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Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de

les Bases del Règim Local. Art. 24.

Beglament d'orga�ització, funcionament i

règim jurídic de les Entitats 16cals.

aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 d� no

vembre.,_Arts. 119. 128 i 129.



LEGISLACIO SOBRE ELS DISTRICTES

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Ba�es del Règim

Local.-

Art. 24. Per a facilitar la participació ciutadana de la g�s

tió dels assumptes locals i la seva millora, els Muni

cipis podran establir òrgans territorials de gestió de�
concentrada, amb l'organització, funcions i c0:pet'è.Q
cies que cada Ajuntáment els confereixi, ate���. a les

característiques de l'assentament de la pobl¿c�6 en el

terme municipal, sense perjudici de la unitat de govern

i gestió del Municipi.

Reglament d'orgaA1tzació, funcionament i règim jurídic de les

Entitats locals, aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novem -

breo

Art. 119. Són òrgans complementaris de les Entitats locals -

territorials:

2. En els Municipis, endemés:

a) Els representants personals de l'Alcalde en els poblats

i barriades.

b) Les Juntes Muni�ipals de Districte.

Art. 128. El Ple de l'Ajuntament podrà acordar la creació -

de Juntes Municipals de Districte, que tindran ----

el caràcter d'òrgans territorials de gestió desconcen

trada, la finali tat de les quals serà la gestió dels a� -

sumptes de la competència municipal i facilitar la pa�

ticipació ciutadana en el respectiu àmbit territorial.

Art. 129. 1. La composició,organització i àmbit territorial -

de les Juntes sersn establertes en el corresponen Regla

ment regulador aprovat pe� Ple.

2. El Reglament de les Juntes determinarà així mateix, les

funcions administratives que, en relació a les comp� -

11 •



tències municipals, es deleguin o puguin ésser dele�a
des en les ma�eixes Juntes , deixant salvada la uni -

tat de gestió dèl Municipi.

3. El Reglament de les Juntes Municipals de Districte es

considerarà a tots els efectes, part integrant del Re

glament orgànic.
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NORMES REGULADORES DE

L'ORGANITZACIO DELS DISTRICTES

I DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA

(Aprovades definitivament pel Consell Plenari de S/XII!86)



1. INTRODUCCIO

En els Districte••ns trobeM amb un personal qualificat.
director de serveis, secretari general, cap i equip de serveis

tècnics, cap de serveis per�onals, responsable del cRntre d.

serveis socials, directors del. Centres Civi�, da casals d.

Joves, de llars d'avis, animadors .conòNics, informadors,
periodistes, etc. La relació amb l�s entitat. ha canviat. a l.

informació periòdica d'alIO que fa l'Ajuntament o del quo diuen

els veïns o associats s'afegei)( cad. v"gada m... 1 .. col.laboraciO
me. o meny. critica, el recolzament del. un. a iniciatives o

activitat. del. altre., la participaciÓ en l. gestió del
Districte.

el 1984 una nova divisió

aconseçuida. la sò 1 ida

Districtes i el moviment

d'estímul d�l proc�s

El prlmer Ajuntament democràtic, en iniciar el proces descentra
litzador aprovà el Reglament dels Consells MuniCipals d.
Distrlcte (21-XI!-1979). 5' inclogué unA d

í

po s
í

c
í ó

transitOri.
indicant que transcorregut un any es procediria a la seva

revlsió per a rp.collir l'experiència adquirida i adaptar-lo a

les possibles modificacions dft la legislació local vigent.
Aquest Reglament permeté constituir Consell� de Dlstrlcte

�r��idits per· u� Regidor nomenat per l'Alcalde � propost� del

Grup Municipal que va obtenir més vots en el Districte. El

Consell de Districte està format per Cons�llers nomenats pels
pu tlts polítics o cualicions i en forma proporcional .15 vot�

obtinguts en el Districte.

Es crea una Comissió Perm�nent formada' per un representant d�

cadascun dels tres partits o coalicions Més ��t3'e5 an el
Djstricte i s'atribuei� al Conseil d. Di�tricte la cap�citat de

crear Comissions o Grupg d� Treball segons le5 necessit�ts i
interessos del Districte, per problemes concr.t� o per zones d�

terminades del territori. Les competències atribuides al.
Conse�ls d. Districte són de car�ct.r informatiu, consultiu,
propositiu i de comunicació amb els ciutadans.

El segon Ajuntament democràtic aprova
territorial de la �iutat. La unanimitat

base històrico-geogràfica dels nous

associatiu, seran factors importants
descentralitzador.

Alhora que s'implanten els nous Districtes, s'elabora un

proçrama relativament �nblci6s i molt detallat d. dEscentralit
zació de competències, funcions. i serveis. Aquest progrAma

s'aprova, en versió resumida, en .1 Pl. Quadriennal (18-XI-1983)
i en la ••va versió desenvolupada, per la Comissió de Govern

(lS-V-1984). Al matei� temps la prOQressiv4 territorialitzaciO
de 1 .. inversions i de l'organització de diversos serveis

(socials, de neteja, centres cívics, etc.) cre. condicions ��s

favorables • la d••centralitzaciÓ. En el curs de l'any 19a� IRS

transfer.ncie. de funcions i serveis als Districtes per�et.n
consolidar una estructura administrativa sòlida i d'una

eficiència �olt superior a la que hi havia en "I period�
anterior.
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En aquest�s condicions el Reçlamvnt de 1979 s'ha qu@dat estr.tl
1. vida- quotldianA d�l. Districtes, les 5.ves comprtènci�s
reals, la participaci6 ciutadana, van molt més enlia d.l que
estableix un reglament que trni. neces_àrlament un caràct.r

provisional.

El rllarc 1eg .. l , lentamsnt, tambtll '!I'h", modificat, encara q u ... no

s'ha completat la contrucci6 del marc jurídico-polític que
permeti substituir del tot la Ll�i Especial de Barcelona de
1960. A l'�bril de 19B� �s va aprovar la nOVa L!&i d� RègiM
Local, que en �l s.u .rticl� 24 establei� qu� .1. muniClpie
podran establir òrçan� territorials d. gesti6 desconcentrada,
aMb l'organitz.ció. funcion� i competències que cad. Ajuntament
els conferei�i i amb l. finalitat de millorar l. gesti6
municipal i facilitar la participaci6 ciutadana.

En la mesura que aquest. llei dei�a vigent la Llei Especial d.
'Ba�c�lona en tot allò que no l. contradigui i per no hAver-s.

qesanvolupat la legislaci6 �utOnomica de carÀcter local ni
�aver-se aprovat l. Cart� Municip .. l de Barcelon.. , 1. r.gl�ment�
ci6 da la Descentralització i d. lA Participaci6 e� mou en uns

marges relativament imprecis.os.

Una vegada aprov.J.da l. nov. i definitiv. divisió territorial,
mentre empreníem el procés d. tr�ns�erèncie§, V.aM consid�r�r que
haviem d'elabor�r una nOVA reglamentació per les raon� segUents:

al Perquè legAlment és po��ible, Ja que el marc le;al ofereix un

m�rç� suficientment ampli per una reglamentaci6 que s'adeqUí
a l' organitz,ació, funcionillllent i <Ilct ivitat dels Di!Jtricte�,
que no e�ti�ui en contradicció �b la l�gislació g�ner.l i

que s' inte�rl en l. fU'�ura C.art .. Municip.al.

bl Perquè politicilment é'. un compromís de lA l"Iajori.a de Govern,
qua s·e�press.va .1s Programes �unicipals del PSC i dal PSUC
i que va ser AssumidA pel Pla GUildriennill (1983-1987). A ��s,
el Reglament de 1979 e,.tabl ia l¡e seva necess.ll.riA revisió �l

terme d' un Any.

c) Perqu. lA din�MicA descentrAlitz.dora i l. vit.litat de la

participació ciut.danA exigeixen unA r.gl�m.ntació que

correspongui a lA vida real dels District�.

d) I, per (llti ... , consider1!nt convenient forll'lollllit:z:.ar aque�ta
pràcticA descentrillitzildorA i pilrticip.ativa per consolid.r-la
a lA nostil �iutat i per facilitAr que .s tingui en co�pt.
quan s'.laborin le� lleis Autonòmiques i els .ltres

rpglaments de BArcelona o d'altres ciut�ts.

Aquestes normes

ll .. rg de més d.

• l'Ajuntament,

són el resultat d'un treball desenvolupAt al
dos anys, i hA perm.s una discussió aprofundida
a15 Districtes i Amb l.s Entitats •

L'aprovAci6 d. lA Llei de Règill'l LocAl permet ara Aprovar �questA
normativa. En el futur la tasca .nd.g�d. per la ComissiO de la



Carta Municipal permetrà elaborar I aprovar u n a nova t e g t s i ac t
ó

esoeclal per a Barcelona, de les Corts espanyoles I del Parlament
de Catalunya. En el nou marc podrem dotar-nos d'una re�lamentaciÓ
més definitiva de là Descentralització I de la Participació. Serà
una tasca del proper mandat. Ara fem un pas més,cap endavant, en

El seGtlt de la democratitzaciÓ i d� 1 'efIciència del govern
municipal. Aquest és l 'objectiu de les Normes aprovades unànima
ment en el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona del 5 de Desembre
de 1986.

Aquestes Normes r.o són un producte de laboratori. L'equip
polític responsable de la Descentralitzaci6, amb la col.labora
ció deis Serveis Juriuics dw l'Ajuntam�nt de Barcelona, ha
pretès for�alitzar en un redactat t.cnicam�nt coherent
l'experiència pràctica dels �rota�onistes de la Descentralitza
ci� a cada Districte (pre$idents i consellers, tècnics,
dirigents d'entitats). Ai)(í matei)( s'h. pOlJut compt ..r. en la
darrera fase d� la �iSCU5i6 i redacció, amb la col.laboraci6 de
l'oposició. Els Grups Municipals de CiU i Popular han participAt
activament en la r�dacció fin.l dEl text0 i han �anife5tat l.
sftva intenció de votar-lo favorablement. Com en el ca. d. lA
Divisió Territorial d� l. Ciut.t i del PN:>çrama d .. dl!.'5centrillit
zaci6 de com�et�ncie5, funcions i servois s'hA dv destacar
l'entesa aconseguida sobre qUvstions quo p.r 1. seVA naturalesa
-nova organització b�5ica del �ov.rn d. l� ciutat- fan
desitjable un acord que l�giti�i el proc.s de canvi empr*. i qu�
permeti consolidar a ll.rg pl�ç el nou siste�. d. gft�tió
municip,¡nl.

L'aprov�ció d'aquestes Norme. suposa pr�cticAment l'acompliment
del Program. Ou .. driennal en m.t_riòl d. Oesc.ntrilll i t zilció. Ou.n ,.

fin.l dm fYl�nd.t 5' hilgin completat lus trAnsf.rèncie� de funcion1l
i recursos (inspecció, pl.ns i projectes d'urbanisMR i obres
públiqU6�, m«ntaniNent d. l� ciutat, etc.) i qUiln, en el proper
mand.t i en el mArc de lA Carta Municipal, es cel.1ebrin
eleccions directas d. Di�tricte, �'haur. acon5e�uit realitzar en
un tem� r·l!tcord, en comparació Al conJunt de p.ïsos europ�s, un

proc•• de Descentralització politicA i administr.tivòl que es
caracteriza per lA seVA cap�citat d. crear estructur� i for�e.
de gestió nove., pel consens i al plUrAlis� polítics en que e.

produeiK i pel desenvolupAment de la participació ciut.dan. que
fa possible. Aque.te. virtualitats s'exposen Ja en 1 •• Normes
que s'aproven ara, a finals d. 1986.
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NORMES REGULAOORES DE

L90RGANITZACZO DELS DISTRICTES
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EXPQSICIO DE MOTIUS.

