.2.11.6)

Tipus: Fundació rGblica Municipal

Nivell: 6 Classe

- L'Escola Massana, dedicada a l'ensenyament de les arts plàsti
ques i el disseny, creada per l'Ajuntament de Barcelona en ex�
�ució del legat del Sr. Agustí Massana i Pujol, es constitueix

en Fundació P6blica Municipal,d'acord amb els arts. 67,2 i 85,b,
del Realament de Serveis de les Corporacions Locals i altres -

disposicions leqals aplicables.

- Constitueix l1ob4ecte d� la Fundació el manteniment i admi
nistració d'un centre d'educació on s'imDarteixen les ensen

yances de.les arts plàstiaues en oeneral, i de totes aaue �

lles tècni�ues aue estan vinculades estretament amb un sen�

timent artístic, plàstic i creatiu de formes i obiectes.

Patronat municioal de Guarderies d'Infants (231.1.01.2)

Tipus: Fundació PGblica Municipal

Nivell: 1 Classe: 1

El Patronat Municioal de Guarderies dlInfants és una insti
tució de l'A�untam2nt de Barcelona constituIda com a Funda
ció pGblica, amb personalitat jurídica i patrimoni propi.

- El Patronat té per objecte atendre les necessitats de la Ci�
tat de Barcelona en relació amb el servei de Guarderies

d'infants, i promoure i vetllar per la aualitat psicopedaqò
gica i sanitària dels esmentats Centres.

-'-

� Per poder aconseouir els objectius esmentats, el Patronat di

rigirà primordiaiment la seva actuació en la mesura aue li
-

ho permetin res seves possibilitats financeres, a :

a) El coneixement constant de les necessitats veritables de

les Guarderies d'Infants, mitjançant els estudis adeauats

aue serveixin de base a la corresponent planificació.

b) La creació de Guarderies d'Infants dins el terme municipal
de Barcelona.

c) El manteniment de les Guarderies d'Infants de l'Alunta�ent
geu ja existeixen actualment, o les aue nuquin crear-se en

un futur pel Patronat.

d) L'aprovació de normes per l'absorció pel Patronat de les -

Gua�deries privades au� així ho sol.licitin.

e) La financiació, mitiançant subvencions i altres ajudes eco

nòm:aues, del servei de Guarderies aue ja estiaui prestat

per entitats privades o per particulars mentre no siguin -

absorbides Del Patronat, sempre aue els esmentats Ce:1tres

actuin sense afanv de lucre i compleixin amb les normes

d'actuació rue s'aprovin per aauell. Dita financinció s'ator

garà amb prioritat a les Guarderies auees trobin en tràmit

d'abscrcjó Del ?atronat.



f) L'elaboració de les norrr.es d'actuació de les GJarderies, necessàries

per a garantir el complirnent de les f ína.l i.t.at;s psicopedagèqiques, so

cials j_ sanitàries exigibles.

g) La inspecció i assessora�ent têcnic de les Guarderies, _

tant de les pròpies i de les subvencionades pel Patronat,
així com d'aquelles que ho sol.licitin.

Per a les esmentades fLnalitats el Patronat:

a)' ConstDJirà. o adquirirà, en propietat o per fer-ne ús, lccals aptes
per a poder-los dedicar a Guarderies d' infants.

b) Acondicionarà els esrrentats locals amb mobiliari i instal.lacions ne

cessàries per al desenvolupament de la funció a la que en tot cas es

destinin ..

c) Contractarà el personal especialitzat.necessari.per a la prestació -

dels serveis, atenent els criteris de formac í.ó, exper í.ènc í.a i titula
ció que fixin les nomes elaborades pels òrgans de la Fundació.

-

dl Sol.licitarà tota classe d'ajudes econèmiques o de qualsevol altra

Trena, necessàries' o convenients per al compl írrent; .de Les seves fina
litats.

e) Atorgarà subvencions o altres ajudes.
f ) Exercirà la .inspecc

íó

a què es refereix l' apar+at; g) anterior.

g) Coordinarà l' actuació de les Guarderies propres id' aquel.Les sota la
seva tutela a 110bjecte d'obterlir els nivells rrés alts d'eficàcia.

h) Prorrourê l' adecuada formació d' educadors de. les Guarderies d' infan·ts.

i) Desenvoluparà quantes activitats s.íqu in necessàries per a l'assoli -

w.ent de les finalitats del Patronat.

Coordinador de Serveis (622.2.03.8)

Tipus: Area d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Funcions:

Les assenyalades en l'ext_rem setè dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de j�
liol i '14 de setiembre de 1 983. 'I'ext; refós.

Institut Municipal d'Educació (240.1.03.5)

Tipus: Centre de prest.ació de serveis personals educatius

Nivell: 5 Classe: 9

Funcions:

Centre d'investigació, orientació, assistència tècnico-pedagègica i

d'extensió cult.ural, en rratèria escolar.

Projecció i�diata del seu assessorarrent i del resultat dels seus estu

dis i investigacions a tot.S els centres dccent s de l'Ajuntament.
Orient.ació i assessorarrent; a estudiants de Ciències de. l' Educació i

de l'Escola de Formació del Professorat.

555.
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- Formació de monitors en les noves tècniques pedaqògi -

queso
- Promoció de l'orientació educativa i professional dels

alumnes; valoració de rendiments educatius i assessora

ment i informe sobre els seus problemes pSico-somàtics
i pedagògics i sobre el resultat de les proves que es -

practiquin.
- Organització de cursets de perfeccionament per a Mestres.

- Di vulaació dels treballs I estudis i. investiaacions de _.

l'Insfitut mitjançant conferències, cursets; seminaris,
publicacions i altres medis de difusió.

- Assistència tècnica als organismes competents en matê -

ria d'educació.

Institut Municipal d'Investiaació Psicolòaica Aplic_ada �
l ' Ed u c a c i � (I. H . I • P • A • E .) ( 2 4 O • 7 • O 6 • 4 )

Tipus: Centre de prestaci6 de serveis personals educatius

Nivell: 5 Classe: 9

Funcions:

- La investigació i elaboració de nous mètodes pedagògics
amb base a les modernes aportacions de la psicologia
infantil; l'experimentaci6 dels mètodes esmentats i la
seva difusió mitjançant publicacions, conferències, cur

set de formació de professorat i assessorament.
--

- La .í.nve s t.Lqa cLó comportarà, a més a més I l' estudi valo-
ratiu dels resultats dels actuals mètodes pedagògics i
els que s'adoptin en el futur, així com dels processos
intel.lectuals que porten l'alumne a la comprensió de -

les matèries que contenen els programes escolars.
- L'exp2rimentació tindrà lloc a l'Escola Pilot integrada

en l'Institut mitjançant l'aplicació dels mètodes prop�
sats als diferents cursos dlEnsenyan�a General Bàsica,
de conformitat a la planificació per etapes que s'adop
ti.

- La difusió dels mètodes pedagògics i les tècniques exp�
rimentades es portaran a efecte mitjan�ant:
a) Curs de Formació en Pedagogia Operativa per a mes

tres en exercici.

b) Formaci6 de 11
s tagers

11 (mes tres) i investigadors (lli
cenciats) relacionats amb l'ensenyança.

e) Seminaris d'assessorament en les Escoles d'E.G.B. i
altres organismes públics que ho demanin, i que els

seus mestres hagin seguit prèviament els cursos de -

formaci6 de Pedagogia operativa.
.

d) Simposiums i Jornades psicopedagògiques.
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e) Conferè..ncies de sensibilització per personal docent.

f) Concurrència i presentació de ponències en Congressos Nacionals i

Internacionals.

g) Ent.ercarrví.s amb altres centres nac iona.l s i est:cangers.

h) Publicacions periòdiques dels resultats de les investigacions realit

zades.

LI assessorament a orqan.Lsmes púo.l í.cs , locals i estatals.

Sllbunit�t Operativa de Planificació Educativa, Const�Llccions_�_?res�upos-
tos (240.3.02.0) (Veure Transferència nQ 5, Pago 101, Vol.II

nQll li 163 li li

nQ13" 181 li li)

Tipus: No apareix en la tipologia orgànica

Nivell: 4 Classe: 2

Funcions:

Previssió de necessitats:

Atencions per a la formació i actualitza.ció del Cens escolar, amb la CGO

peració del Gabi.net Tècnic de Programació, en ordre al cone ixerrent; de:
-

a) Centres escolars existents públics i privats; la seva capacitat i dis

tribució territorial.

b) Norr,bre de nens en edat escolar i la seva distribució per edats i per

demarcac íons ter.citorials.

c) Dèfici·t i distribució per graus i dernarcac.i.ons ,

Control centralitzat de la capacitat i matriculació de les Escoles muni

cipals i nacionals; control de places disponibles.

Tramitació dels rebuts de taxes acadèmiques i menjador escolar respecte
dels alumnes de les escoles, pàrvuls, E.G.E., especials, formació pro

fessional i Conservatori.

Construccions escolars:

Estudis i gestions per a l'atorgament i execució de convenis amb la c�

neralitat.

T�amitació d'expedients sobre pl�"1s de construccions escolars.

Impulsió i tràmit de la prirrer'a fase dels expedients d' obres.

Tramitació de les sol.licituds de reparacions que vinguin de les Direc

cions de les Escoles.

Control de les obres de conservació i entreteniment de les Escoles.

Transfo�ació i adaptació dels Centres existents a les normes exigides

legaL�€nt per a les E.G.E.

Mobiliari i material didàctic:

Dotació, reposició i reparaclo de mobiliari en les Escoles nacionals, i

de mobili�i i material didàctic en les Escoles municipals.



- Distribució del mobiliari i material didàctic facilitat

pel Ministeri corresponent.
- Control del mobiliari i material didàctic lliurat a les

Escoles: inventaris, altes i baixes.