L. Con5titució. en .1 s.u Art. 103, assvnyalA com a principi que ha

de re�ir l'actuació de l.s Administracio�. pQbliqu�s .1 d. desc�n

tralitzaC1Ó. Aquw5tA determinaciñ e�press. la voluntat

constitucional que el. wn. p�bl:c' s orQ�nitzin d. forma qu.

l'e�ercici del p��er giQui wl més proper p05�ibl� als ciutad«ns.

Els principis con$titucionals els ha r�collit l. Llei d. B.s�s

reguladora del Rèçi. Local. En l'aspecte organitzatiu la possibili-'

tat de desconcentrar les competènciw5 dwls Municipis s'empara en

l'Art. 24 de l'esmentat te�t legislatiu que perme!t l'establiment

d' òrgarls territorials de gestiÓ desconcentrada, els qual!! tindran

l'org�nitzaciO, funcions i competències que 1"AJuntam.nt els

atribueixi.

Les Normes present!l incorporen aqu�!ltllts pravi!Jions nOY'm.1lt ivp.'!i A.

l'organitzaciÓ del Municipi d. 9arc.lon�. est&blint, com 4 òrg�n9

político-territorials d. desconcentració els Di�trictes, tant per

la seva tradició hist6rico-legis14tiv�, �om p.r tractar-sw dltl m�rc

adient per � possibilitar la participació' ciutadana, sen5e

perjudicar l'efic�cia exigible en l'actuació �. qualsevol

administraciÓ pública. En aquest sentit e� mants la divisió de la

ciutat �n deu Districtes, d'�cord amb l� d�rrera reft�tructur�ci6

aprovada pel Cons@ll Plenari el gener de 198�, i es dón. la

denominació a cadascun d"l!!lls d'acord amb les determinaciv .... J.

l'expressat acord.

L'esmentat Art. 24. dllt 1 .. Llei au'toritza que .s confe.,...ixin

cc ,�p.tències als òrgans desconcentrAts. Aqu.�t t�rm. suposa atorg�r

una possibilitat m.s àmplia que la sioople d.l.g�ció i perm.t,

tamb., que els Distr1ctm. pugl.lin aS!iu�ir, s,i abei ho decideix

l' AJ untament, c:ompliltttrncieg i fUl''1ciol''l1ll .n totas l.s mat_ries d.

possible titularitat municipAl. LllS NormCl. l"'1Itf.:on4!!ilCen aqu_t fet i

relacionan, al'Ab caràcter general, aqulf5tes In4lt.ri_, i alhora

estilbleixen el procediment quo 5'1 ha do seguir per la trAnsfer�l.,cia

da compet_nei •• , el qual tè com a principal. fin .. litat� tant la

descripció 1 elCtensió del trasp._, amb d.fini�ió del car�cter

decisori, consultiu o de control de l'activit.t, co� •• garantir

qUI! el Oistrict. tingui els mitjan. i recursos suficients p.r

desenvolupar-la.

Les Normes ReQulador.s estableilC.n � a Or;an.
Oistrict., el President, el Consell de Districte

Govern.

del govern d.l
i la Comis.ió da

El primer és nomenat per l'Alcalde d'entre el. R.�idor., a

proposta, però, d.l Consell de District�. D'aque.ta for.a ••

garanteilC el principi d'unit�t de govern establert pel Ja citat

Art. 24 de la Llei b��icA i alMora no s' independitza d. la

voluntat del Consell do Di.tricte. Aqu••t e. configura COM el seu

Organ m�)(im d. repr.sentació j" par a1)(1'), l.. NOnMHI Regulador ••

dispos.� �ue !i.r� 8scollit dir.ctaNent pel. veï�. Evidantm.nt

aquesta elecció no t. re. a vwure aMb l •• al.ccions par int.grar
el. ans .l� quals la Constitució atorgA la r.prr.ent�ció din.



.�;:.....,;

22.

l'orQanit�ació d� l'Estat. En aquests ninçú me. qUti els ciutadans

pot nom�nar .1 saus' inteçrants, a tr�vés d. la•• leccio�, �n canvi

els Orçan� de�concentrat., pr�cisament per l� seva natur.l.�a

d'òrgans, poden ser int�çrat. com d.cid�ixi l'Ajuntament. Ho podria
fer sense escoltar els v�in.. però aten�nt al� principiS
constitucionals de descentralitzaciÓ i participaciÓ, .qu��tew
Normes opten pel sistema electoral, atribuint al .Consell Plen�ri la

�,eva regulació.

La Comissió d� Govern, intf"grada p"pr un mAlxim d' IJn terç ditl,.

memt'r"s del Con51!11, es confiçura co", a òrgan d'asaist*ncia .1

President, ·qUe! en forma pOlrt, i de QOlrant de la continuïtat de I.

�estió politico-administrativa.

:'om a òrgans de naturale5� con�ultivu i d. participació es cr.�n el

Consell Consultiu d'Associacions i Entitat. d.l Districta, amb l.

composició qU6 �� preveu en l�s Norm•• R.guladore� de la Pa�ticipa
ció Ciutadan4 i l�s Comissions d. Treball, � les qurlfi podran
integrar-s' hi person••• 1 ienss .. ls òrg<An.1'S d. !;IOVf!.rn del Di.trictlf.

3'estable!!ix en el règim d'.cord!S qult .quests !i'adoptin per MaJori.A,
:-,b excepció d'aquIP.11. supònits en qUf� s'estableixi .lCpr·.'lIs ..,.,.nt un

quOrum supG!rior.

Com Ol mesur.a !;jen.ral da �,:t.,! A, fin4l1ment, e15 dispoSA que. contr ..

els actes del!5 òrgans dll govern del District••s podr.\ i.nterposar
recurs d' alçada davar.t l' AlcAld� amb .. 115 Itfect.... dol rltCurs dir

reposició, previ a lA interposició d.l recurs contenció�-adminis

tratiu.
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TITel.. PREL HH NA R

Art. 1-

Els Di!ltrictes són e!l!l ór'gans de caràcter representatiu en què es

dividei� territorialment el municipi amb l'objecte de

de5c.ntrAlitzar i d�sconcentrar el seu govern i administració,
promoure l. particip.ació ciutadana i, l'aplicació d!una politicd

�unicipal igualitària orientada a la correcció dels desequilibris 1

la representació dels int�resos de les diverses zones i barris del

raun
í

c
í

p
í

,

Art. 2.

1. COl"'"rtp1Spon.l Cons4IIll PlenAri Municip.al estAblir el nombre i

límits d�l� Dimtrict.�.

2. El� OistrictlHl da a.rc:elon-A són. CiutAt Vell., EixarJlplo. S.antm

Mon1:Juïc, Lms Corts, S.rri�-St. Bvv-vasi, Gr�ci .. � HortA-Guin.¡ardò"
Nou Barri_, St, Andr.1..I i St. �.rti estAblerts per Acord d�l

Cons�ll Pl�n4ri dQ lB dM genar dm 1ge� i aprov.t� definitivament

pillI"" l. Gene'rAlit.t .1 2'9 d. febrer d4Pl In ..tei)( any.

Art. 3.
GUAnt ... 16S t'ormats d .. participació ciutGld.an.m el travll!s del Distr'icta

!I'.stAr� al qu� disposen lw� Normes R�gulador.� corresponents.

T I TOt. I. - Ct)tllPET'ENC I ES DEl.. DI STR I crs

Art. 4.
,

Aftb clir.c:t •.,.. ;.,..,.r4111 i � pe""�ludic:i' d�l que 5' ...tAbl"ix «m

l'Article s.gUan', .1. District...Kereiran l� ccmpwt.nci&s

dml.gabl.. par Llei que .15 siguin conf..,..id.. �l. òr�4ns de �ov.rn

l'IIuntcip.al, 1... quals podrAn t.nir car&ctal'" dllCi1lOri. d., !;Ir.Jt (6,
consultiu i d. '�rol.

Aw-'t. 5-
1. El. lHe't1"icl_ pod.,..An .¡:(lh""C:ir eoape't�i... 1m lMl m4lt •.,..ilHl

..gu.n1J.,

.a> s.g�&" ." ll� pÓbl ics.

b) �iÓ del tr.ntli� d. v-nicl.. i pe, -..ones en 1... vi ...

urbanes. -

c) Prot.c1:i6 civil, pre'V'ln'W::ió i .x�inciÓ d'i'l"lCttY'Jdita.

d) Ordon&CiÓ, g..�ió, .xecució 1 diaeiplins urbanistica, proao

ci'6 i getñte d'hAbUatQ8'.' p.tb"'C'U i J&rdhm, p4vi�ació d.

vi .. pc1bliq"n urtuiU'w.wa 1 cont6erV&Cló d. c<L!lllima i viII. rurAl ••

• ) P.�.,..i�i hi.�6.,..ico-art!.�ic.

1') Pro'toc:eiÓ d.l DeCii aabi ....t.

g) Aba.t�., ..corxAdors, f'ir.s, MarCet. i dc1'wnsa d'usuAris

r contIUMi dof-1l.
h) Pròteccicf en; flla salub..-itd ·pdblic..
1) -Partfeipeei4" irn l. gec1rH, d� l' etlll'r'Ció 'l'.,..illàric dg lA �11.A1:.
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J) C._ntir'i. i ••rvlII'i. funetr .. r-í s ,

k) P�t.iiciÓ dttt... !s.rv.'is socials 'i da proll'1oció i rein!l.rci6
soci al.

1) Subminigtram.nt d'aigUa i enllumenat p�blic; serveis de
nateJa viària, de recollida tractament de residus, clave-
guera� i tr�ctament d'aigUes residuals.

m) Transport pOblic de viatg�rs.
n) Activitats i insta1.lacions culturals i esportives; ocupació

del temps lliure, turisme.
o) Participació en la programació de l'ensenyament i cooperació

amb l'Adminis�ració educativa en la creació, construcció 1

Nanteniment dels Centres Docents p�blics, intervenint en els
SQUU Org�ns da gestió i participant en la vigilància de
l'atcoRlplirHInt d. l'�olarii;,¡¡t oblig"ltòrit�.

p) Erl ·tot .. l.s altrijfs ll'1 ..tèritl'5 que d'acord amb l'Article 2 de
len Llei B�.ic,¡a: ds Règira Local s' atribuuh<in al municipi pEtI'"
ll.i. �to,'i"lls.

2. El. acord. d'·a.sign4ciO de co.p4It.ncieg .. I. DistrictllH$� hauran
dit contwnir nat..--fluria.."lltiiI1"rl; 1 ... dDi:.MJii�c·i01"'tS 5agüvnts:
a) Dltscripci6 eX4cta dfll la co.mpet_nci4 aS5iç;¡n.d.9 així com la

sev.. nat·ur<Zll� diK:i�rOria� dtl' gost ió. con5ul t iva o de
control, i en tot cas l�s �uncions concretes que haurà de
de••nvolup ..r Gl Districttt.

b ) Organ del Districte qu. E!x.fttrcirà l.� comp.tència conferida.
c) F.cult�t. d. coordinació i tutela quo oxerciran le» Are�5

Centr.ls dw l' AJu·nt .....nt.
d) MitJan. human. i maturial. que s' ••signen al Districtm. Les

comp.ytenci.,. trilHI"Is'feridCl§ illnir.n s.mpr'o acomp,¡,ny.'ldiif� dlll'l$
rvitJantl nec.15sari!l �r .al sau corroct. extlrcici.

3. L'Atribució d. ��tt.MCi... 'haur. do F.r .amb c.rActar g.n.r�l
per tot. el. Di.�rict ... sense perjudici d'.qu.ll.s .activitat�
que per la sava n.tur.. l ......" el �u carÀ·et.r t1)(paril'lMlntdll. o l.
sev.. r.lpó1lC'H'ir.:1t .. ·t tIOl. puguin ...,.. aXllrCidtl1& ttn un o m�s
Di.t:rict ....

Art. 6.
1. A ... d. 1.,. COIIIf)lttlmc:i.. que siguin ASlIlign&d1t1l eXpr1t1I!l-AJUClmt,

d' acorct � l'Ari. :5, cOr' ••pondr.tl <111 Districte, en t� e ....
a) Fo......� 1 ... r.l..:iona d. l"AJunt:&IIIolIhtt ...b 1 ... entitet.

civiques i cul'�als radiead.. al Districte. Aqu..t�. 8nt1-
t&' ......" inf'onuad_ pt'tIC.p�iv...m: previ� a l'aprov"ci6
d. I

El. P""MIsuposirOCJ del Di.t:ric::'t ••
- Proer.... d' &c:'tu..llCió o 1 .. ...". NlVi.ió.
- Plane cor�r.�. que .��in el Districte.

b) In�� peri�ic� .1•• ltreo 6rgans d. gov.rn .unicipêl
sotw-. l' .f'ickia dCihl lIGrVai. MUnicipal. prtHItat. Im l' ubit:
t""""i'l:o."iel del District. i .laborAr It1IItudi. sobr. 1 .. sev.s
�&ita" ••

e) As\Se1l'''''·.l'" la ....1ac:i6 c:ons__ ant ... 1... div� .NHt'It d•
.....-v.i. d• .ol' AJunt� ..

d) F.... arriba� t�fl el .... l�r.s c)rg.cfttl Municipals dec:itlCri. 1 ...
ciM:uaat.nci4iKI �.. 1.CiiC'ti.ves o �l. delI) ad.inietratu que
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puguin t ..nir incid.noCÍil en lil r9'll01uc::i6 quo S''ll dict
í

,

In�or�.r al� ���ini5trat� d� l'activitat munici�al mitjançant
el'll corre5pon�nt� brg.n� d' informaciÓ.

f) Vetllar per la protecció ciutadana al Districte � adoptar,

s)

2. Els Districtllt'll podran e'Sit.iI.blir o mant,emir relacions amb altres
i�·t i'tucion. dit l' E'St.t 13'rl atl m.arc:: de lUlll compiiftèncie'5 i
t'uncions qU.D ,••

' ls hagi al,'Ssignat asptI!cí�iC:alm.nt i haur'an
d' in�orlR ..r prtK:.pt iv"_n1; al l.il COllli5Si6 di!' Govutr'n dEl

l·AJunt_.ntw NOIlll1Hl poclrAr\ 1".,� ac()rds -<I.lab altr.,s insti'cueions:si
l'AlciIllde f� 1 .. dul.�il,ció c.-or-rfu4pOl'Wltn-t.

n'TOL l r, - OR13AN9 DE GOVERN DEL OHITRICTE

t=trt. 7.
Són òrg.ans dlll Qov4llrn dol Di,BtrictCIII

A) El Preuid.nt del ConsolI d� Diytricte.
b) El Con�.ll d.-Di�trict.�
c) La Comisllli 6 d. Govern.

CAPIT10L PRXJllEI1

Ar1. a.
1. L' Alcalde �1". i 1Htparar.. el PrlHlidarnt dal Dilltrici:e ..

P1"'OpotRtft del eons.ll do Di!l-tl"i� ••

2. El �� heurA do ntea'.u"t• ..., Ul"llA � que sigui
11ft �ita d. l'AJ"nt� ..

Rogidor

3. � r� �ivadee d'int� Munieipal g.�&l l'AlcaId. pedrA
c:tIttD4Hlr.l PregidtJnñ d�ltl Di.i:l"'i�lit" d. lo qWl! in'f01""..rl¡ &1
eon..ll Plenari d. l'AJunt�.

AI-t. 9.

CorrtnIpondIr,l &1 PMlsidcmt del Con1Joll d. Districte III .... 4 ... de
1.. co.�ònci_ que li si Quin atribuid.. ..., 1I1s .cords
d· ••• i�ió de coape'tònc:iI••• 1 Dig'tri�ct. 1.....g�,u
.) Dirigir .1 QO'II .... " i l' .d.ini.tració d.l Ol.triet ••

b) Rltp .aen1¡.r l' AJu��.... lA d-"f"'C'ACió del Districte, -..n1a

perJudici d. 1& reprocont.c:1ó g�cl de l'Alcalde.
e) Convocar i pnttlidir loe �t!lon\il del PIc. i Coais!IIicmw del



Dl�trlct� i dlrimir 915 empats amb vot d. qu�litat
d) Dirlgir, inspecqlonar i impu15.� els serV.l. i obres que

realit;¡:ï el -Di�trict!!. �en5e perjudici d' informar .1 Con�lill en

al p-imer plenari.
R) Di5posa� despes.5 din� .1. limits d. la �eva competènclA,

ordenar pagaments i retre comptes. '

f) Exercir l. direcció d. tot el personal del Districtv, 59ns

perjudici de .a competència general d. l'Alcaldia.

g) Convocar i presidir le� session� del Con�ell d'Entitats i

As�ociacions del Di3trict� qyan actui com • Con5e�1 Consultiu,
d'dc,ord amb el q'Je e s t a b l e

í

x l'Art.' 18 d'"que�tes Normes.

h) Preparar i establir l'Ordre del Dia de les session� del Consell
de Districte i de la Comissió de Govern.

i) Pr�parar l'Ordre-del Dia de les sessions del Consell Consultiu

d'Associacion� i Entitats del Dist�icte, d'acord amb els afers

que proposin els membres de l'esmentat Consell.

J) Executar els acords dels òrgans col. leçiats d�l Districte.

k) Autoritzar pagaments.

Art. 10.

1. Només en �l supòsit d'entendre que un acord pre� pel Consell de

Di5tricte o per -la Comissió de Govern vulnera l'ordenament

Jurídic, el President del Consell podrà suspendr� la seva

execució, donant compte dels motius a l'Alcalde, en un termini

de vint-i-Quatre hores a p�rtir de la fi de la sessió en què
s'hagi adoptat l'acord.

2. L'Alcalde, escoltada la Comis�ió de Descentralització en un

termini de setanta-dues hor.� a partir de la recepció de l'acord

de �uspt!!n!iió, h.ur''\ de r-atificar-Io expressament. La no

rati�icació en l'�smentat termini si�nificar� l'alçament de la

suspensiO i quo l'�cord sigui vàlid des del moment en què va

ésser adoptat.

3. El Con�oll de Districto en c�s do confirmació de la suspensió
d'un �cord podr. sol. licitar el seu aixeca�ont en interpelo lació

escrit. o verbAl 41 ConsolI Plenari dE l'Ajuntament.

Art. 11.

1. El Consell do Districto podr� nomenar, d'entre els Con5eller� i

a propo�ta dol Prosidont, un Vico-president quo el substituirà

en ca. d' absència, ce-ssam.nt o malalt ia.

2. El Vice-presidont no tindr� la facultat �e suspendre els acords

dol Cons.ll do Districto. En la� se�sion� en qu., pels esmentats

motius en l'.part.t anterior, ol Vico-president faci les

funcio� ds President, h.ur� de remetre a l'Alcalde en el

termini d. vint-i-qU4ltro hores, la relació dels acords adoptats,
• afecte. dol qua es di�posa en l'Art. 10.2 d'aqueste� Normes.
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El �'�ll d� Di,l:rtr��o

Art. 12.
1. El Con�itll d. Diiltric't. és l'Or�4n d. rgppr�.ntalció =l.lectiva

dl!!l Di5trict •• i ha d. Çjillr¡¡ntir!tl cOi'llplir.ent de 1_ finalitats

�><preSSad6!9 ili. l'Art. 1. Es compondrà de quinze meNlbre9.

2. El!!1 r"'�tIlbrl!!!I dl!tl Con54tll cia Districte s' elegiran directament per'

Sufl"agi uni'lfJr5al, 11 i.ure, dirl!!!ct. i secret 'pals veïns dffl

District� amb dret ili. vot.

Art. 13.
1. El Con!slitll dli! Dimtricte celilfbr,arà SeS5l.0nS ordinàries una vegada

al mes, i le!1 IIIl('tr ..ordirl<'lrie� q�le con,.idsri oportune5, les que

siguin !!lol.licit.;ac:lU111l ptl!l Cons�,ll Con5ultiu d'Entitat5 i

A5!1ocidlci<,n$, per un tarç d31s ·lMHIibr91Z d.l Cons.ll o per l' u par

c.nit del'li ciut.d.m. c.nsatm al Oistrictll.

3� L.il convcl<::jR\1l:8r:i,*I dw lm'SI !lfllslIioYl1!ò ordi,"'¡'ri,_ dlill ConslII!ll dli!'

Di!ltrict.! !lv o1IoollllpanyOllr.à dll.' l' Ordr� d.l Dia corresponent i haurà

d. d istlf'i blJlilr--5" entr'. uls Con�!lell&lIr!I i.l Consall d' Ent i tats i

��!IISOC'ii!l.c:iorl'll en un t4l!1"llIlini ,d'li cinc dies n,iltural� d' antelaciÓ,
co•• minim, • la c.l�braci6 d. l •• sessions.

2. Totau lMI S'''"SiOnfi d.]. CoV'l1JOll d. Di!ltricte stn'"an pÚbl iq'..I_ i

il' 4111t.ab1 ir. 1.a for... ad-.ql.l4Id41 p.r fer possible 1 ...
,

i l"lt"rvenci�

d.l. 4•• i.te�tru qu. ho dDM.�in.

4. Lllt1l slt'5uion.. lf)(traor'dinÀr:i� h.nuran d' I�� ...r convocadlR'.!I d05 d ie'.5

n .. turlll'JI), COfi a mínim, .bans d. 1 .. seVA cftl.bració, e)o(cept. en

c." d' ur;el'cia, qUlllt ho s,.r.n 11'1'11 .1 t.u·'l'IIi'n1 ra:í.niAl qUID perlMtti l.

di.tr:1. tll..ll:::i�b d. l' r.Jrdl"" did Di.l .11& COn1J.llwrrs: En aqutlt1lt dt1lrNllr

supà_i tv 1'.lr," '''al tolA .cord .)(pl"1k dl'll Coml.ll dOnAnt val id-..- <).

l. C::C",IVOCflt h ... :l. ...

:5. No podrà C1IIletn·•.-'"1Iie vAlic:!� cap reunió SltniNI l' a�_istènc:i4

del Prttsid""'; i del 9taJ<:rwt: .... i o dol. qui r1I:gliur.Y'l't.ri..,."."t 1111,

su'b1I�itUOlthcin. p.,... la v.11d..... d. 14 ��.ió" .n pri",or.
CO'f'rvoc.tb,.¡\a 'fa.... falt,. l' ..s.igs"tènc:ia d. 1& _i'.� � un d.ls

Consell� En ..gona convoc.tòria, que .. c.lmbrcrà .itJA hora

d..� de- la p... i,......, ...... vlklida pro que .1 �br1lt

d' ••• l.tont. no .igl\l1 1n1'.,..101'" • un tltr1p d.ls Consell.Ml.

El. acord••• adoptaran per aAJori4I de vot., excepte en &qlJftlls
supò.!i:c qUGI s' .lCig¡oh¡i 1.AJ'l quòru.a superior.