- Gestió de�magatzems de mobiliari i direcció de la brig�
da de trasllats.·

-Instrucció dels expedients de contractació, en totes llurs
fases i incidències fins a la c o n s urna c i ó del contracte, r�
latius a:

- Les obres i treball.s de construcció, ampliació i trans -

formació, així com els de reparació, reposició, conserva

ció i entreteniment dels edificis i instal.lacions pro
�

pis dels Centres de prestació de serveis personals ads -

crits a l'Area d'Ensenyament.
- L'adquisició, arrendament o subministrament dels següents

bér.s nobles:

- Mobiliari i material escolar-pedagògic, esportiu i re

creatiu per als Centres de l'Area: Guarderies, Centres
d'educació preescolar, Ensenyament general bàsic, de -

Formació professional, d'ensenyaments especials i Con
servatori Superior municipal de MGsica.

- Instruments musicals, fa.rístols i estris complementa -

ris, partitures, cintes magnetofòniques, discs i apa
-

rells musicals per al Conservatori Superior municipal
de Música.

- Material pedagògic específic per als serveis de mitjans
audiovisuals de l'Institut Municipal d'Educació, del -

Centre municipal d'Educació a distància, del IMIPAE i
centres anàlegs.

Material, instruments, utensilis, aparells, maquinària
i productes consumibles per als tallers i laboratoris
dels Centres d'Educació profes.sional.

- Materials, instruments, utensilis, aparells i maquinà
ria i productes consumibles per a l'ensenyament d'hor
ticultura, floricultura i jardineria.

- Instruments, utensilis i aparells per a l'exploració,
diagnòstic, tractament i rehabilitació dels alumnes
del Centre Fonoaudiolòaic i de tots els altres Centres
municipals dedicats a ía docència dels disminuïts fí
sics i psíquics.

- L'arrendament dels serveis de conservació i entreteniment
dels béns esmentats en els apartats anteriors.

- L'asseguran�a dels béns esmentats en els apartats ante -

riors.

Els convenis i concerts amb altres 2ntitats públiques i
privades per a la col.laboraci6 amb l'Ajuntament en matè
ries de la comDetència de la pròpia subunitat.



Tramitaci6 d'expedients d'autorització de despeses i fac
tures de L'I.M.E.

- Instrucci6 dels expedients d'adouisició des concentrada dels -

béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic amb destin_9.:
ció als òrgans que s'indiauen:

- Regidoria d'Ensenyament i tots els òrgans intergrants de
l'Area,

Inauguracions escolars:

- Muntatge i disposició interior de les Escoles.
- Netejes extraordinàries.

Oficina d'Informació

Orientació al púhlic sobre Centres oficials d'Educació -

preescolar, EGB., Educació especial i Formació professio
nal: situació.característiques i disponibilitats.

-

- Preparaci6 i expedici6 de certificacions relatives a Es
coles privades, a efectes de declaració d'interès social
o per a la seva legalització i de" les certificacions re

lati ves a" al tres' matèries de la sèva ccmpe tênc í.a .

- Relacions amb el Servei Terri torial del DeDartarnent d' En

senyament de la Generalitat, en matèries de la seva com

petència.

Oficina de matrícules:

- Hatriculació dels alumnes de les Escoles municipals
Liquidaci6, rec2utaci6 o ingressos de les taxes previs -

tes en la corresponent OrdenanGa fiscal.

Concessió i tramit.aci6 de beques i bonificacions:

- Ensenyament
- Menjadors escolars (cantines)
- Administració de les partides pressupostàries relatives

a les atencions anteriors; expedients de planificaci6 de
la despesa i previsió d'inversions; expedients d'autorit
zació de la èèspes2; t.r am í.t.ac í ó de fac tur e s i justifica-=
ció d'inversions.
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Servei de Conservació d'Edificis i lns:tal.lacions d'Ensen��Et
(240.5.02.5)

Tipus: Servei tècnic operatiu (Veure Transferència nQ 5 pao .101
,

Vol. 11)
Nivell: 5 Classe: 7

Funcions:

Conservació i entreteniment de tots els edificis i instal
lacions que pertanyen als Centres estatals i municipals -

'd'educació preescolar, d'educació .qeneral bàsica, d'educa
ció especial, de fo rmec í.ó professional, Conservatori munI
cipal superior de MGsica y tots els altres Centres que de
penguin de l'Area.

- Informes tècnics respecte de les anteriors matèries i -

especialment, sobre sistemes, mètodes de treball i mate
ri�ls. -

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, ma

terials i unitats d' obra I en co l v Lab o r ac í.ó amb 1 ¡ Area -=

d'Obres Públiques.
- Formulació de les condicions tècniques especials per a

les contractes de conservació i manteniment.
- Elaboració dels projectes tècnics per a les obres de -

reparació, quan calgui.
- Informes tècnics dels expedients de contractació i de

les incidències que s'hi derivin.

FO�1ulació de les ordres de treball als contractistes i
control del seu compliment.

- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs rea
litzats mitjan�ant contractes.

- Formulació i revisió de les relacions valorades i de
les certificacions d'obres i serveis.

- Revisió i control de les factures per treballs de mante
niment.

- Direcció i execució directa dels treballs.

Subunitat Operativa d'Administració Escolar (240.3.03.0)
(Veure Transferència nº13,p�g.181

Vol. II)Tipus: No apareix en la tipologia orqànica
Nivell: 4 Classe: 2

Funcions:

Contractes oue tinguin per objecte:
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L'arrendament dels serveis de tranSDort escolar

L'arrendament dels serveis de neteja de les noves Escoles
- L'impressió de les publicacions dels òrgans de l'Area que,

per qualsevulla circumstància, no pugui ésser assumida per
la Impremta municipal.

- Els convenis i concerts amb altres entitats públiques o
privades, per a la seva co Lv Lebo ra c

í ó

amb 1 'Ajuntament en
matêria de la competência de la pròpia subunitat.

Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 2

Funcions �.

- Professorat::

- El seu control, a fi d'aconseguir l'adequaci6 del nom-
bre de mes tres al nombre d' uni tats .( aules -'c las ses) de
les diverses espêcies d'Escoles municipals.

- Estudi de les vacants que es produeixin en cada curs _

escolar i t.ràm.i. t; per a la seva p.rovi s i.ó reglamentària.
- Contractació administrativa i LaboraI del personal.
- Convenis de trasllat entre Escoles.
- Tràrni ts administratius relatius als Mestrf�s nacionals

d'E.G.B., ingressats durant la vigència del Patronat -

escolar municipal i que continuen en les Escoles muni
cipals.

- Servei de menjadors escolars (cantines)
- Previsió de subministraments.
- Confecció de menús en col.laboració amb l' Ins-ti tut Mu-

nicipal d'Higiene. Recepci6 i redacció de menús,

Control de places i subministraments del consum i de _

les existències de cada menjador.
_. Comandes i contr o I de despeses extraordinàries amb mo

tiu d'actes solemnes.
- Cuiners I cambres i mainaderes: control expedients pe r+

sonals¡ propostes de previsió i trasllats.
- Neteja d'escoles:

- Personal i material per a la neteja de les Escoles mu-

nicipals i nacionals i el seu control.

Preparació i inspecció dels contractes.
- Contractes d'arrendament de serveis amb empreses dedi�

cades a la neteja.
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Protecció econòmica docent:

- Tramitació dels expedients per a l'adjudicació dels se

qüents premis i ajudes econòmiques:
- Beques (d1Enseyança mitja, Professional o Têcnica, -

d'Escoles especials, Facultats universitàries, Con -

servatori superior municipal de M6sica)

- Pensions d'estudi de diferents classes

- Ajuda econòmica per a e$tudis a fills de funcionaris

municipals.
Premis a alumnes d'Escoles d'E.G.B. municipals i na

cionals, de l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, de

la d'Arts i Oficis Artístics, del Conservatori supe
-

rior de MGsica, de l'Escola Normal del Magisteri i

altres anàlegs.
- Premis a obres científiques, jurídiques o literàries,

seqons dotacions de diferents lleqats, completades, a

vegades, arrb aportacions municipals.
-

- Premis mensuals a Mestres d'Escoles municipals i nacio

naIs.

- Borses de viataes.

- Pagament de les ajudes diàries; expedients personals
dels benefitiats i confecció de les nòmines correspo
nents.

Tramitació dels expedients per a la concessió de subven

cians a Institucions de caràcter benèfico-docent.

- Transport escolar: Organització i gestió per a:

- Aluwnes de les Escoles Dunicipals especials.
- Alumnes de les Escoles nacionals d'E.G.B., en certes

ocasions i per circumstàncies esoecials.

- Vigilància:
- Control del perso�al subaltern de les Escoles i Ins-

titucions municipals i nacionals.

- Peticions a la U.O. de Personal per a atendre a la -

provisió dels llocs de treball vacants o de nova crea

ció i a la ordenació dels trasllats ordenats per la

Direcció de la Unitat o sol.licitat pels Directors o

pels propis interessats.

- Relacions arrb els Serveis têcnics corresoonents de la

Generalitat, en la matèria de la seva competència.
Gestió d'intercanvis escolars de l'I.M.E.

- Administració de les partides oressuoostàries relati

ves a les atencions anteriors;- exoedients de planit"I
cació de la despesa i previsió d'inversions; expe

-

dients d'autorització de la despesa; tramitació de -

factures i justificació d'inversions.



- Legalització i tramitació de Centres d'E.G.B. municicals,
i tràmit de les respectives subvencions.

- Gestió de personal
- Intendència, respecte de les Guarderies municipals.
- Orqanització de les Colònies d'estiu.

- Subministrament de Sas-oil, butà i propà a les Escoles esta

tals i municipals.

Centres Municipals d'Ensenyament

Tipus: Centres de prestació de serveis personals.

Nivell: 3, 5 i 6 Classe: 9

Imparteixen les ensenyances corresponents a les respectives -

especialitats, aue són les s�güents:

- Escoles Bressol (Nivell: 6)

- Centres preescolars(Nivell: 6)

- Centres d'E.G.B. (Nivell: 5)
- Centres d'Educació escecial (Nivell: S)

- Centres òe Formació profesional (NivellS)

- Altres Centres.

Funcions administratives comunes:

Cada Centre desenvolupa les funcions administratives comcle
mentàries de les seves activitats docents aue no estiguin
atribuïdes als òrgans administratius de l'Area, tals com:

- Expedients personals del professorat.
- Matriculació d'alumnes i percepció de taxes.
- Fitxer d'aluITilles, expedients acadèmics, carnets i certi-

ficacions d'estudis.
- Previsió i ]'ustificacio' de po�;tos des-�- - peses.