Ari. 14.
Si no conco, t1lln 1_ circWll!llt.nc:i... qua 'l'A re1'erWnc:ia la Norsativa

El.-ctor.l, .1 1"'lInd.t del. laetllbrtts del Consell d. Districte tindrll

la Mateix. durad. quo .1 Consistori.

Art. 1�.

COl'"1"'e1lpondr• .al Consall d. Districte 1 .. 1'unc:ions decillórilHl que 1 i

siguin ..tr1buTd� .n el. acords d. trAns1'.�nci�. En tot cas li

corl"'espodr.J
.) Aprovar el ReglAMent del Districte.
b) Aprovar vI prassupogt del Districte qUAn li co�pongui la

distribució dal. 1'ons ac.ignat ••
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e) Proposar als òrgans municipal� de govern, a través de la
comissiÓ de De-sc1!!ntralitzaciÓ i Participació Ciut.adan�, els
temes per a llur inclusió en l'Ordre del Dia de les sessions,
alxi com les propostes d'acords, resolucions i interpel.laeions
davant els esmentats òrgans.

d) �laborar estudis sobre les necessitats del Districta.
e) Informar, amb caràcter preceptiu, en els �asqs segUents:

Ola' general d' Acci Ó Muniei pal.
Programa d'ac�uaeiÓ del Mynicipi:

- �ls i�s�rument5 d'orderaeió urban�stica sens perjudici de les
=ompetències que li si�uin �specidlment conferides.

- �la�s d'equipaments del Districte.
Conc�ssió d'�abitatges en el Districte.

- Pressupostos municipals.
Desenvolupament del proc.� d9 dti5cantr�litzaciO i
;::¡articipaciÓ.
Examen de les pe�icion� i iniciativ� individuals i
col.lectives del� veins.

f) Formular l' avanç dfl l.� p.rt d.l pl��.U�1<lst municipal
corrasponent a le5 "funcions trt!ln"".ridIPu,, i propOSi&r la sev,4I

aprovació al Consoli Plenari da l'AJunt.m�nt.
g) Proposar al Consell Plenari de l'AJuntam�nt l'aprovació d� la

part dels Plans i Programes Municipals d'actuaciÓ, corre�ponent�
a les competències que tinguin al seu càrrec.

h) Elaborar la Plantilla orgànica del Districte i proposar la seva
aprovació a l'òrgan de govern competent de l'Ajuntament d'acord
amb les disponibilitats de person4l que els siguin globalment
assi gnades.

i) Definir l'organització dels snrvai5 del District� i regular el
seu funcioYlèllmant d'acol�d amb la Pl.u1tilla apr,:;)v,adA, le. disp<mi
b i 1 itat s pre55upostàri� i les nor,",.... lI�t.blfl!rte-!I .aJllb cAràcter
genera 1 pur l' AJ unt AJ'neTlt.

Art. 16.
1. La Cosi•• ió d. aovern sor. forMada pel �id�,

dlt"n't i un nocIIi:':I'nt dE cOTl1l.11ers que .wu't. ah¡
.xc.deixi d'un terç d.ls ...bres dol Co�.ll.

.1 Vic:.-prlt1li
i&,rt.rior1l no

2. El no,.,.n� i ntlIp4ració deIa IM"� d. l. C<>ai.lIió d. 90vlfrn
corr9fipondrA al Consa11 de Districte.

Art. 17.
L. Comi�.iÓ de aov.rn .�srcir. 1.. funcione que 11 siguinatribuidas en .1••cords d' ••• ignació de funcions .1 Districte. A.b
caràctvr genoral co.dJuvarA A.b el President wn l'ox�ució d.l.
acord. duI District. i actuarA pel'" .1 funeio�t i continuïtat tln
la g••tió adMinistrativa.
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TITOL l l I - ORGANS CON'SUL TIUS I DE PARTICI �IO CIUTADANA

CAPITDL PRIMER

El Consell Consultiu d'A••oci�cion. i Entit�ts d�l DiBtri=t�

Art.18.
Es constituir� el Con5el: Con�ultiu d'A��ociacion5 i Entitats del
Districte,
les Normes
Ciutad .. na.

per e)(erc1� 1r&!6 funcion5 con'J\ultiv'es q u e ,li atribueixen
R�gul_dor�s de l'Organització de 1 ..

'

ParticipaciÓ

Árt. 19.
El Consell emetr� informe en els supòsits s.güents:

a) Ou.;,¡n 1 i demilni l' Alcalde,' ei Prl':'sidant del Districte o
dels Consellers.

un
'

terç

b) Previ � l'adopc.� d'acords d�l Consell d� Districte relatius als
informes d. caràcter preceptiu que hagi d'evacuar d'acord amb
l'Art. lS.c) d'aquestes Normes.

c) En tot� els altres casos qu. aixi es determini reglamentàriament
o aiM1 ho disposi l' .. cord de transferència.

CAPITOL SEGON

Art. 20.
l. El Consell de Di!!litrict. podr.à Creili'" Comissiorl'!s de Treball per

portar a terme el. estudie i activit.ts, per prbpi. iniciativa o
les qUI\> el!ll òrgans d. govern del District. I i encoman.in.

2. Establ ir .1 nombr1t d. Comis!liol"1s i ti>1mbe de!;i gn�r ehs membres
qullt 1. c-omponen, ".1"'''1''1 ;atribucions dltl Con5el1 de Di�tricte.

3. Ou .. ls.vol persona podrÀ s.r designadA membre de le5 Comissions
de Tr1tball.

Art. 21.
A cada Districte .lCistiral"l, oblig;atóriament, dues Comissions de
Treball, la finalitat d. les quals s.ran les matèri@s relacionades
ill'lb urbanism.. , obres pábliqu_ i habitatge una, i serveis
personals, Joventut i esports, ensenyament, cultura, sanitat
s.rv.i� socials l'altra.

TITOL IV - REaI� D'ACORDS

Art. 22.
El. acords dels òr;ans col.legiats del
majoria del. seus �embre. pre••nta.

Districte s'adoptaran per
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1. Els actes dels òrgans del District� qu� siguin de�i"itius o qu�
tot i essent de ·t1""àrrlit decideixin directament o indirecta el
fons de l'afer de ,for:r!a que posin fi al procediment, o bé
s�spenguin la seva continuació o causin indefensió, es podran
recórrer en alçada davant l'Alcalde.

2. El recurs d'alçada produirà els mateixos
reposició 'previ al c c nc enc

í

o ss , i haurà
termini amb els efect�s previstos, en

Reglament d'Organització Administració
Barce 1 o r.a ,

efectes que el
de formular-se en

l'Art. 142.3
del Municipi

de

el

del
de

3. L'Alcalde podrà suspendre els acords dels órgans del Districte
quan vulnerin l'ordenamont Juridic o p�r garantir la unitat da
govern qua 'les transferènci!1!!1 e5tabl.,ixl�n. En aquest cas

informarà a la Comissió de Gevurn i al Consell Plcn�ri. El
Districte podr� dem�nar l?aiM9cam�nt de l� suspensi6 davant �l
Consell Plenari tal i com 9stabl¡i:ix l'Art. 10.3.

DISiPOSrCIQtI,lS TRANS.ITORIES

1. Entretant la Carta Municipal o un altre norma legal no autoritzi
la convocatOria de les eleccions al Consell de Districte
previstes en l'Art. 12.2, se!�uirà vigent l'actual règim da
composició i designació dels me�bre5 dels Consells da Districta.
En qualsevol cas es constituiran 'en un termini m�xim de tres
mesos dIes de 1.;\ celebració dl!! ls....5 E�eccio� r1unicipals.

2. El S�cret�ri G�n.ral i l'Intwrvtntor eHerciran l�� S.VqS
funcions dllD fit pübl ica� Gl��It1lSQr.,..nil: ltltQ41 i contról i
f"iscalitzilC::ió interna dm lai gWllt:l6 1''j,n<1lncwrA llIri .1 .. Conl5�lls d.
Districtllt, .�pe<.:iillitJ>l1lnt pIo,1 que 1",1& oM 1IlU cOlI.pntènci_ rtlgulad..
aal� art iclas 9, 1� i 17 dit l.s pr.llents ��or� R�gulildorats i
d'aquGlll� alltnHI que 5iguin tral�f.,..id�, !S1.n•• p4frJudici de
dtlll.g4l"' IIHl •.....,..t.d(Hl funcio�.

3. L'AJunt�t podr. ilcordAr, wn virtut d.l quo AutoritZil
l'artiel. 1� dal Rai.l 'o.cret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril,
la CT'12ac:ió d. 110C'Sl de trub&ll rwserv&t. ig\ulh..nt: a funcionaris
Amb habilitació d. Cilr.cter NICio...,.l.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. El Pla Municipal sar. coapet.nt per aprovar .n.l seu diA l ••
Norm.u .l.c:tor.al. del. Consells dat Distri� •• Si 1... .1.ct:i01"l1a
de Oi.trict� coincidissin �b lws .l.ceions Municipals .s
dGtm4lnar� l' .autorització de l� Junta EltlC'tor.al c:.cntr .. l, ....pnt
que p�i.:llmflnt no s' hAguH legislAt: "'p«ICial!We'l"lt sobre aqutt1llta
,..at*riA, autoritzant l'AJunt� de Sarcwlona A far coincidir
a",bclult1l olttet::ions.
En .lt� cas, l'AJunt� de Barcelona .'atwndr. al que .stigui
latgitlhlt en Iftat.ria de consultn popular.
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2. En particular, correspondran �l Districte les comp�tències qu@
figuren_�xpressad�s al Pro�ram. d'Actuació Municipal aprovat peracord del Consell Plenari d. 18 dé novembre de 1983. En el
teT'm�nl del mandat d'aquest Consistori haur� de formalitzar-5�
l'assignació de l@s esmentades comoetèncie5.

DISPOSICIO FINAL

1. Queda derogat el Reglament de Descentralització de 1979.
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NORMES REGULADORES DE

LA PART�C%PRC%O C%UTADANA



EXPOSICIO DE MOTIUS

La C�nstitució, en el seu Rrt.
fonamental dels ciutadan� �l
assumpte!! públ ics. Aquest�
innovacions més important� del

23.1 con'5açra,
de participar

deterrninaciÓ
nou ol�denament

.;

com a princi�l i dret
directament en els
suposa una de les

contitucional.
Si bê l'e)(ercici d'aquest dl�et no ve condicionat per la sevareglamentació, l'e)(periència h. demostrat que aquesta �snecessària, tal"lt cem iS i!l"Js'ciJ"'IJmant que ra �¡'¡lrant e

í

x i faci�ita, comper establir les ins'titucioV1s i organit;¡;aci6 ,;¡ través de la que potser mes eficaç.

La Llei reguladora de les Bases d� Rè�i� Local es refereixexpressament a la participació, cosa que é� lògica, ja que ésl'àmbit de l'Administraci� loc�l on el seu desenvolupament pot sermés re.l i .f.ctiu.

En aquest sentit, l'Art. 1 du la Llei diu que "Los Municipiòs sonEntidades básic&5 d. l� org.nizaci6n territorial del Estado ycauces inmedi�to. de participación ciudadan.". Per altra part,l'Art. 69.1 estableix que "las Corporaciones Locale5 facilitarAn la��5 ampliu información sobre su actividad y la participaci6n detodos loti ciudad�no� en la vid� loc�l·.

L'�nic. limitació .. la participació es troba en el paràgraf 2 delm�teix Art. 69, En dir qu� "las formas, mediofi y procedimiento$ departicipación que las Corporacione� establezcan en ejercicio de supotestad de autoorganizaci6n no podran en ning�n caso menoscabarlas �acultad�. dw decisión que corresponden .. los 6r�anosrepresentativos regulados por la Ley·.

R.Spdct�nt aquouta ddter�inaciÓ�
fonnes dit p_rtic:ipACió, t,... nt de.
com organitzatiu.

l� Normos arbitl�en diverses
del punt d. vIsta procedimental

Aixi. d.s del pri�e� e� regulen els procediments de l'audiènciap�blica. lA iniciativ� ciutadana i la informaci6 ciutadanaindividualitzada, co. a mecanisme. de comunicació entrel'AJunt�ent i .ls ciutadans.

De. del s.gon e. creen els Consells d'Associacions i Entitats deBarri i de District., com ".ns legitimats, al costat dels ciutadans,per promoure actes participatius. Aqueste. entitats pod�an serdeclarades d'utilitat pOblicA municipal.

Tamb... creen �ls Cons.lls Sectorial. d'Entitat. a fi que elsdi ferents I5vctors ciut.ad.al"lS puguin IIxpressar les seves iniciat ivesi nec.ss�tat. en el s� d. l'Ajuntament.
El Consell de Ciutat, tamb. reçul.t en aqueste. Normes es confi�uraCON a Òrgan aS ••SSOr del. Org.ans de govern municipal.

Finalment, le. Norm�. creen un Servei d"Iniciatives i SUQQ&rimentsque, independentment de l'exercici del dret de petició que tenen
tot. els ciutadans, els f�ciliti f.r les proposte� que esti�in
adients per al millorament de l. ciutat i del. seus veln••

35.
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TITOL PREL.Il'IINf.\I�

Art., l.

L'objecte d'aquestes Normes és la r�gulació de la p�rticlpació
ciutadana en el govern i adMinist�ació municipals a trav�5 dels

Instituts de l'Audiència P'ública, la Iniciativa Ciutadana,· la

Informació Pública .i el Referènd.um i la Consulti:l Ciutadana, aixi.

com del pr6cediment per exercir els dr�ts
.

d' informaCIó,
suggeriment, pet

í

c
í ó

i queixa.

Art. 2.

Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les

prescripcions da les,Normas pre5ant�; 5' interprntaran da forma quo

pre�algui la solució que ass�guri la major participaciÓ, publicitat
i informació de les actuacions politico-admini�tr�tives.

CAPITaL PRll'ER

TITOL 1. - LES ENTITATS DE P1=IRTICI��IO CIUn:\[Jt.ft� I ELS �l8..J...S

SECTORIALS

Els Fitx.r� d9 Ent itat. da P�rt icip.¡llció Ciut.dan,a.

Art. 3.
A fi de facilitar la particip4ilció ciutadan.a, EP"II cr6t� 'el Fitxer

General d'Entitats d. Participació Citit.d�n& i mls Fitxars

d' Ent i tat·s del Districte. L' e)(iut'lW1Jcia d' ;lIquast Fi txer e!5t�

vinculad .. a l' ilplicclu::ió i dlltl."volup....ln'!: d. 11121 nors.1ll contingudes
a l'Art. 72 d. 1 .. Ll.i do a..... do R�;illl Local quv tt"S·tabl.ix que

les antit.ts podrAn ó.lI4l'r dac:laradft1l d' I..ltilit.t públicA.

Al"'t. �.
1. PodrAn sol.licit.r l. in.criPciÓ �l Fitxer Ssnerall

01) LlIS tHrl; itat. s.nse .\rd,1II do lucro, de 1... que .1 rn.1lrc

t.rritori�l d'ACtUAció sigui.l �unicipi de BArcelona i qua

tinguin � obJ.ct. fo�al u.t&tutmri do la 5eVA

activitat .1. intere.oos Q�41. d. 1& ciut.t i l� �illor.

dw la qualitat de vida del. seu. VQïns.

b) Les .ntiteta sense ani. do lucro, quo, din1il .1 ... re

t.rritorial del ,",unicipi do &rcelon.&! rs�in intirrO"tlAOtl

�tori&ls, .con��ics, coaa,ci&la, pro�..uion41., cientifics9
culturAls o &�l.g••

2. PodrAn inscriure'. a cada.cun del. Fitxars d'E�itat. d.l

Districto Aquall.. que, �Yni� ol. roquiett. A.sgnyalAts a

l'Article antorior,.l �u ..re territorial d'ActuaciÓ RStigui
comprès priori t ..ri ...."t dins ol DitltriC't. COI i ••pon.rrt.

3. La sol. licitud d'inscripció en aqu..ta Fitxers .. p�tAr.
davant .1 Rogistr. a.naral d. l�AJunt� o d.l. Di.tric� ..

quo cerrtSpongu�.in.



Art. 5.

La Comissió de Govern o els Consells de Districte seran els òrgans
competents que inscriuran en els Fitxers corresponents a les
entita;s que reuneixin els requisits assenyalats a l'article
anterior. La denegació de la inscripciÓ haurà de ser sempr�
motivada i es podrà recòrrer davant del Consell Municipal Permanent
o del Consell Plenari Municipal. Les dades inclose5 als Fitxers
d'Entitats seran actualitzades cada dos anys.

CAPÍTOL SEGON

El COrnlall Consultiu.d'Entitat. d. Ciutat

37.

Art. 6.
A la ciutat da Barcelona axistirà un Cons.ll Consultiu d'Entitats

que serà integrAt parz
a) L'Alcalde, qua el pr�sidirA.
b) Els Tinents d"Alc.lde i un r�pre5.nt&nt da c.d .. Grup Municip�l.
c ) Un rp.preslfIn't:tlLnt da cada aS5ociaci6' que, inscrita ,lI Fitxer

General i compresa a l'apartat a) du l'Art. 4.1., en 501. liciti
formar part.

d) Un representant de cadascun dels Consells Consultius d'Entitats
de Districte.

e) El Secretari de la Corporació o per�on. en qui delegui. •

El Consell Consultiu d'Entitats d. Ciutat es reunirà, com a mini�
cad .. � tres mesos.

Art. 7.
El Cons.l,l Con'sultiu d'Entit.atc IMIOtrà in1"orftMt en .1. supòlIIIittJ
següent.�
a) Qu.n li sigui sol.licitat per l'Alc.lde, el Cons.ll Ple, la

COIl1Í!III,ió da Gov.'l'"n, .1 Con..ll "'unic:i�l P.r.Hllnctnt o 1 .. C�itlsi6
du D••.centralit:zm:ió Munici�l i Participació Ciutad.an.fi.

b) Previ G l'.provació del Progr... d'Actuació i da l.s Ordenance.
i Regl�t. g�al ••

c ) P?-.vi a lal propostA de rtrvisió del Pla a.n.ral Metropolit. en

tlLll� qu. a'�ti el tWrMW .unicipal de BAreelona.
d) Quan ai�i .9 ..1:.blei�i par qual..vol disposició.

Art. 8.
Els ftMNIbre1I del CcmJell C:m1lSult iu dS Entitats qu. no siQuin _bret5
dS brgans municip..tl. t indr.an dret qutl el. siIJui traslladat l' Ordr1lt
d.l Di<1l del. P1� Municip.als., ..o qu.ar".sm:.-vuit h01"1lS d' ant.lació,
COM a .ini�, a la dat. de la seva celebració.

Art. 9.
L.. entitat. ra�erid.a • l'.rticl. anterior pedran foraultlLr

al.l.gacions o propost ... sobre .1s a••uapt .. inclosos. l' Ordre d.l
Dia del Ple. El Pr.siden� de 1. Corporació pedrA acordar, si .i�i
ho creu convenient i l. iMport.ncia de.l'asswapte ho aconselle, que
siguin ll.gid.. o oíd.. tcrtallll81"l'è o re-tluaid.. los al. 1.Q.ac:i� o

propostes d. l.. entj.tAt. abans de pas...,. a la votació d.
l' .sswapt. correspo1'Wnt.
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�rt. 10.

Sense pe·rJl.ldici del que disposa l'article anterior, els m.embr!!!!s del
Consell Consultiu d'Entitats podran fer les propostes
suggeriments que creguin convenients als òrgans de govern
municipa�, les quals hauran de ser resoltes pels citats òrgans en

el termini màxim de dos messos. Contra aquesta resposta no hi cabrà'
cap més recurs.

Art.
í

t ,

EIs membres del Consell Consultiu d'Entitats tindran dret a

ccnsultar els arxius i registres sense cap altra limitació que les
que pugui establir la llef. La denegació'o limitació d'aquest dret
s'ha�rà da fer mitjançant resolució motivada� contra la qual e�
podran interposar els racursos corresponents.

CAP.ITOL TERCER

Els Con�.ll. �tori.l. o d'Araa.

•

�rt. 12.
1. Per cadascun dels sectors de l'activitat municipal es podran

constituir, a petició d@ qu�15evol de les entitats inscrites
d' acor-d amb 1 • art i e h. 4. 1. , Consta 1 be St.."C·t or i als. En aq ues t !J

podran integrar-sia aqu.lll!t!!l associa(:ior�"5 i entitats inscrites
als Fitxers, el� objectius de les quals estiguin directament
relacionat5 amb el sm:tor da qu48! es tracti. També podran formar
part dels Cons.ll. Sectorials o d'Araa, a proposta d.l mateix
Co�.ll o del Pr1P.'Sidant, raprttS"nt.lnt9 d' Entit.t!l o Associ.ilcions
no inscrites o p.rnones 4 títol individual qua estiguin
d iract.antent rtfllAcion.d� ,¡u.b ,.1 SGetor d. quà 1!'5 trac:-t i.

2w SerAn c01l1f..'411tànc::il." d.l� COn'JlJ.ltlls SOl.oztori.alu o d' A ...... R

a) Ser cOn1lult,at. ao.ns qu. .1. órg.ans "unici p.als d.bat in i
aprov.il"l �s.UJlllp't:"fi& d' luzp4ICial il"IC:id"'ncia tln .1 !l,lICtor dol qUAl
... tracti.

b) Propos.ar C01"IJUntAIIM!n'Yt soluciorre a probllHlHlt1l co�tA dol
seci:or.
Col. lAbor ¡pn ftl�
proJtIC't ..

F.,... .1 ••guiucnt
as tracti.

c) ...tudi. i

d)

.) E...,. l' Organ d. consulta en

q' ordenanc:1Hl. no mol....,.,' durant:
pUbl iCA .)(p.........� sinó t ...bO
d' .lollCoració.

f) Propo.ar .1. pr"OCe>dillllnta ada>qwats per a la participació ciu
tadAna on _I. serv.i. i ..p� .unicipals.

.1s proer.aos d'elaboració

.1. per:Lod,... d' in1'oMIIaCió
durant Dl. �t.i)(oa 1: .....o.lls

Art. 13.
El. Tinents d'AlcaId. o R.gid� re9ponsAbl.u d. cAdascuna d. 1 ..
à....... i .-eto,.... .n qu. s'estructura l'orgAnitzac:ió .unicipAI
fomentAran la creació dels ConsolI. Sectorial. dala s.us ,.....�iu.
àmbit. d'actuació.
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CAPITDL QUART

El Consel� Consultiu d'Entitats d. Di9trict.

Art. 14.
R cada Districte existirà, com a minim, un Consell Consultiu
d'Entitats, que serà integrat pel Pre�ident del Consell, els
Consellers que designi el Consell, dels quals hi haurà com a minlm
un de cada Grup, i els representants de les asso�iacions i entitats
que estiguin inscrites al Fitxer d'Entltats del Dlstrlcte. Als
Districtes el tamany dels quals aixi ho acons.lli, podra crear-s'hi
rlIé9 d'un Consell Consultiu d'Er,titats, re!lponent a

í

x
í

a les
tradicions associatives dels diferents barris que als componguin.