Menjadors:
En els Centres on n'hi hagi, gestió dels respectius menj_adors:

Comunicacions numèriaues de places i racions a Inten
dència munici�al.

- Recepció de subministrru�ents
- Previsió dels albarans i �estadillos� valorats del con

sum diari i d'existències sobrants al Negociat COffioe
tent de la Unitat.

� Recepció i ordenació de menús.
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SECTOR D' ENSENY AJ\lENT t'IUS 1 CAL

Director de Serveis d'Ensenyament Musical (622.2.51.5)

Tipus: Sector�d'actuació

Nivell: 2 Classe: 6

Ultra les funcions assen�alades en l'extrem 8.1 dels Decrets

de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, text -

refós, n'exerciran les segtlents:
- Estudi, preparació, desenvolupament, execució de plans

d'Ensenyament Music�:.

- La coordinació amb entitats públiques i privades relacion�
des amb l'ensenyament, i amb Qualsevol acte que sigui nece_§_
sari per a una millor efectivitat de la finalitat proposada.

- La direcció iw�ediata del Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona.

Conservatori Superior Municioal de Música (247.2.01.1)

Tipus: Centre de prestació de serveis personals educatius.

Nivell: 3 Classe: 9

Funcions:

S'hi ensenya el quadre complet fixat pel Decret orgànic dels

Conservatoris superiors i lliura el títols corresponents.
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A N N E X 1

TIPOLOGIl� ORGA.i�IG'\

Aprovada per acord de la

Comissió Municipal Permanent de

13 novembre 1981



1.o Orcanes de base
._....__,.�-�-_..."'-

.. m�gcc.J.2.aos
... Servici c::i .T ê c..'":'l.i cc 5

... Se!:'Vicios Té:cnico'-Aèmi ?'!-T,st.::ati.vos
• Oficinas

Cent,ros: de. prestación de serti.ci.os pe=sona
les .

... Cent:rcs de t=abajo ejec'!l:tor
Ouidades eje��vas de los C=nseJo5 �ci

pa.les de Dist=:L to (*)
:.. Ctle_�cs de .la Gllara.ia Urbana y del. S e�-rJ...

cio de E�=ci6n ¿e Incendies y Salvame�to

567,

INDICE

r.... Es t::'1:1C'.tu:!:'a e -¡ e.cat.i.va
--___..._-----

2<11' SubórcanoS' de b2.S�.
_ Grupo� de E=acaj�

Enga¿..a.s
_ Secciones

EqnipO:3

Axea da act:uacic::n
Subáraas o Se_:::::::t:e.5 è.E act:l'2'C én

• Macxo¿:,re.a.z

lo:ll>' Organos de inteq:r:ac:tcSn
.. tlniè:ac.es opera·c.:Cv�
.. Di..t."'ècc:"or.esr s.t:r:::lenores d.e Cent--os de pres

_t?-.ci,6n de se.:-rtc:ios

... Sec=et,a..:::ias TéC'!l.icas de ]>-=:-ea

.. Gabi..llete T12c:n.ico de Prog:r:ê".1l'I.ac:Lón

Ane..."Co: Cod.i!icación ind.icatl7a del nivel es·t:=uc"!:.urc...l

y clase de las árg��os de la Aè�i�.ist=2C±6�

municipal.

(*) Suprimides per l'acord de la C.M.P. 14 de juny de

1985, que va aprovar les Normes reguladores de

l'estructura orgànica dels Districtes.
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DISPOSICION PRIMERA

Las estructuras de la Administración municipal ejecutiva
se ajustarán, normalmente, a la siguiente

TIPOLOGÍA ORGANICA

I - Estructura elecutiva

1°- Organos de Base

Negociados

Son los 6rganos de nivel b&sico de caráçter administrativo.
Se encargan de instruir los expedientes y de gestionar los

procesos de trabajo aili�inistrativo, econ6mico y contable, -

así como de prestar asistencia de la índole expresada a

otros órganos municipales del mismo sector ••

- Sus funciones se refieren principalmente al tratamiento y
-

valoraci6n jurfdico-aàrninistrati.va de la infor:rnaci6n para -

preparar las decisiones de mando y las resoluciones de los
6rganos de gobierno, o para su registro y archivo en ord�n
a su ulterior utilizaci6n.

- Resultan de la integración, bajo un mando común, de puestos
de trabajo correspondientes a Técnicos, Administrativos y

-

Auxiliares del grupo de Administraci6n general, sin perjui
cio de la existencia en los mismos, cuando sea necesario, de

algún puesto de trabajo correspondiente al grupo de Adminis

tración especial.

- Su jefatura corresponde a los Técnicos de Administraci6n g�
neràl.

� Para su contitución se precisa un mínimo de tres puestos de

trabajo no auxiliar, correspondientes a Técnicos o Adminis

trativos de Administraci6n general, con un mínimo global de
9 puestos de trabajo exceptuando el de la jefatura y los

correspondientes a subal ternos. Este mínimo global podrá re

ducirse proporcionalmente en el caso de que los trabajos de

carácter auxiliar de varios 6rganos de base, estén centr�li
zados en grupos dependientes de las jefaturas de las Unida-



des operativas u 6raanos de intearaci6n análogos (p.ej.,
"poals" de mecanogr�fia al servi�io de varios Negociados).
Modalidades:

- Negociados operativos
- Negociados de asistencia administrativa

Codificación orgánica (5,5) (5,2)

- Nivel 5

- Clases: 5 (órgano administrativo) 2 (6rganos de
asistencia administ,rativa) .

Servicios Técnicos

- Son los órgcillos de nivel básico de �arácter téènico. Se en

�argan de realizar las actuaciones' operativas para las que
se precisa.conocimientos especiales que constituyen el ab -.

jeto de las diversas carreras y oficios, amparados por tftu
los académicos o profesionales determinados, de fiséalizar =

las actividades de los particulares �ujetas a intervención
municipal, señalando las prescripciones técnicas y las medi
das reguladoras a que han de sujetarse, verificando los pro
yectos, e inspeccionando las actividades o sus resultados:
y dé prestar asistencia téc.dca de su especialidad a otros

órganos mun.í cí.paLes ,

- Sus. funciones se refieren principalmente a la elaboración
de estudios,.análisis, proyectos y programas; a la habilita
ción de sistemas y medidas reguladoras de actividades, a la
inspección y constataci6n directa de hechos y situaciones;
a la formulación de informes, .. dictámenes y valoraciones de
carácter técnico, a la ejecución de prestaciones del propio
carácter y al tratamiento y valoraci6n técnica de la infor
maci6n necesaria.

- Resultan de la integración, bajo un mando común, de diversos
puestos de trabajo correspondientes a Técnicos superiores, -

medios y auxiliares del subgrupo técrico del Grupo de Adminis
tración especial y, en su caso, a las diversas categorias del
Personal de Oficios y de cometidos especiales del subgrupo -

de Servicios especiales del precitado Grupo; sin perjuicio -

de la existencia de puestos de trabajo para el tratamiento de
la informaci6n atribuibles a Administrativos o Auxiliar
de Administración. general.

Su jefatura corresponde a los técnicos superiores de Adminis
traci6n especial, de la .especialidad predominante;.salvo los
Servicios integrados por puestos de trabajo correspondientes a

una especialidad profesional cuyo nivel superior sea el de Técni
ca medio', en cuales casos su Jefatura corresponderá a éstos.

-



- Para su conti�uci6n se precisa de un mínimo de 3 puestos
-

de trabJo no auxiliares, correspondientes a T�cnicos supe
=�G=�5 c �eO�os èc ñèministración especial con un mínimo -

global de 9 puestos de trabajo exceptuando el de la jefa -

tura y los correspondientes a Subalternos. Este mínimo gl�
bai podrá reducirse proporcionalmente en el caso de que
los trabaJos de carácter auxiliar de varios órganos de ba
se, estén centralizados en grupos dependientes de las Je
faturas de las Unidades operativas u órganos de integra -

ci6n a n
á

Loc a (O.P-; __ "oools" de delineación. mecanografia,
etc., al servicio de varios órganos de base).

Excepcional�ente, y cuando: se trate de servici9s .técnicos
para los que no exista en la. Plantilla la especialidad co

rrespondiente, los puestos de trabajo, incluida la jefatu
ra,quedarán atribuidos a '�écnicos o Administrativos' del -

Grupo de Administración genera�, con los conocimientos es

pecificas, necesarios.

Modàlidades:

Servicios técnicos operativos

- Servicios de asistencia técnica

Codi ficación o r
ê

an.í.ca (5,7) (5,4)

- Nivel 5

Clases 7 (órganos técnicos)
tencia técnica)

4 (6rganos de asis

Servicios técnico-administrativos

- Son los 6rganos de base de carácter mixto, que integran fun
èiones técnicas y administrativas tendentes a la consecuci6n
del mismo resultado. Encuadran, total o parcialmente, los
cometidos asignados a cada uno de los dos tipos descritos an

teriormente (Negociados y Servicios técnicos).

Resultan de la integraci6n, bajo un mando común, de puestos
de trabajo correspondientes al Grupo de Adrní.na s trac í.ón+ç ene+
ral (Técnicos, Administrativos y Auxiliares) y al grupo de -

Administración especial (Técnicos superiores, medios y auxi
liares, de las especialidades correspondientes, del sut�rupo
Técnico y categorias diversas de las Clases de �ometidos es

peciales y de Personal de Oficios, del subgrupo de Servicios
especiales. )

- Su jefatura corresponde, indistintamente, a los Técnicos de
A��inistraci9n generala a los Técnicos superiores de Admi
nistración especial.



- Para su constituci6n se precisa un mínimo de tres puestosde �rabajo no auxiliar, correspondientes a Técnicos o Adm�n�strativos de Administraci6n Qeneral, y a Técnicos superiores o medios de Administraci6n especial, con un mínIma global de nueve puestos de trabajo, exceptuando el dela jefatura y los correspondientes a Subalternos. Estemínimo global podrá reducirse proporcionalmente en el caso de que los trabajos de carácter auxiliar de varios órganos de base, estén centralizados en grupos dependientesde las jefaturas de las Unidades operativas u órqanos deintearación análoaos (D.ei .. "Dools" de dAlineación. mecanografia, etc.', al servicio �e vario� órqanos de base).