Rrt. 15.
1. El Consall Consultiu d1Entitats podr� funcionar @n Plen�ri o en

Comissions.

2. Correspondrà al Plenari adoptar acords en nom dwl Consall.

3. Les Comissions tindran l� funcion� cOTl5ultivas que els encomani
el Plenari. Aquestes comissions podran tenir com a objectiu les
diverses �rees de l'activitat municipal al Districte, entendr�
en probleO'!1ls territorial's, socials, culturals, sanitaris,
industrials o comerci�ls o diversos alhora. El seu règim d.
funcionament serà �st.ablQrt pal Plenari del Consall Consultiu
d' Entitats.

Art. 16.

Correspondr� al Consell Consultiu d'Entit�t. del Districte,
a) In�or�ar pr.vi�nt i p�ptivQ • la diGeus.i6 d.ls

Pressupostou i III Progr� d'Actuaci6.
b) Proposar l'adopció d'acords alz Organs d.eisoris d.l Districta.

Art. 17.
1. Lm. Entitat. inscrit .. al FitMar podran .fDCtu.r al.legacions o

propost.. sobr1ll- e11ll ••mw.pt .. �pt""ttS01l al' Ordre del 'Dia de 1 ..
.... lons dal Consell, que podran ser llllgits o �u.its, si _ix!
ho decidchc el PrtHIident, abAns qu. .. p1''Oc:�.i)(i ,a la strVa
votACió.

'

2. T..� el Presid� podrà autoritzar qu. l'al.leQació o proposta
es re.li1::o:1 d• .s&nera oral, ti l-'hora d. debatre'. l'a••uapte al
Ple del Districte, �l. re�.nt. d. les Entitats que ho
haguessin sol.licitat aiM! abans d. l'inici do la .... ió.

3. La durad. 1 1 noMbro d'int.�encione que .'autoritzaran, ho
decidirà discr.cional.ant .1 �idcnt del Consell d. Districte,
que podrà t ..� intert"Oapre-lcs o' su.pendre-l ...
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TITOL 11.- L'AUDIENCIA PUBLICA

¡;;;APITOL PR1�ER

Normes Gem.ra 1 s

Art. i e.
L'Audiència Pública és L..1;i forma de participaci6 a trélvés de la

qual els admi�is�rats .proposen él I�Administràci6 muniCl�al
l'adopcl6 de'determinats ácords o reben d'aquesta iniormacló de les

actuacio�s politico-aoministratives, que es realitza de �orma
verbal, en unitat d'acte &1 desenvolupament de Àa qual poden
assistir els ciutadans.

Art. 19�
Les nuJiències Públiques podran ser:

a) De Ciutat o de Ci�tricte, seçon� quin sigui l'Organ compet�nt
que les convoqui.

b) De proposta d'acords o d' informaci6, si e5 dirigei�en a

sol. licitar l'adopci6 d'un determinat acord o si el seu fi és
e�clusivament el d'inform�r els ciutadans de determinats

projectes o actuacion5 administratives municipals.
c) D'ofici o él in�tàn�i� dels administrats, segons convoqui

l'Ajuntament o el Districte per prOpi� iniciativa o a instànCla
d' aquells.

t ,

Art. 20.
L'entitat o entitat5 que volguessin sol. licitar la celebració

d'Audiència Póblica, presentaran un escrit al Registre General de

l'Ajuntament o de qualsevol dels Districte� al qual acompanyaran, a

més dels documents a què es refereixen els Rrt�. 21 i 22.
certificat expedit pftl seu Secretari visat pel President.
acreditatiu dwl sau nombra d'associats, sens. perjudici que
l'AJuntament pugui interes�ar tots els documents o altres proves

que consideri oportuns a efectes d'acreditar l'esmentat extrem. Si
l'entitat o entitats en conjunt no abastessin el total d'associats

exigit als Rrts. 28 i 31 segons es referei� a les Audiències d.

Ciutat o District., podran incloure Plec de Signatures de ciutadans
fins abastar, CO� a mínim, aquell nombre.

Rrt. 21.
1. Els ciutadans que volguessin sol. licitar Audiència Pública

hauran de r-r��entar al Registre General da l'Ajuntament o de

qualsevol dels Districtes el corresponent Plec de Signatures, en

el qual haurà de constar, co� a mínim, el nom, D.N. l., data de

nai�ement, signatura dels peticionaris i data de la signatura.
El primar signatari assumir� la responsabilitat de l'autentici
tat de les dades contigudes en el Plec de Signatures qua podrl
ser contrastat per I'Rjuntament.

2. En el supOsit qua no es reune�in �l nombra da signatures exigit
pels Arts. 2B o 31 d'aquestes Normes Reguladores, el Plec, a

partir d'un mini� da 100 signatures podrÀ presentar-se davant
d'un deis Registres municipals o diversos alhora a fi que

aquells ciutadans que ho desitgin incorporin la seva signatura a



les e�istents. Si un cop transcorreguts tres mesos no s'hagués
obting�t el nombre de signatures necessari perquè tingui lloc
l'Audiènci� Pública, l'Ajuntament pOdrà retornar el Plec al�
interessats i arXIvar l'expedient corresponent o convo�ar
Audiència P�blica Sl considerés que hi ha. motius d' interès
públic per fer-ho.

3. Totes les notificacions � comunicacions es cursaran al prlMer
signant de: Plec, �er la qual cosa aquest haurà de fer constar
el seu domicili i altres dades personals suficients per a

garantir la recepció de la notificació.

Art. 22.
Le� entitats i ciutadans sol.licitants de l'Audiència Pública
acompanyaran la seva petici6 d'una MemÒria sobre l'assupmte o

.assumptes a debatr. i l'expressió c)a�a de la informaci6 que es
sol. licita. A l'expressada MemOria, s'acompanyarà, si la naturalesa
de l'assumpte ho requereix, dictame� tècnic o Juridic o ambd6s � la
vegada. En el cas de les Audiències PÚbliques pron,ogudes per
l'Ajuntament o pels Consells da Districte, am�dós s'obliguen a
facilitar la documentació necessària i la que l�� entitats
acreditade5 sol.licitin, com a minim una setmana aban5 de la
realització de l'Audiència.

Art. 23.
1. Per les Audiències de Ciutat correspondrà a l'Alcaldia acordar,

en un termini màMim d'un mE�, la celebraci6 d'Audiència Pública,
previ informe preceptiu d� la ComissiÓ de DescentralitzaciÓ
Participació Ciutadana. Les Audiències de Districte seran
acordades pel President, en el mateix termini, previ informe del
Consell.

2. Acordada la celebraci6
convocatòria. Entr. la
l'Audiència Pública hi

correspondrÀ al
convocatòri� i
haurÀ dw mediar

President la
la celebrac��

seva

de
un termini minim de

quinze dies i un mAxim d� dos mesos.

3. L'AJuntam.nt difondrÀ la convocatòria a través dels mitjans de
comunicació que assegurin la seva major difusió.

Art. ��.
La se�5i6 se celebrar. en el local que establei�i l'AJunt3m�nt, el
qual haurà de ser idoni per a la seva �.lebraci6.

Art. 2�.
1. La durada

rèpliques i

començament

d. la sessi6, així �m el nombre d'intervencion�,
contrar�pliques les fi�ar. el Pre�ident al seu

d'acord amb els repres.ntants dels 501.1icitants.

2. Quan es tracti d'Entitats, prendrÀ la paraula el
tant o qui aquest designi.

seu recresen-

3. En cas que no es tracti d'Entitats, l'ordre de prendre la
paraula serÀ el d.l Plec d. Signatur� p.l qual es va

sol. licitar l'Audiència Pública.
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42.

Art. 26.

1. De l'Acta de la iúf55ió es donarà trasllat a les Entitats que

haguessin intervingut i als deu primers signants, si es tracta

de persones flsiques o haguessin concorregut amb les Entitats.

2. En un termlni de Q4inze dies, a partir de·la recepció de l'Acta.
els interessats podran fer al. legacions al seu contingut.

3. L'expedient aixl completat serà remès a Secretaria General, la

Gual ho reMetrà a l'òrgan cOMpetent segons la matèrla �e Què es

tracti, previ ·¡.nforme de la Comissió de Descentrall!;zacló, en el

cas d',Audiències de Ciutat, o del Consell, per les de Dlstrlcte.

4. L'Acta de les Rudiències Públiques d'informació s' inclourà a

l' exped ient que s' est igui 'trami tant sobrt!!P l' assUlI1ptl!! obJect�
d' inf6rmació� A les Audiències Públiques d� proposta d'acords,
l'òrgan comp�tent par re�oldra podrÀ adoptar un daIs acords

se¡;¡Uents:

a) Donar lloe al

corresponent
la petició i iniciar o acabar l'expedient

o ordenar la SftV� inclusi6 en el proper
instrument normatiu, programador o planificador en la fase

d'aprovaciÓ. que sigui competència dels òrgans centrals o del

Districte.
b) Denegar expressament l'adopció de l'acord de què es tracti.

En qualsevol cas l'acord s'adoptarà en el termini d'un mes a

partir de la data de cele�ració de l'Audiència Pública.

c)

CAPlTl1 SEOON

L' Audi�ia pobl1c.. de Ciutat ..

Art. 27.
1. La. Rudi.nci .. PObliqu.s convocad.. o sol.licitades

c.ntrals d. l'AJu�&Men1: saran d'in��ció o

d' ac:ords.

2. L'AJu�� cad. any haur. d. conVOCAr obligatOri..-nt
Audi...-cia Pdblica tIO�ll'" 1_ ..1: .... itn ..gUtmt ••

A) El. pres.U�t01a .unicip&l••
b) LIHI OrdCTWInc:8'S �itIC.l ..
c) El Prograaa d'ActuACiÓ o la ..ve revi.ió.

3. Alab cArk't.,... potlò'tl1:4'iu. l'AJun1;� podrà c:onvocar .. ltreta

�.iOns9 � prOpi. iniciA�iv. o a �ició dol. ciutadans.
d9ac:ord AMb .1 pl�edi� 1 requi.its que .'.et.bleixin .l�
articl.... ;U�c.

Art. 28.
PodrAn sol. licitAr Audi*nci. POblicA dAva� .1. Organs centrAl. d.

l'AJunt...nta
a> L� EntitAtu i Associ&Cions� ..b �lita� Juridica. .1 fi d.



les quals d'aco�d amb els seus estatuts no siçui la obtenció de
lucre i que acr�tin, en conjunt, un mínim de 10.000 associats.

b) Un mínim de 10.000 persones, a través del corresponent Plec de
S i gnat ures.

Art. 2'3.

L"Audiència Pública qualsevolpodrà
competència municioa�.

so::,bre rn3.tèria deversar

Art. 30.
1. La sessió serà �residida per l'Alcal�e o �l �i���� �'��ca!�e

Regidor q\le aquest d�signi, a ser oo s s i b Le entre e:s -=-=:5Cr'�t3 a
l'Area competent sobre les matèries que hagin de tractar-se.

2. Acudiran a la sessi6, a m¿s, els Coordinadors, Directors de
Serveis í funcionaris que designi el President.

3. També hi assistirà @l Secretari de la Corporació o la persona
que ell designi la qual actuar� de Secretari.

CAP ITOL TERCER

L'Audiència Pública als Districtes

Art. 31.
Les Audiències Públiques convocades o sol.licitades als :)istrictes
s'aJ'Ustaran al que s'ha previst als articles anteriors, amb les
excepcions sRgU.ntsl
a) Els a55umpte� han d� 9.r competencia dal Districte.
b) Les Entitats o conjunt d'Entitats, hauran de tenir un nombre

mínim de cinc-cents associats.
c) El nombre de signatur.� qua haur� d� contenir

PI� serà de cinc-centes com a mínim.
d) ActuArÀ d. P�ident al qui ho sigui del

Secr.tAri el qui designi el Secretari General de

el corresponent

o i stri ct e i d li!

la Corporaci6.

Art. 32-
En AlIO q� no

d' ACOrd ...b .1
CAdA Districte.

.'hA

que
previ.t en l� Norme� presents, s'estarà
disposen els Regl�nts de Règim Intarior d.

TITCL I I I - LA INICIATIVA CIUTADANA

Art. 33.
LA IniciAtivA CiutAda� .. Aquella forMA d. �rticip¿ciÓ per la
qUAl el. CiutAdAn1I sol. liciten a l'AJunt.unant que porti a tArm. un"
d.ttrnllin.-da activitat d. cOftlpetenciA i intlPrH públic municipal, a
l. finAlitat del qual .portan mitJan. econò�ics� b.n�, drets o
treb4lll pe�on4l.

-13.
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Art. 34.

Art. 3:5.

1. Correspondrà a la Cpmissió MuniCipal de Govern i al Consell dw

L' Ajuntament, a1)(í com cadascun dels Districte�,
anualment un� partida per sufraQar aquelle�
realitzin per lnlciativa Ciutadana.

hauran de destinar
activitats que es

Districte, al seu cas,

que es plantegin
respect ivament. .En
Ciutadana actuacions

resoldre sobre les iniciati�e� clutadane�

davant l'Ajuntament o el Distrlcte,
cap cas es realitzaran per IniCIativa

incloses �l Programa d'Actuació vigent.

2. La decisió sera discrecional i atendra principalment l' interès

p�blic a qué es dirigeixen i a les aportacions que realitzin els

ciutadans.

Art. 36.

1. Qualsevol persona o grup d. persona� físiques o jurídiques
podran plantejar un. �niciativa.

2. Rebuda l. iniciativa per l'Ajuntament o el Districte, sa

sotmetrà a informació pública en el termini d'un me5, si no és

que per raons d'urgència fos aconsellable un termini més curt.

3. L'Ajuntament o el Districta hauran de resoldre en el termini

d'un altre mes, a comptar des del dia següent en qué acabi el

termini d'e)(posició p�blica.

TITOL IV - u:l INFORI'IACIO PUBLICA

Art. 37.

Sense perjudici del dr.t Qwnaral qu. ten.n tots Els ciutadans a

ésser infor�t5 da les activit�ts municipals i. tenir accés als

ar)(ius p�blics, la informació Municipal podrA realitzar-se, � fi

d'asse�urar la maJar participaciÓ, en l�s formes se�Uentsl
a) Informació públicA.
b) Informació pablic& individualitzada.

Art. 38.
La informació páblicA, en aquells supòsits que vinguessin e)(igits
per la ll�i, disposicions regl_ment�ries o aquestes Normes, es

portarà � terme o difondrà da la manera que permeti l. majOr
informació als ciutadans. Les al.legacions que aquests formule�sin

seran contestades obligatòriament pels Organs competents

municipals.

Art. 3'3.
Quan circumstànci� d'interès públic ho aconsellin, l'acte o acord

d' inFor�aciÓ podr� rem.tre's directament & tots els ciutadans

censats al conJunt del municipi o al Districte, a fi qua aquests

al.leguin �l que creguin convenient o n'expressin la seva

conformitat o disconformitat. Aquesta informació p�blica
individualitzada no s.r� incompatible amb la publicació de l'acte o

acord en els diaris o butlletins ofi�ials �u.n la citada publicació
fos prec!!pt i va.



/
TITOL V EL REFERENDUM I LA CONSULTA CIUTADANA.

Art. 40.

L'Ajuntament 1 cada�cun dels seu� Districte� podran con�ultar
l'opinió dels ciutadans en matèries de l. �eva competència a través
del Referèndum la Con��lta Ciutadana¡ els qual�, en tot cas,
contemplaran:
a) El dret de tot ciutadà censat a ésser consultat.,
b) El dret que la ronsulta expressi les possibles

alternatives amb la màxima informaciÓ escrita
possible.

soluciol"'ls
i gràfica

Art. 41.

1. Correspon a l'Ajuntament o al Consell de Districte realitzar els
tr·à •.lit!! pert inents per a l. c.elebr4ició d' un Refe'rèndum o
ConsultA Ciutadana sobre matèries de la seva competència.

2. També podran aco�dar la celebraciÓ de Referèndum o Consulta
Ciutadana, prévi. a la resolUCiÓ d'acords interessat� per
Audiència P�blica, Iniciativ. CiutadanA o Petició col. lectiva, ,

en aquest ca�, no seran d'aplicaci6 e13 terminis per a resoldre
establerts en els Titols que regulen les expressades maneres de
part iei pac i Ó.

Art. 42.
No podran
any. En cap

Municipals.

real,tzar--se mé'!! de tres consultes o referéndums 2(') un
cas les eonsulte5 podran versar sobre les Finances

TITOL VI - EL DRET DE PETICIO.

Art. 43.
Per a l'exercici del Dret de Petició
Lleis generals sobre la matèria,
s'establei�.n als articles se;üents.

s'estar& al disposat en les
amb les particularitats qu�

Art. ".
1. L'e�ercici del

col. lect iu.
individualPetició podr.à ésserDret de o

2. En l'exercici del Dret d. Petició sobre m�t.rie� qua siguin de
competènci .. dels District., podrA sol.licit,Ar"-sit que tingui lloc
un debat p�blic previ a la seva resolució, cas en el qual
s'estar.à d'acord a�b el que es disposa en les normes que regulen
l'Audiència PQblic&.

.

Art. 45.
Tota petició cursada • l'Ajuntament
termini mà�im d. tres mesos.

4:>.
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TITa.. VI I PROCEDIJIIENT PER PRO�R SUG'GERIJIIENTS� - INICIATIVES I
�-rICIONS A L'A�INISTRACIO �IClPAL.

Art. �.

A l'AJ\.1ntall1ent i a cadascun dels seus Districtes existirà un Llibre

d� suggerim�nts, iniciatives, peticions � queixes en el qual els

ciutadans podran exposar i proposar el que creguin convenient de

cara a innovar o millorar la prestaciÓ dels serveis municipals.

Art. 47.
Els ciutadans tindran dret, al seu cas, que els siguin difoses :es

seves propostes en els mitJ�ns de comunicació municipal.

Art. 48.

Correspon a l'Alcalde, a proposta de la ComIssió de Descen�r�:lt=3-

c
í

e , dictar les normes cort"esponents reguladores dels Ct'e�:.

reconeguts en aquest titol.

DISPOSICIONS TRANSITaRIES

1� Els Consells do Districte podran decidir

provision.l d'o�ici al Fitxer d'Entitats a

reuneixin els requisits assenyalats a l'Art.

provisional serà notificada a les Entitats

transcorregut un mes sense cap manifestació

inscripci6 serà elevada a definitiva.

la inscripció
aquèlles que

4. La inscripció

en

i Associacions i

contrari, la

2. Els Consells de caràcter sectorial i consultiu actual�ent

existents que han estat promoguts per la corresponent Area o

que, havent-se creat per iniciativa associativa, han estat

reconeguts com a òrgans consultius municipals. podran mantenir

'la composició i funcionament que tenen actualmant i equiparar-se
al'lb els Cons.lls Sectorials creats per aquestes Normes.



Normes reguladores de l'estructura orgànica
de l'Administració executiva dels Districtes

rC.M.p. 14-VI-85)



Normes reguladores de l'estructura orgànica de l'Adminis

tració executiva dels Districtes.

C.M.P. 14-VI-S5)

Primera. 1.La Direcció Superior de l'Administració Execu�

tiva dels Districtes correspon al Regidor President del -

respectiu Consell �unicipal, el qual exercirà la iniciat�
var la direcció i la inspecció de tots els serveis i el -

comandament del personal, amb les facultats que institu -

cionalment li confereix el Re�lament orgànic de l'Ajunta-
ment i les que li atribueix per delegació l'Alcalde ..

2. El Regidor President exercirà també ia s�pervisió fu�
cional del personal jerà.rquicament dependent de les Àrees

o sectors orgànics de l'Administració centralitzada que

acompleixi funcions desconcentrades en els Districtes.

Segona. 1. Atenent les disponibili tats de personal i. dins els

límits assenyalats pel Reglameht orgànic de l'Ajuntament
i les normes de caràcter general aprovades pels òrgans de

govern titulars de la potestat organitzativa, els Consells

Municipals de Districte, a proposta de llurs respectius -

Presidents i acord de la Comissió de Descentralització,

determinaran la seva pròpia estructura interna, config� -

rant els llocs de treball i els òrgans auxiliars en què -

s'agrupin, els seus nivells jeràrquics i les vinculacions

i relacions de tot ordre existents entre ells.

2. Així mateix i amb les restriccions assenyalades en el

paràgraf anterior, els Presidents dels Consells Municipals ,

a proposta dels respectius Directors de Serveis, normali!
zaran els expedients i altres processos de treball que es

gestionin en els Districtes, d'acord amb els criteris bà

sics que s'ap�ovin per la Comissió de Descentralització.

49.



50.

Tercera. 1. Sota la immediata dependència del Regidor Pre

sident del Consell Mun
í

c
í

p a L, ac tua r-à un, Director de, Serveis

amb les següents atribucions:

a) Resoldre els assumptes que li encomani especialment elPre

sident del Consell Municipal.

b) Proposar a l'esmentat Regidor President les resolucions -'

,que estimi oportunes en els assumptes de la seva competè�
cia.

é) Dirigir y gestionar els serveis, centres i establiments

pertanyents al Districte.

d) Coordinar tots els serveis del
ü í

s t r-Lc t e i cooperar a la seva

coordinació amb els de les Àrees' d'Administració Munici -

pal centralitzada;

e) Vetllar pel manteniment i millora del nivell de qualitat

dels serveis prestats en el Districte.

f) Elaborar els projectes de Programes d'actuació i de prevl
sió de necessi tats dels serveis en el D:Lstricte.

g) Proposar les mesures aciients per al normal desenvolupament
del Programa d' Actuació' Municipal en allò concernent al Dis

tricte.

h) Elevar anualment al Hegidor President una memòria sobre el

desenvolupament, cost i rendiment dels seus serveis.

i) Assistir a les sessions del Ple del Consell Municipal del

Districte i de la seva Comissió Permanent/quan sigui requ�

rit pel Regidor President. o per la majoria Qels membres -

del corresponent òrgan de govern, amb la finalitat d'infol.'

mar i assessorar, amb veu però sense vot.

j) Assistir a les Comissions de treball quan sigui re�uerit pel

seu Regidor o Conseller per informar sobre assumptes de la

seva competència.

2. Els Directors de Serveis de Districte seran designats per

l'Alcalde a propnsta del R�çidnr President dpl rêsppct�u

Consell, tindran la consideració de càrrecs de confiança i

plena dedIcació i cessaran automàticament quan es produei-
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xi la renovació de la Corporació que hagi ratificat el -

seu nomenam�nt o quan sigui elegit n0U ,Alcalde, sense

perjudici '1ue p ugu
í

n ser confirmats �n"'els seus càrrecs.