Modalidades:

- Servicios técnico-administrativos operativos.
- Servicios de asistencia técnico-administrativa�

Codifièación c r çán
í

ca : (:5',,6) (5,3 ),'
- Nivel: 5

- Clase: 6 (6rganos técnico-administrativos); 3
(organos de asistencia técnico-admi
nistrativa) .

Oficinas

- Son los 6rganos de base que co�responden a cualquiera delas caracterfsticas señaladas para los tres tipos anteriores (Negociados, Servicios técnico y Servicios técnico-administrativosh que no reunen los mínimos cuantitativos señalados a los mismos.

- Su jefatura corresponderá según la natur.aleza de las funciones que tengan asignadas, a los Técnicos o Administrativosde Administraci6n general o a los Técnicos superiores o �edios de Administraci6n especial.

Para su constituci6n se precisa un mfnimo de tres puestosde trabajo, exceptuando el de la jefatura y los correspondientes a los Subalternos.

Modalidades:

- Oficinas administrativas operativas; Oficinas -

de asistencia administrativa; Oficinas técnicas
operativas; Oficinas de asistencia técnica; Oficinas Técnico-administrativas operativas; Ofici
nas de asistencia técnico-administrativas.



Codificaci6 orgánica: (6,5) (6,2) (6,7) (6,4) (6,6) (6,3)

- Nivel: 6

- Clases: 5 (Organos a�inistra ti vos): 2 (organos
de asistencia administrativa); 7 (órganos téc
nicos); 4 (6rganos de asistencia técnica); 6 -

(órganos t�cnico-administrativos; 3 (órganos -

de asistencia técnico-administrativa)

Centros de prestación de servicios oersonales

Son los órganos de base que se encargan de los serJicios -

de car�cter personal en los campos educativo, c�ltural, d�portivo� sanitario, asistencial, comunitario e informativo,
ya realizando las prestaciones directas a los ciudadanos,
ya elaborando los estudios, investigacione.s, analisis y
p roq r arna s que facili ten y encaucen aquellas prestacio -

nes e imoartiendo orientaciones generales para el fomen
to y pro�oción de los valores indicado�.

La dirección de estos Centros corresponderá, según su enti
dad y volúmen, a los Técnicos superiores o medios del sub=
grupo Técnico del grupo de Administración especial, a los
Encargados de la clase de Personal de Oficios del subgrupo
de Servicios especiales del propio grupo, o a los Técnicos
o Administrativos del grupo de Administración general.
Cuando la exiguidad de varios Centros de la misma clase- 10
aconsejare, podrán funcionar bajo un director o encargado
común.

- Para su constitución será precisa la ¿xistencia del número
y clase de puestos de trabajo que demande la naturaleza de
cada Centro.

- Cuando el número de puestos de trabajo y la complejidad de
las funciones lo determinen, los Centros de prestación de
servicios personales podrán estructurarse internamente con
los tipos establecidos por la presente normativa, en la me
dida que les sean aplicables y sin perjuicio de lo precep=
tuado al respecto.por las disposiciones especiales que re

gulen su organizaci6n y funcionamiento.

Codificación orgánica (3,9) (4,9) (5,9) (6,9)

-Niveles: 3,4,5 o 6, según el número y la catego
ria de los puestos de trabajo que los integran,
la categoria que corresponde a la Dirección y
la complejidad y naturaleza de sus funciones.



- Clase 9 (6rganos de prestaci6n de servicios.

Subtipos de Centros de prestaci6n de Servicios òersonales

- Educativos: Institutos de Pedagogia, Guarderia, Centros -

de Educaci6n preescolar, Centros de E.G.B., Centros de -

Educación especial (para deficientes o subnormales, fisi

os o psfquicos); Centros de formaci6n profesional, Conser

vatorios de Música.

- Cul turales: ,Institutos' de HiEto�ia, Arte o Ciencias; Mu.

seos; Bibliotecas,públicasi Agrupaciones musicales (Orqu::_s
tas, Bandas, Coblas)

'- Deoor.tivos: Complejos e instalaciones -depo r tu.vas ..

- Sanitarios: Dispensarios, Ceritros de Salud, Hospitales o -

Nosocomios, Institutos de Salud.

- Asistenciales: Residencias colectivas y Centros abiertos -

para menores; Residencia (hogar) y Residencias sectoria -

les (mini-residencias) .paz'a ancianos; oas a I's para jubila -

dOSi Hogares de acogida y Alber�es para marginados; Colo

nias de vacaciones; Centros sociales (sectoriales de base);
Centros especiales para predelincuentes, alcohólicos, taxi

cómanos, etc.

- Comunitarios: Centros civicos de barrio o distrito.

- Informativos: Oficinas de Información.

Centros de trabajo ejecutor

-.Son�los 6rganos de base que realizan prestaciones, operati
vas o auxiliares, de carácter material, consistentes en

-

la transformaci6n, almacenamiento, distribuci6n, suminis -

tro, transporte de objetos, productosofluidos, o de carác

ter inmaterial pero que requieran la utilizaci6n de un equi
po fisico cons

í

derab Le (máquinas, vehiculos, instrumentos-;
etc). En consecuencia, pueden constituir 6rganos de este -

tipo, los Parques de vehiculos o maquinaria, los Talleres,
los Almacenes, los Centros de acopio y distribuci6n de pro

duetos, los Laboratorios de análisis o de elaboraci6n de -

productos qufmicos o farmacéuticos, los Centros de desinfec

ci6n o desinsectación, las Incineradoras, las Estaciones =
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elevadoras o depuradoras de agua, las Estaciones de tran5

formación, selección o eliminación de residuos s6Iidos,=
los Cen�ros de cálculo y de proceso de datos, las Centra
les de radio y telefonia, las Imprentas, los Centros de
reproducci6n de documentos, los Archivos y demás estable
cimientos análogos.

- La direcci6n de un Centro ejecutor corresponderá, según-
el número y la categoria correspohdiente a los puestos de
trabajo que lo integren, 'la naturaleza de ,sus funciones -

y el valor y complejidad de los medios materiales a su

cargo, a Técni'cos o Administrativos de Administración ge,:",:
neral, a Técnicos superiores o medios del subgrupo Técni
co del grupo de Administraci6n especial, o a Encargados
de la clase de Personal de oficios del subgrupo de Servi
cios especiales de este último grupo.

Para ser cpnsiderados ',COI'(lO órganos,. se reauiere, como mí
nimo, la existencia de un puesto de trabajo cuyo titular
se'encargue exclusivamente de las funciones propias del -

Centru que no sean de mera vigilancia o limpieza •.

- Cuando 'el número y clase de sus puestos de trabajo y la -

diversidad de sus funciones lo determine; ]:os Centros eje
autores podrán estructurarse internamente con arreglo a �

los tipos orgánicos previstos en la presente normativa.

Modalidades:
- Centro de trabajo ejecutor final

- Centro de trabajo ejecutor instrumental

Codificación orgánica: (3,8) (4,8) iS,8) (6,8)
- Niveles: 3.4.S 6 6. segun el número y la cate

goria de los puestos de trabajo que los inte -

gran, la categoria de la Jefatura y el valor y

complejidad de los medios materiales a su car

go.

- Clase 8 (6rganos de ejecución directa)



Unidades ejecutivas de los Consejos municipales de Distri
to.

Suprimidas por acuerdo de la Comisi6n Municipal Permanen
te del 14 de junio de 1985 por el cual se aprobaron las -

normas reguladoras de la estructura orgánica de la adminis
traci6n ejecutiva de los Distritos.

Dichas normas establecen que la Administraci6n Ejecutiva
del Distrito se estructurará , como primer nivel orgáni
co, en tres Divisiones fundamentales cuyas respectivas je
faturas dependeran directamente del Director de Servicios
del Distrito y que se designarán como sigue:

- Divisi6n de Secretaria y Servicios Generales' (nivel 3),.
- Divisi6n de Servicios Técnicos (nivel 4).

Divisi6n de Servicios Personales (nivel 4).

Cue�po� d�'la duardia 0rbaha y de Bomberos (Servicio de -

Extinci6n de Incendios y Salvamentos)

Tendrán las estructuras orgánicas que determinen sus res

pectivos Reglamentos.

2�-Sub6rganos de Base

Grupos de trabajo

- En el seno de los 6rganos de base y cuando el número de -

puestos de trabajo y la amplitud de la esfera de control
de la respectiva Jefatura lo aconseje, podrán constituirse

Grupos de trabajo con cometido específico y para objetivos
o resultados determinados.

- Estarán integrados por los diversos puestos de trabajo co

rrespondientes a cualquier categoria que no sea de la cla
se de Personal de oficios, que cooperen a la consecuci6n
de los objetivos o resultados señalados.

575.
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- Actuarán bajo la responsabilidad de uno de sus miembros
que sea de la categoria superior de las existentes en el -

grupo.

;�ra su constituci6n se precisa un.mínimo de cuatro pues
tos de trabajo.

- La creación de los grupos de trabajo corresponde a la ini
ciativa de la Jefatura del 6r�ano en que se inserten, con

arreglo a lo previsto en la �a, 3 de las medidas reorgani-
zativas aprobada por el Con s e'j o Pleno, pero la asignaci6n
del nivel y complemento de des�irio a los funcionarios re�
ponsables corresponderá a la Alcaldia o, por delegación
de ésta, al Concejal-Regidor del Area correspondiente.

Modalidades:

Las mismas de los 6rganos de base en cuyo seno' se

constituyen.

Brigadas

- Resultan de la agrupación, bajo un mando común, de diversos
puestos de trabajo correspondientes a Oficiales y Operarios
de la clase de Personal de oficios del subgrupo de Servi
cios especiales del grupo de Administración especial, que -

cooperen a la realización de un trabajo conjunto en materia
de construcción, conservación, entretenimiento y funciona -

miento de obras e instalaciones municipales.

- La jefatura de las brigadas corresponde a los:
Capataces o Maestros de la precitada clase, sub �

grupo y grupo.

Para su constitución se precisa un mínimo de 3 puestos de
trabajo exceptuando el de la jefatura.

Secciones

- Resultan de la agrupación, bajo un mando común, de diversos
puestos de trabajo correspondèentes a las categorías de Ofi
dales y Operarios de la clàse de Personal de oficios del



subrupo de Servicios especiales del grupo de Administra -

ci6n especial que cooperen a la realizaci6n de un trabajo
de la misma especialidad en Centros de trabajo ejecutor -

o en CentDos de prestaci6n de Servicios personales.

- La jefatura de las secciones ·�orresponde a los Capataces
o Maestros de la precitada clase su�grupo y grupo.

I Para su constituci6n se precisa un minimo de 3 puestos d�
trabajo, exceptuando e1'de 1� jefatura .

. Equipos

- Resultan de la integraci6n, bajo un mando común, de diver

sas brigadas o secciones, salvo e� los casos en que
.

éstas

queden adscri tas' directamente .a la Je'fatura del, 6rgano de ba

se en el que se'encuadren.

- La jefatura de los equipos corresponderá a los Encargados
de la clase de Personal de oficios del subgrupo de Servi -

cios especiales del grupo de Administración especial o a -

los Técnicos medios del subgrupo Técnico ge� propio grupo.

- Para su constitución será preciso un mínimo de tres Briga
das o Secciones.

3°- Organos de integración

Unidades operativas

- Resultan de la integración, bajo un mando superior común, _

de los órganos de base (excepto de los Centros. de_prestación
de servicios personales) ' .. y de las funciones y técnicas di _.

versas� que cooperan a l�-consecución de un mismo resultado

(producto acabado o semiacabado). Constituyen pues CentraS

de costè natos.e��ñstanéiàs 'id6neas para el control de resu1
t.ados ;.

'

-

- Las Unidades operativas están compuestas, indistintamente, _

por Negociados Servicios técnicos o técnico administrativos,
Oficinas y Centros de trabajo ejecutor, en sus diferentes

modalidades.



- La jefatura de las Unidades operativas corresponde a los
Técnicos de Administraci6n general o a los Técnicos su

periores de Administraci6n especial. (de la especialidad
correspondiente, en su caso), según predominen en aqué
llas las funciones administrativas o las funciones téc=
nicas.

Para la constituci6n de una Unidad operativa se precisa -

un mínimo de 3 6rganos de base.

Modalidades:

U.o. Técnica

- U.O. Adrn.í.n.í.s tra.t í.va

- U.O. Técnica Administrativa

Codificaci6n orgánica: (3 I L) ,

- Nivel: 3 I

- Clase: 1 (órganos de coordinaci9n y dirección)

D�recciones superiores de Centros de prestación de servicios

- Constituyen el nivel orgánica adecuado para la agrupación
bajo una dirección superior comGn, de los Centros de pres
taci6n de Servicios personales de la misma o análoga clase
y finalidad, as! como de los órganos de apoyo técnico o

administrativo a dichos centros y, en su caso, de sus ser
vicios generales. En consecuencia, la Dirección superior -

coordina y ejerce la dirección superior de centros de tra
bajo con sustant,ividad orgánica y funcional, .:' sin perjui
cio de las facultades que correspondenFcon caracter subor
dinado, a los directores y encargados· de los diversos Cen
tros.

Modalidades:

- Las que correspondan a los órganos de base que
agrupen.

'Codificaci6n orqánica: (3 ,1)

- Nivel: <3

- Clase: 1 (órganos de Coordinación y Dirección)



Secretarias técnicas de Area

Il - Estructura de aMo 6 "staff"

- Constituyen los órganos de apoyo y de asistencia a los car

gos directivos del Area (Concejales Regidores y Coordinad�
res) en el ejercicio de las funciones de planificaci6n,
organizaci6n, mando, coordinación y control aue les corres

ponden, respecto de las unidades orgánicas i�tegrantes en
el Area¡ y de asunci6n, en su caso de sus servicios genera
les (Informaci6n, documentaci6n, personal y equipo físico)

- Su jefatura corresponde a los Técnicos de Administración -

general o.a-los Técnicos superjores de Administración esp�
cial.

Codificación orgánica: (4,4)

Para' su constitución Sé precisa un mínimo de tres puestios+

de trabajo correspondientes a Técf\icos de Admillistración -

general o a Técnicos superiores de,Administración especial,
con un mínimo global de seis puestos de trabajo, exceptuan
do la jefatura y los correspondientes a subalternos.

-

- Cuando el número y clas� de los puestos de trabajo y la di

versidad de las funciones lo aconseje, las Secretarias téc
nicas podrán estructurarse internamente con.arreglo a los

ti�os orgánicos previstos en esta normativa.

-Clase· 4

(Sin perjuicio de que la Comisi6n Municipal
Permanente, al aprobar alguna organización
concreta, pueda establecer la excepci6n
procedente)

(6raanos de -asistencia técnica)

-Nivel: 4

Gabinete Técnico de Programación

- Se reserva esta denominación y tipo organizativo, al órga
no previsto y regulado en el art. 34 de.la Ley de Régimen
especial de Barcelona y en el 64 de su Reglamento de Orga
nización y Administración, a modo de "staff" general del -

Ayuntamiento. La estructura interna del GabInete, su depe!:_
-dencia y sus vinculaciones funcionales, se determinarán

con arreglo a lo preceptuado en el art. 65, 1 del precitado
Reglamento; y su Jefatura y los puestos de trabajo que lo

integren, se proveeran conforme a lo dispuesto en su art. 69.

Codificaci6n orgánica: (2,8)
-Nivel: 2

-Clase: 8 ( Staff general )



Consti1:uyen eventuales subdivisiones de las Areas a efectosde ser asignadas a distintos Coordinadores o Directores de
ServicIos, cuando lo aconseje la amplitud de la esfera de control a cargo del Concejal Regidor; 6 Sectores asigp�dc� a

-

los funcionarios de los Cuerpos Nacionales, -'Directores de
Servicios, Coordinadores de Servicios o Concejales.

.

Codificaci6n orgánica: (1,4) (1,61 (2,6)
Nivel: 1, para los Concejales y Secretario general; 2

para los Coordinadores de Servicios, Directores
de Servicios y funcionarios de los Cuerpos Na
cionales, excepto el Secretario general.

Clase: 4 (6rgano de gobierno individual de carácter I .

sectorial) para el nivell, excepto el Secreta-
rio general; 6 (6rgano directivo individual de
carácter sectorial) para el nivel 2 y para el
Secretario general.

580.

III. Estructura directiva

Area �e Actuaci6n

- Constituyen cada una de las grandes ramas de actividad en
que se divide la Administración municipal ejecutiva.

- En el aspecto orgánico, resultan de la agrupación de las
Unidades operativas, Direcciones superiores de Centros de
prestaci6n de Servicios .Y r en su caso,. Cuerpos especiales'
que cooperan a la realizaci6n de las actuaciones propias -

del sector, bajo la dirección política de un. ConcejalRegidor con las à tribuciones señaladas en el. extremo tercero. 2-;del Decreto de la Alcaldia de 16 de' o::;tubre de 1981, o excep- -

cion�lmente de un Coordina�or delegado del Alcalde.

La jefatura común e inmediata de las unidades orgánicas in
tegrantes de las Areas, cor r'e sporide a. los Coordinadores de.
Servicios', èn los términos previstos 'en el extremo quinto 1
del precitado Decreto.

Codificaci6n oroánica: (1.4) (2.6)
Nivel: 1, para los Concejales Regidores de Area; 2,p�ra los Coordinadores de Area

Clase: 4, para los Concejales Regidores de Area (órga
no de gobierno individual de carácter sectoriaU
6, para los Coordinadores de Area (-organos di
rectivos individuales de carácter sectorial)

Subáreas o Sectores de actuaci6n

Macroáreas

Resultan de la agrupaci6n de varias Areas,Sectores o Servi
cios descentralizados funcionalmente, bajo la dependenciade un Teniente de Alcalde y a los fines consignados en el
extremo segundo,' del Decreto de la Alcaldia de 16 de octu
bre de 1981.

.



581.

Codíficaci6n o r
ç án

í

c a r (1,4)

Nivel:

Clase: 4 (6rgano de gobierno individual de carácter
sectorial )

DISPOSICION SEGUNDA

, La adaptaci6n de las,estructuras de las,Areas de a�.
tuaci6n de la Administraci6n municipal ejecutiva a,la TiEo
logia orgánica descrita "en la disposici6n anterior, se re�
lizará de manera progresiva, al ritmo que señalen los 6rg�
nos de gobierno del Ayuntamiento; con intervenci6n de las

instancias directivas de las re!;ipectivas Areas, y teniendo
en cuenta, 'en todo caso, la pecUJ.iaridad de las funciones

y las consecuencias de tod6 orden qu� pudieran derivarse

del cambio.
'

. ,

Noyiembre de 1981.
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A. Nivel

1. Primer nivel
directivo:

2. Segundo nivel
directivo:

3. Primer nivel

ejecutivo:

4. Segundo nivel

ejecutivo:

s. Tercer nivel
ejecutivo:

A N E X O

Codificaci6n indicativa del nivel estructural y cla
se de los 6rganos de la Administraci6n municipal.

-

Consejo pleno, Comisi6n municipal permanente, Conse
jos municipales de Distrito, Consejos de Administra
ci6n de los Organos especiales de gesti6n, Institu=
cione� y Empresas municipales, Comisiones informati
vas, Al.c a Lde , Tenientes de Alcalde, Concej ales RegI
dores de Area o Subárea, Concejales adjuntos de

-

Area o Macroárea, Concejales p'res'identes de los Con
sejos municipales de Distrito, Concejales Presiden=
tes de los Organos espectales de qesti6n, Institu -

ciones y Empresas' municipàles, Secretario gener�l.

Cuerpos Nacionales excepto el Secretario general,
Coordinadores de Servicios de Area, Subárea o Sec -

tor, Directores de Servicios, Jefatura del Gabinete
Técnico de Programaci6n, Gerentes o Directores gene
rales de los Organos especiales d� �esti6n, Instit�
ciones y Empresas municipales.

-

Unidades operativas, Directores superiores de Cen -

tros de prestaci6n de servicios y Unidades ejecuti
vas de los Consejos municipales de Distrito; Depar
tamentos del Gabinete Técnico 'de Programación, Ser
vicios juridicos; Centros de prestaci6n de servicios
personales y Centros de trabajo,e�ecutor de primer
orden.

Subunidades, Centros de prestaci6n de servicios pe!
sonales y Centros de trabajo ejecutor de segundo or
den I Se c re t.a.rLa s técnicas de Area, subdivisiones
del nivel anterior.

Negociados, Servicios técnicos y.Serviciqs técnico
administrativo; Centros de prestaci6n de servicios
personales y Centros de trabajo ejecutor de tercer
o�eni subdivisiones del nivel anterior.



G. Cuarto nivel

ejecut�vo: Oficinas administrativas, técnicas o técnico-admi
nistrativas ( operativas o de asistencia ); Cen =

tros de prestaci6n de servicios personales y Cen
tros de trabajo ejecutor de cuarto orden; subdivi
siones del nivel anterior.

B. Clase

a) Para los de nivel 1 y 2.

1. Organos de-Gobierno colegiados de carácter �ècisoria:
Consejo Pleno; ComisiOn Municipal Perman�nte; Conse

j os municipales de Distrito, Consejos de Adrninistra-;
ci6n de los Organos-es�eciales de gesti6n, Inétitu -

ciones y Empresas municipales.

2. Organos de Gobierno colegiado .d e carácter info'rrnati-'
vo: Comisiones'inform�tivas.

.

3. Organo de Gobierno individual de carácter general:
Alcaldia.

4. Organos de Gobierno individuales de carácter secto -

rial: Tenientes de Alc�lde, Concejales Regidores de

Area o Sector, Concejales Presidentes de los Organos
especiales de gestión, Instituciones y Empresas muni

cipales.

5. Organos de Gobierno individuales de carácter territo

rial: Concejales Presidentes de los Consejos munici

pales de Distrito.

6. Orgános directivos individuales de carácter sectorial:

Coordí.nadore s de Areà,'- 'Subárea o Sector, Directores

de Servitlo�,' Gerent�s o Directores generales de Or

ganos especiales de gesti6n, Instituciones y Empresas
municipales.

7. Cuerpos Nacionales: Secretario gener�l,'Interventor,
Depositario de Fondos, Vicesecretario, Vice�nterven

tor y Oficial Mayor.

8. Staff general: Gabinete Técnico de Programaci6n.
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b) Para los de nivel 3 al 6.

6. Organos técnico-admínistrativos

7. Organos .téctiicos ( o�erativos

8. Organos de trabajo ejecutor

9. Organos de prestación de ?ervicios personales

operativos

1. Organos de coordinacion y dirección

2. Organos de asistencia administrativa

3. Organos de asistencia técnico-administrativa

4. Organos de asistencia técnica

5. Organos administrativos ( operativos
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A N N E X 2

ATRIBUCIONES DE LAS JEFATURAS

(las funciones directivas y de mando

en el Ayuntiamí.ent.o, de Barcelona)

Acord de la Comissi6 Municipal Perma

nent de 13 novembre 1981

·1
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I-

INDICE

1. Estructuré! ejecutiva

)9. OrRanos de ,integración:
Jefatura d'e Unidad Operativa
Dirección .su pe r i or de Centros de prestación de
servicios

- Concejales Regidores de

Coordinador es de A��a.
- Cu e r po s Nacionales

Directores de Servicios

Area o Sector
Subárea o Sector

22. Organos de base:

- Jefatura de Negociado
- Jefatura de Servicio técnico o t è

cni c o c a drrrirri 5-

trat ivo

Jefatura de Oficina
Dirección de Centro de prestación d e servicios

personales
- Dirección de Centro de trabajo ejecutor
- Jefatura de Unidad ejecutiva de Distrito (*)
- Direcciones del Cuerpo de la Guardia Urbana .. y

del Servicio de Extinción de Incendios y Salva -

.

rn e nto s

32. Subórga�os de base:

- Jefatura de Grupo de trabajo
- Jefatura de Brigada o Sección
- Jefatura de Equipo

Il. Estructura de apovo o "Staff"

- Jefatura del Gabinete Técnico de Programacion
- Jefatura de Secretaria técnica de Area

III. Estructura directiva

.'

(*) Suprimida per l'acord de la C.M.P. 14 de juny de 1985,
que va aprovar les Normes reguladores de l'estructura
orgànica dels Districtes.
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1. Estructura eiecutlva

2. Organos de integración

Jefa tura de Unidad Ooe ra tiva

1. Las atribuciones de 1-05 j e fe s de Unidad operativa son las si -

guientes:

- La planificación del trabajo de la Unidad y la previsión de sus

llec e s ida d e s ,

- La pa r-t ic i.pa c lón en el s efiaIarrrí e nto de Io s objetivos de la

Unidad.

- La gestión presupuestaria de la Unidad y la distribución de

los medios materiales entre sus órganos � ..
'

El refrendo o anuencia de la definición de la estructura in

terna de los órganos de la Unidad y de la configuración de

los puestos de trabajo, formulados por las respectivas jefatu

ras.

La promoción de la racionalización, simplificación y, en su

caso. mecanización de los procesos de trabajo; de la mejora

de métodos de trabajo y de la introducción de las innovaciones

tecnológica s adecuadas.

- La adscripción y traslado del personal a los diferentes pues

tos de trabajo correspondientes a sus respectivas categorías,

con excepción de las jefaturas y demás puestos dotados con

. . ,

complemento de destino; y la obligada c ornurn cacron , en cual-

quier caso, a .10s servicios gen�rales de personal de las va

r ia c iorie s habidas en la titularidad de los puestos.

- La coordinación de los diversos órganos i.nt e g rant e s de la Ur;!

dad.

La dirección de la Unidad mediante órden�s u orientaciones

técnicas dirigidas a los jefes de sus órganos integrantes, o

instrucciones a todo el personal.



- E 1 e on t Tol del t raba jo del a U ni dad. del o s T e s u l t a d o s o b t e _

nidos y de 106 costes de funcionamiento.
- La fiscalización del cumplimiento de las funciones por parte

de todo el personal de la Unidad; la atención a las relacio

nes humana s , a la s condicione s de s e gu r i d a d e higiene en

el trabajo, .a l perfeccionamiento profesional y a la c.o r r e c

ta relación 'con el público.

El visado, con carácter potestativo, de los informes, proyef.

to� y actos, de gestión en g'enera�,
ga no s 'integrantes de la Unidad.

La autorización de los actos de gestión y de 10 s documentos

,

que se originen en los o.;:

atribuidos reglamentariamente a. la Unidad como conjunto o.;:

gánico.

2. Las jefaturas de las Unidades operativas asumirán, además,

las .s í.gu
í

ente s funciones de asistencia administrativa al c onjup

to de la Unidad, salvo que la norma or ga.niaat-iva las asigne

expresamente a alguno de sus órganos integrantes:
- Preparación e impulso de la planificación del gasto y de la

previsión de inversiones.

Expedientes de autorización de gastos.
- Administración de las partidas presupuestarias asignadas a

la Unidad y de las cantidades libradas en concepto de pa

gos a justificar.
- Pedidos de material.

Tramitación de facturas y actas de recepción.
- Inventario, control y -adrníní atr-ací én de los medios materia

les adscritos o suministrados a la Unidad.

- Análisis de los costes de funcionamiento de la Unidad.

-

.

Atención a la conservación y entretenimiento de los locales

y dependencias de la Unidad, y relaciones con los Servicios

técnicos encargados de la ejecución de aquéllas funciones.

- Control de los de stinos y situación de todo el personal de la

Unidad.

- Registro, . archivo y documentación de la Unidad.
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3. Los jefes de las Unidades operativas podrán centralizar

trabajos de carácter auxiliar COmunes a todos o algunos

los

,

org�

nos integrantes de la misma, tales como mecanografía, deli

neación, cálculo, transporte de documentos, almacén y dis

t r íbu c i
ò
n de material y análogos, en orden a mejorar su eH -

c a c ia , En tales casos, y cuando el número de puestos 10 a-

c o n s e j e , podrán c on st
í

tuí r el grupo o ,grupos de trabajo con -

v enie nte s y proponer a la superioridad la de signación de

func
í

ona r i o s r e.spon s a bl e s ,

los

Dirección s u perior de Centro s de prestación de servicios

l. Las atribuciones de los directores superiores de Centros de,

pr e s ta c
í ón de servicios, son la s siguie�tes:

- La planificación y programación de las actividades de los di

versos Centros, y la previsión de sus nece..sidades, con ba-

se en las propuestas de sus respectivos d.iz-e c tor e s : o eric ar -

gados.
- La participación en el s eña larni ento de los objetivos de los

Centros, en colaboración con los respectivos directores o en

cargados.
- La gestión presupuestaria general, y la distribución de los

medios rnatez-ía le s entre los Centros y demás órganos adscr_i

tos a la Dirección superior.

- El refrendo de la configuración de 105 puestos de trabajo y

de la estructura interna de los Centros y demá� órganos ad¿

critos a la Dirección superior.

- La promoción y elaboración de estudios y proyectos para el

perfeccionamiento de los servicios prestados en los Centros;

así como la aprobación de los proyectos de organización y

funcionamiento de dichos servicios. formulados por los res -

pectivos directores o encargados.

I,
I



- La adscripción y traslado del personal a los puestos de tr�

bajo corre spondiente s a sus re s p e ct iva s c at e g o rfa 8, con ex

c e pc i ó
n de los directores o encargados de los Centros, je

faturas orgánicas, y demás puestos de trabajo dotados con

com pl e rn e nt o de de s t irio : o Ïdo s ambos di r e c to r e 8 o e nc a rg!

dos si el traslado se efectúa entre puestos de distinto Cen

tro, y con obligada comunicación, en cualquier caso, a los

servicios generales de personal de las variaciones habidas

en la. titularidad de .10s pu e s to s ,

- La coordinaci6n de 105 diversos Centros y órganos encua -

dr a do s en la Dirección superior.

La dirección general de los Centros y órganos adscritos,

mediante órdenes u orientaciones dirigidas a los respecti -'

I,

,

tro y organos adscritos.

- El control de los resultados obtenidos y de los costes de

funcionamiento de los Centros y órganos adscritos a la Di

rección, así como el de los ingresos que, en su caso, se

vos directores. enea rgado s o jefes, e instrucciones impar-

trda sa todo el personal.
- La supervisión de las actividades' desarrolladas en el Ceri-

perciban en los Centros •.

- La fiscalización del cumplimiento de las funciones. por pal:

te de todo el personal de �os diversos Centros y órganos
adscritos a la Dirección supe r

í

or ; la atención a las r e l a -

ciones humanas, a las condiciones de seguridad e higiene
en el trabajo, 'al perfeccionamiento profesional y a la co

rrecta relación con el público.
- El visado, con 'carácter potestativo, de los iníormes,

proyectos y actos de gestión en general, que se origi -

nen en los Centros y órganos adscritos a la Dirección

superior.

- La autorización de los actos de ge st
í

ón y de los documen

tos atribuidos reglamentariamente a la Dirección superior

como conjunto orgánico'.
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- La iniciativa para la adquisición de bienes e s pe c Ïfi c o s de

los Centros, y el refrendo, en su caso, de los proyectos
de compra o suministro formulados por los respectivos di-

rectores.

2. Las Direcciones superiores de Centros de prestación de ser

vicios, estarán dotadas de órganos de apoyo, en la medida n_!!

c e s a r ia para a s
í

s ti r le s en el ejercicio de la función di r e ct i

va y para desarrollar, como mí'nimo, las siguientes funcio

ne s :

- Preparación e impulso de la' pl a.ní fica cí ón del gasto y de la

pr ev'i s
í

ón de inversiones.

'Tramitación de los expedientes de autorización de gastos.
- Administración de las partidas presupuestarias asignadas a

la Dirección superior como conjunto orgánico y de las c a rs,

tidades libradas. en concepto de pagos a jtlstificar.
- Tramitación de los expedientes para Ia- aprobación y subsi

guiente contratación de la adquisición o suministro de bienes

e s pe c Ïfi c o s de los Centros dependientes de la Dirección.
Gestión o control de los pedidos de material procedente de

los Centros.

Tramitación de facturas y actas de recepción.
- Inventario, control y administración de los medios mate ri�

,les adscritos o suministrados a los diferentes Centros y oI.

ganas.

Análisis de los costes de funcionamiento de los Centros, ó.r.
ganas y servicios.

- Re Ia c i ón con los Servicios técnicos encargados de la con -

s e r va c ión y entre tenimiento d'e los edificios y locales en

que' estén ubicados los Centros y órganos adscritos a la

Dirección, así' como de sus instalaciones: y s e gu irn i e nto de

la ejecución de los trabajos por parte de los referidos Se_!"



vicios técnicos.

_ Control de los destinos y situación de todo el personal de 106

diversos Centros y órganos adscritos a la Dirección.

_ Registro, archivo y documentación de la Dirección superior

como conjunto orgánico.

2Q. Organos de base

Jefatura de- 'Negociado

Las atribuciones de los jefes de Negociado son las siguientes:

La cooperación con "la ,jefatura de la Unidad, en orden a fa

ciHtar el desarrollo. de su función directiva.

- La confí gu.r ací òn de los puestos de trabajo y de la estructg_

ra interna del Negociado, con el refrendo o anuencia de la

jefatura de la Unidad.

- La. racionalización y simplificación de los procesos admini_ê_

tra ti.vo s ; y el perfeccionamiento de lbs métodos de trabajo y

y la atención a las innovaciones tecnológicas.
La. organización del trabajo del Negociado y su distribución

entre los dív e r sos puestos o grupos.

- La dirección y coordinación de las actividades del Negocia
do mediante las oportunas órdenes, orientaciones e instruc-

ciones a sus funcionarios.

- El mando directo del personal del Negociado y la tran s rrrí -

s i
ó

n al mismo de las órdenes e instrucciones recibidas de

la superioridad.
- La supervisión del trabajo desarrollado por los funcionarios

del Negociado.
- La fiscalización del cumplimiento de sus obligaciones por

parte de todo el personal; la atención irunediata 9- las r e la -

c i o n e s humanas, a las condiciones de seguridad e higiene en

el trabajo y a la correcta relación con el público.
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- La autorización con su firma o visado, de todos 108 infor

mes, actos de gestión. oficios, requerimientos, comunica

ciones, citaciones y emplazamientos que se generen en el

Negociado, salvo los casos de delegación expresa de algu

na o de todas aquéllas funciones, en algún su bo r d i na do o

subordinados. poniéndolo en conocimiento de la superioridad.

- La avocación, en circunstancias especiales , de las fun -

cí on e s asignadas a los Técnicos o ,Administrativos del Ne

gociado.

Las func í.on e s que expresamente le delegue el jefe de la

Unidad.

La. su stitu c
í

òn del jefe de' la Unidad, en los casos de au

s enc.ia ,
vacante o enfermedad, de acuerdo con ·las priori�

des establecidas.

Jefatura de Servicio técnico o técnico-administrativo.

Las atribuciones de los jefes de Servicio Técnico o Técnico-ad

ministrativo, son las siguientes:

- La cooperación con la jefatura de la Unidad, en orden a fa

cilitar el desarrollo de su' func:ión directiva.

- La configuración de los puestos de trabajo y de la estruc

tura interna del Servicio, con el refrendo o anuencia de la

jefatura de la Unidad.

- La racionalización y simplificación de los procesos de tra

bajo; la mejora de métodos y la atención a las innovaciones

tecnològicas.

- La organización del trabajo y su distribución entre los di

versos puestos y, en su caso, grupos, equipos, brigadas o

secciones.

- La dirección y coordinación 'd e las actividades del Servi

cio mediante las oportunas órdenes. orientaciones' e ins

trucciones a los funcionarios y personal contratado.



- El mando directo del personal del Servicio y la t r a n s rn i s i ón

al mismo de las ordenes e instrucciones recibidas de la Su

perioridad.

La supervisión de la dirección de las obras o instalaciones

en c orn endada a lo s Técnicos superior es o medio s de la U ni

dad, y la a su nc
í

o n personal de dicha dirección cuando las

circunstancias lo requieran.
- La supervisión de los restantes trabajos' desarrollados

.

los, funcionarios y demás personal del Servicio.
- La fí s-c a l

í

za c
í

ón d�.l .cumpi Irrri errto de sus .obl
í

gac ion e s por

parte de todo el per s oria l ; la atención inmediata a las rela

ciones humanas, a 1<3:8 condiciones de seguridad e higiene
en . e!' trabajo y a la. �ortecta relación con el público:

- La autorización con su firma o visado de todos los actos

de gestión, oficios, requerimientos, comunicaciones, cita

c i on e s y emplazamientos que se generen en el S .ervicio, s�

va los casos de delegación expresa de alg�na o de todas

aquellas funciones y en algÚn subordinado o subordinados,. P2.

ni
è ndo lo en conocimiento de la superioridad.

- El visado de los proyectos, estudios, dictámenes, inior

mes, certificaciones, valoraciones, mediciones, análisis y

descomposición de precios y demás actuaciones técnicas

que, en el ejercicio de su respectiva competencia profesio

nal, hayan elaborado los Técnicos superiores y medios del

Servicio.
. ,

avoca Clan, de las fun -en circunstancias especiales,- La

ciones asignadas a los Técnicos y Administrativos de A<in'y

nistración general y a 105 Técnicos superiores y medi os

de Administración especial, encuadrados en el S·ervicio.

- Las funciones que expresamente le delegue el Jefe de la

Unidad.

_ La sustitución del jefe de la Unidad, en los casos de au

s enc ia , vacante o enfermedad, de acuerdo con las priorida

des establecidas.

por



Jefatura de Oficina

1. Los jefes de las Oficinas administrativas tendrán respecto de

las mismas, las atribuciones señaladas a los jefes de Ne g oc i a>

do, en la medida que les sean aplicables.

2. Los jefes de l as Oficinas técnicas y técnico-administrativas

tendrán, respecto de las mismas, las atribuciones señaladas a

los jefes de Servicio en la medida que les, sean aplic�b1es.

Dirección de Ce�tro de Prestación de Servicios 'personale's

1. Los d
í

r ect o r e s o encargados de los Centros de prestación de

. servicios. personales, t.errdr-á n las siguientes atribuciones:

- La propuesta de la planificación y programacion de las acti -

vidades propias del- Centro, y la previsión de sus nec e s ida -

des.

La colaboración con la Díre ccáón superior para el s eña larrii ej;

to de los objetivos del Centro.

La. iniciativa para el perfeccionamiento de los servicios del

Centr ç ; la formulación de proyectos de organización y funcio

namiento de los mismos, y su elevación a la Dirección supe

rior para aprobación.
- La c onfiguxací ón de los puestos de trabajo y de la estructura

interna del Centro, con el refrendo o anuencia de la Dí r ec -

. , .

Clon supe r ror ,

La propuesta a la Dirección superior de la adscripción y

traslado del personal a los distintos puestos de trabajo del

Centro.

- La organización del trabajo y su distribución entre los diver

sos servicios, grupos o puestos.

La dirección y coordinación de las actividades propias del

Centro. mediante la s oportunas órdenes. orientaciones e ins-

trucciones.



- El mando directo del personal del Centro y la transmisión al

mismo de las instrucciones recibidas de la Dirección supe

r io r , sin perjuicio de las facultades de mando que c o r r e s pojj

dan, en su caso, a los jefes o encargados de las divisiones

orgánicas del Centro.

- La supervisión del trabajo desarrollado por los fun ci o na r i o s

y empleados del Centro.

- La fiscalización del cumplimiento de sus ·obligaciones. 'por pa_r

te de todo el, n". .... sor-=L; la atención inmediata a la's relaciones

humanas, a las condiciones cie seguridad e higiene en el trà

bajo y a la co r re cta relación con el público.
La atención inmediata de los resultados. y de 106 costes de

funcionamiento de 'los servicios del Centro.

- El control inmediato de los ingresos recaudados en el Centra.

- La autorización con su firma o visado, de todos los docwne_B
tos que se generen en el Centro, salvo 101; casos de delega -

.

\

ción expresa de esta facultad en algún subordinado o subordi-

nados, poní éndo lo en c ono c irrrierrto de la superioridad.
- La avocación, en circunstancias especiales, de. las fun

ciones asignadas a los Técnicos o Administrativos de Adxni -

ní s tra cáón general y a los Técnicos superiores o medios de
.

Amninistración especial, adscritos al Centro.

- Las funciones que expresamente le delegue la Dirección supe

r
í

o r ,

La sustitución del Director superior en caso de ausencia, va-

cante o enfermedad, de acuerdo con las prioridades estable -

cidas.

2. Los directores o encargados de Centro, con el apoyo adminis -

tr ativo que, en su caso sea necesario, desarrollarán, además,

las siguientes funciones:

Atención inmediata a la conservación y entretenimiento del 1,Q
cal o edificio del Centro, y de sus dependencias e

í

n s ta l a c i o-



ranes y facturas.

Proyeètos de a d qu i s i c i ó
n o suministro de 10'5 bienes e s pe c í

fi cos del Centro.

598.

nes, así COmO de los medios materiales que le: sean d e s c rj

to s ; r e e a ba: n d o del a Dir e e e i o n s u per i or, e u a ndo pro C e da. 1 a

interve�ción de los Servicios Técnicos e�cargados de la ej!,
cu c i ó

n de aquéllas tareas.

- Formulación de los pedidos de material

- Formulación de actas de recepción y conformación de alba-

- Controi de destinos y situación del personal del Centro; en

cooperación con el órga�o de apoyo administrativo de la Di
rección superior.

Registro, archivo y do�umentación propia del Centro, en c,Q

cpe r a.c
í ón con el órgano de apoyo administrativo de la Di -

.rección superior.

3. Los directores o encargados de Centros de prestación de ser

vicios personales, ejercerán las atribuciones señaladas en los

párrafos prècedentes, en la medida determinada por la natu

raleza y nivel técnico de las funciones propias del Centro.



Dir � e ci ó n deC t: n tro d e t raba i o e i e e u tor.

l. Los Di r e ct c r e s o enea rgados de los Centros de trabajo e j e cu -

tor, tendrán las siguiente s atribuciones:

- La propuesta de la planificación y programación de las acti

vidades propias del Centro, y la pr e v i s i óri de sus necesida

des.

- La colaboración con la superioridad para el s e ña l a rn i ent o de

los objetivos del Centro.

La iniciativa para el perfeccionamiento de' los tr aba.jo s del <

Centro: la atención' a las innovaciones tecnológicas;' la torm!,!

lación de proyectos de organización y rri ejo ra de métodos, y

su' e l e va c
í

òn a -Ia supe r ior
í

dad para aprobación. '

_ La configuración de los puestos de trabajo y de la estrnctu

ra interna del Centro, con el refrendo o anuencia de la su-

pe r
í

or i da d ,

_ La propuesta a la superioridad de la ad scr ipcí ón y traslado

del personal a los distintos puestos de trabajo del Centro.

_ La organización del trabajo y su distribución entre los di

versos servicios, grupos, o puestos. '

La dirección y coordinación de las actividades propias del

Centro, mediante las oportunas órdenes, orientaciones e In s

trucciones.

_ El mando directo del personal del Centro y la transmisión

al mismo de las instrucciones recibidas de la superioridad,

sin perjuicio de las facultades de mando que corresponda,

en su caso, a los jefes o encargados de las divisiones or-

gánica s del Centro.

La, supervisión del trabajo desarrollado por los funciona.

rios y empleados del Centro •

.

_ La fiscalización y el cumplimiento de sus obligaciones por

parte de todo el personal; la atención i nrrie d ia ta a las r e la -

c i o n e s humanas ya las condiciones de seguridad e higiene en

el t r a bajo.
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La atención inmediata de ]05 resultados y los costes de

funcionamiento de los servicios del Centro.

El control inmediato de los ingresos recaudados en el Cen

tro.

- La autorización con su firma y visado, de todos los docu

mentas que se generen en el Centro; salvo los casos de

d e l eg a cí ón expresa de esta facultad en algún subordinado o

subordinados, poniéndolo' en conocimiento de la su p er i or i -

dad.

2. Los Direclores o encargados 'del Centro, con el apoyo admi

nistrativo que, en su caso, sea n e c e s a r io , desarrollarán ad�

más, las siguientes funciones:

- Atención inmediata a la conservación y entretenimiento del

local ..¡ edificio del Centro, y de sus dependencias e insta

laciones, así' corno de los medios materiales adscritos al

mismo; recabando de la superioridad, cuando proceda, la

intervención de los servicios técnicos encargados de la ej�

cuc ién de aqaê Ila s �areas.

- Formulación de 1ns pedidos de material.

. - Formalización de las actas de recepción y conformación de

albaranes y facturas.

- Proyectos de adquisición y suministro de los bienes e s pecd

fic o s del Centro.

- Control de destinos y situación del personal del Centro,

cooperando en su caso con el órgano de apoyo administrati

vo de la jefatura de la U nidad o instancia similar.

- Registro, archivo y documentación propia del Centro, coop�

randa, en su caso; con el órgano de apoyo administrativo

de la jefatura de la U nidad o in stanc ia similar.

3. Los Directores o encargados del Centro de trabajo ejecutor

ejercerán las atribuciones señaladas en los párrafos preceden

tes, en la medida determinada por la naturaleza y nivel t
ê

c -

nieo de las funciones propias del Centro.
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Jefatura de Unidad Ejecutiva de Distrito

Suprimida per l'acord de la C.M.P. del 14 de juny de 1985, que
va aprov�las Normes reguladores de l'estructura orgànica dels

Districtes.

Direcciones del Cuerpo de la Guardia Urbana y del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

Tendrán las atribuciones que se les señalen en sus respectivos
Reglamentos.

3Q.Subórganos de ,base

Jefatura de Grupo de trabajo

Los resp6nsables de los grupo� de trabajo constituidos por per
sonal Técnico o Administrativo en el seno de los 6rganos de ba
se, tendrán las siguientes atribuciones:

,-'Distribución del trabajo entre los miembros del Grupo.
Dire�ción inmediata de los trabajos de acuerdo con las órde-'
nes e instrucciones recibidas de las jefaturas de los órga -

nos de base correspondientes.
- Control de la cantidad y calidad del trabajo ejecutado y del

tiempo invertido en su realización.

- Control del uso de los materiales, maquinaria o aparatos
utilizados.

Jefatura de Brigada o Sección

Las atribuciones de los jefes de Brigada o Sección, son las si
guinetes:

Distribución del trabajo entre los oficiales y operarios de
la Brigada o Sección así como de los instrumentos, maquina -

ria y materiales necesarios para su ejecución.
- Dirección inmediata de los trabajos, de acuerdo con las órde

nes e instrucciones recibidas de los Técnicos superiores o =
medios, directores de las obras,' instalaciones, o talleres,
o, en su caso, de los Encargados jefes de equipo.

- Mando directo sobre el personal de la Brigada o Sección.
- Control de la cantidad y calidad del trabajo ejecutado y del

tiempo invertido en su realización.

- Control del uso de los materiales, instrumentos y maquinaria.

Jefatura de Equipo

Las atribuciones de los jefes de Equipo, son las siguientes:
- Distribución del trabajo, maquinaria, instrumentos y mate -



rial, entre las diferentes brigada o secciones que compo�
gan el Equipo.

- Mando directo sobre los capataces o maestro�jefes de las
diferentes brigadas o secciones.

- Superivisión del trabajo ejecutado por el personal de
las diferentes brigadas o secciones, de los resultados -

obtenidos, del tiempo invertido en su realización y del -

aprovechamiento de la maquinaria, instrumentos y materia
les.

- Fiscalización del cumplimiento de sus obligaciones por
parte de todo el personal integrante del Equipo.

II. Estructura· de apoyo o "Staff"

Jefatura del Gabinete Têcnicd de Programación

El Jefe del Gabinet� Técnico de Programación tendrá las
atribuciones que .le señale la Gomisión municipal Permanente
en el acu erdo regulador de su

è

s tru c tura interna', según, lo

previsto en los arts. 65 y' siguiente� del Reglamento de Orga'
nización y Administración del municipio de Barcelona; y, en
su defecto, las atribuciones que correspondan a los jefes de
Unidad operativa.

Jefatura de la Secretaría técnica de Area

Las atribuciones de los jefes de las Secretarías técnicas
de Area son las siguientes:

- Asistir a los Coordinadores y Concejales-regidores del -

Area en el ejercicio de sus funciones directivas.

- Ejercer, respecto de los puestos y grupos de trabajo y,
en su caso, de las oficinas y servicios integrados en la
Secretaría técnica, atribuciones análogas a las señala -

das a las Jefaturas de Servicio y, en su caso, a las Je
faturas de Unidad operativa.

III.Estructura directiva

Concejal-Regidor de Area o Sector

Los Concejales Regidores de Area tendrán las atribuciones

consignadas en el extremo tercero, 2 del Decreto de la
Alcaldia de 16 de octubre de 1981. (Ahora, el sexto de los
D.A. 27 julio y 14 se�)tie:�b:::-e 1983, texto refundido}.

Coordinador de Area, Subáres o Sector

Los Coordinadores de Area o Subárea, tendrán las atribucio
nes consignadas en el extremo quinto, 1 del Decreto de la
Alcaldia de 16 de octubre de 1981. (Ahora, el septimo de -

los D.A. 27 julio y 14 s�tiembre 1983, texto refundido).



Cuerpos Nacionales (Ahora Funcionarios con habilitación de ca

rácter nacional)

El Secretario general, el Interventor, el Depositario de Fon

dos, el Vicesecretario, el Vice interventor y el Oficial Mayor,
ejercerán las funciones que les atribuyen las disposiciones le

gales vigentes.

Directores de Servicios

Las Direcciones de Servicios podrán constituirse al amparo del
art. 106 del R.D� 304�/77 de 6 de octubre, con el cometido y -

en las condiciones que determina la,�uinta, bis, de las medi -

�as �rganizativas aprobadas por el Consejo Pleno en 26 de mayo
de 198,2. (Ver ahora el, art. 176. del Texto refundido de las -

disposi�iones legales vigentes de Regimen Local y el extremo -

Octavo del D.A. 27 de Julio y 14 de Septiembre 1983. Texto re-

fundido) .

'



 