Quarta. 1. L'Administració Executiva del Distriote s'estruc

"Curarà, con..a primer nivell orgànic, en tres Divisions fo

n ame n ta l s , els' seus respectius Caps dependran c
í

r-e c t arne n t del

Director de Serveis del Districte i es' d e s ígnar-an com el que

segueix:

Divisió de Secretaria i Serveis ('..enerals (nivell 3)
- Divisió de Serveis Tècnics (nivell 4)
- DiVisió de Serveis Personals (nivell 4)

2. El Cap de la Secdió de la Guàrdia Urbana del Districte,

sense perjudici de la seva dependència jeràrquica natural

en el Cos, dependrà funcionalment del P�esiden� del Con

sell Municipal, quant a les matèries pròpies de la comp�
tència del Districte o al seu càrrec. en la realitzar.iñ

de les quals hagide c o Ll abo rar la Guàrdia Urbana. El Presi

dent poara exerClr aquesta supervisió funcional a través

del Director de Serveis del Districte, i, en tot cas di

rec tament i exclusivament sobre l' Ofic
í

a l c omarida.nt de la

secció o el funcionari que el substitueixi.

Cinquena. Els Caps de les tres Divisions a què es refereix

el paràgraf 1 de la norma anterior, seran designats per l'Al

calde a proposta del President del Districte.

Sisena. l. Les atribucions comunes dels Caps de Divisió se

ran les següents:

a) Assistència tècnica al Regidor President i al Director

de Serveis del Districte en les matèries de la seva com

petència.

b) Co l-Lab o r-ac
í ó

en la definició d'objectius. i preparació -

dels respectius plans i programes d'actuació, així com

en la previsió d'inversions i despeses concernents al -

seu servei.

c) Execució i seguiment dels referits plans i programes; -

control dels resultats obtinguts en relació als obje� -
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tius proposats; i control del cost d'implantació i fun

ciorrament dels serveis.

d) Projectes d'organització deE serveis, configuració
dels llocs de treball, normalització dels processos i

expedients, i determinació de torns i horaris especials

e) Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball

f) t60rdinació del funcionament dels serveis, i, si s'es

cau, dels CentreS i Establiments adscrits a la Divisi&

g ) In s t r uc ció i o r i en tac i ó de tot e 1 per s o n a 1 del a D i v i -

sió, amb mires a la consecució dels objectius assenya

lats ..

h) Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encar

regats o responsables de les uni tats, 'serveis , centres

i establiments depenents directament de la Direcció de

Divisió.

i) Control de l'acompliment de les obligacions i comeses

per part de tot el personal a les seves ordres.

j) Exercici de les relacions de coordinació amb les altres

Divisions del Districte.

2. El Cap de la Divisió de la Secretaria i Serveis Generals,

exercirà,pe� delegació del Secretari General de l'Ajuntamen�
les funcions de Secretari del Organs Co11egiats de Govern i

consultius del Districte; prestarà assessorament jurídic als

esmentats òrgans i al Conseller President i serà substitut -

del Director de Serveis del Districte.

Setena. 1. Les comeses de les Divisions seran les segUents:

I. Divisió de Secretaria i Serveis Generals. ( '* )

a) Secretaria i assessorament jurídic dels òrgans de govern

i consultius del Districte i de les seves Comissions -

de Treball; convocatòries, ordres del dia. actes,noti

fic,2ions, comunicacions i edictes, Llibre de Decrets

de la Presidència.
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b) Documentació general del Districte; Registre d'entra

da i sortida de documepts, memòries, estadístiques i

publicacions; reproducci¿ de ddcuments. '

c) Informació de base; sistemes d'informació, fitxers _

registres, i bancs de dades; biblioteca i, arxiu gen�
ral del Districte; gestió del ordinador.

d) Serveis d'info�mació general al p0blic; gestió dels

sistemes de comunicació amb el veinat.

e) Participació ciutadana;' gestiÓ' dels sistemes i e aria ls

establerts.

f) Gestió i control general del personal, règim discipli

nari.

g) Règim econòmic: Pressupostos, comptabilitat i cohtrol

gèneral d'inversions, despeses i ingressos; control -

general del cost dels serveis i indicado�de gestió;
relacions amb la Intervenció i Dipositaria de rons i

collaboració amb la "Intervenció delegada".

h) Intendència; subministrament i adquisicions, amàs i -

distribució de béns; subministrament de fluids i mit

jans energètics.

i) Patrimoni; inventari i gestió de l'0s dels immobles -

i dels béns no consumibles; supervisió general dels

serveis de neteja i vigilància dels edificis i locals

pertanyents al Districte.

Il. Divisió de Serveis Tècnics.

a) Urbanisme: planejament, gestió i disciplina urbanís

tica;' policia de l'edificació i de les activitats in

dustrials i c�mercials, inclosos els establiments de

proveïments.

b) Obres p0bliques; pavimentació, enllumenat, clavegue
ram i elements urbanístics en general, fonts i boques
de reg; arbrat, plantacions i instal'lacions de ja� -

dins i espais enjardinats; instal'lacions per a jocs
infantils.



mera conservació i manteniment

als Districtes.

sigui transferida

54.

c) Edificis púb1ics i llurs instal'lacions: Edificis i lo

cals dels Consells Municipals de Districte i de llurs,

oficines i dependències; edificis dels Centres de pre�
tació de serveis personals, la gestió dels quals o la

d) Neteja de la via pública, solars i edificis abandonat�
í

n s t a ILac
í ó

de papereres i "pipicans"; gestió de banys
i evacuatoris pÚblics.-

e) Or-d e rrac í.ó i senyalització de la circulació de vehièles

i vianants.

f) Inspecció en matèries d'urbanisme, obres p6bliques, -

edificis p6blics, neteja, higiene ambiental i circula

- ció ..

III Divisió de Serveis Personals

a) Promoció, subvenció i organització d'activitats, pre�
tació de serveis i gestió de centres i establiments -

municipals en matèria de Cultura, Ensenyament, Esports

Joventut, Assistència Social.

2. En relació a les matèries consignades en el par� -

graf anterior, les respectives Divisions exerciran

les funcions que espec{ffcament quedin atribuides als

Districtes en virtut de les Transferències aprovades

pels òrgans de &overn competents de l'Ajuntament.

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors,

les funcions administratives sobre qualsevol matèria

i la preparació de les funcions polítiques o decisò -

ries, podran atribuir-se, totalment o parcialment, �s

serveis que es cregui convenient, si així ho acorda -

l'òrgan competent en virtut de la facultat d'auto-org�
nització a què es refereix la nanna segona.



• I
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Vuitena. 1. Quan el nombre de llocs de treball, la comple-
I

xitat de les funcions o l'amplit�d dels àmbits de �ontrol -

I

ho requereixin, podran constituir-se unitats orgàniqu�s su�
bordinades a les tres Divisions referides a la norma cinque
na.

2. Tal estructuració hauria de realitzar-se amb estricta -

subjecció.a les normes que per als órgans, subórgans de ba

se i llocs de treball estableix en el seu epígraf l, lr. i

2n., la Tipologia orgànica'aprovada per la Comissió Munici�

pal Permanent en sessió del13 de novembre de 1981.

3. L'organització resultant haurà d'ésser �efrendada per
la Comissió Municipal Permanent als efectes de la dotació
económica de les Direccions i llocs de treball amb compl� -

ment específic.

4. Les atribucions de les Direccions dels esmentats órgans
o subórgans de base, seran les que corresponguin d'acord amb

la normativa reguladora de les funcions de comandament en el

nostre Ajuntament, aprovada per acord de la Comissió Munici

pal Permanent del 13 de novembre de 1981.

Novena. Queda derogat el paràgraf referent a les l/Unidades

Ejecutivas de los Consejos Municipales de Distrito", contin

gut a l'epigraf I, 1r. de la Tipologia orgànica, aprovadaper
acord de la Comissió Municipal Permanent el 13 de novembre -

de 1981, aixi com el paràgraf �elatiu a la "Jefatura de Uni

dad Ejecutiva de Distrito", contingut a l'epígraf r, 2n. de

la normativa reguladora de les IIAtribuciones de las Jefat� -

ras" aprovada per la própia Comissió Municipal Permanent mi!
jançant acord de l'esmentada sessió del 13 de novembre de

1981.

(*) - In3t�cci6 dels expedients d'adquisici6 desconcentrada dels béns
mobles d'ús o consum ordinari i no espectfic amb destinaci6 als
òrg�3 que s'indiquen.
- Districtes hlunicip�19.
( D. A. 20-12-85 )

ss �
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T R A N S F E R E N CIE S

als

Consells Mun�cipals de Districte
.:..

( núms. O a 1 4 )

- Matèries

- Funcions transferides

- Funcions no transferides

- Deleqació de facultats en els
Consellers-Presidents dels C.M.D.

- Atribucions d'actes de gestió.
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TRANSFERENCIA O. "Obres menors" (*)

Matèria Llicències per a les obres i instal

lacions menors.

( Acord d� la C.M.P. 22 ma�� 1985)

,

,

(*) Veu�e Acord C.M.P. 3-V1-83 i D.D.A.A. 14-11-84,

pàgs. 223 i 224.



Funcions ': transferides

Res9lu�ió de les llicêncies per � les obres i instal.la
ciotis menors que s'enumeren en; l'�rticle 29, apartats del
3 al 7, de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.

, ,

62.
:11

I i
.

- R�ce9ció de, l'assabentat d'obres exemptes que es contem
plen en l'article 11, apartats 2 i 31de l'esmentada Orde::
nanc;a .

- Liquidació i cobranc;a de les taxes que se'n derive�.

- Instrucció dels processos "administratius corresponents.



63.

I ,

Funcions no transferides
, .

Llicªncies per Id 6onstrucció, r�paraci6 o suspSnsió de
guals.

Llicªncies per primera utilització d'edificis i instal.la
cions.

- Lllcªncies referides a edificis o locals la activitat dels

quals estigui inclosa en el Reglament General de Policia
d'especta�les i Acivitats Recreatives.

- 1licªncies per li instal.la�ió de ca�telleres i tanques p�
blici tàries l' qualsèvol que sigui Ll.u r emplac;ament.

-

.

.
.

- Llicªricies per la"construcció; r�paració i. supressi6 de
barracons i quioscos a la via pública adossats a les fac;�
nes dels edificis.

.
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64.
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" I

,
'

�legació de facultats en els consellers,",preside.R��.9èl.s
C&nsells Municipa� de Districte

(D.A. 26 de març 1985)

Avocació de la resolució de les llicêncies per obres i
insta�.lacion� menors a quê es refereix el present De

cret.

Resolució de les llicênci�s per les obres i inst�l.la
cions menors a quê es refereix l'acord de la C.M.P. que
amplia l'anterior del 3 de juny de 1983.

Actes de gestió atribuits als �ps de les Unitats Execu

tives de Districte

'O . A. 2 6 ,d � m arç 1 9 8 5 )

Liquidació i cobrança de les taxes que es devenguin amb
motiu d'aquest article.

Notificació i comunicació de les corresponents resolu -

cions.



T R A N S F E R E N e I A o bis
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TRANSFERENClA O b í.s, "Atorgament de llicències per construcci6,
reparació, supressió i modificació de característiaues de guals
i per la s�va utilització.

Matèries:

l. Llicència de guakde nova construcció:

- concessió

- denegació
- desestimació

2. Legalització
3. Reoaració de auals

4. Trasllats

5. Ampliacions
6. Reduccions

7. Canvi de titularitat

8. Canvi d'horari

9. Supressió
10. Mesures correctores i sancions per infracció de les Ordenan

ces.

11. Execució subsidiària.

(Acord de la C.G. 11 de juny 1986)
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Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries.

Ordenació i direcció su�erior de la inspecció.

Aprovació dels plecs de condicions tªcnicues i econòmi
cues dels contractes i autorització de la despesa co �

rresponent, per delegació de l'Alcaldia, semp�e aue per
la seva quantia i durada correspongui a l'Alcalde: i -

la proposta als òrgans competents en els supòsits de -

durada o cuantia superior.
- Adjudicació', formalització, pró�ro?a i resoluci6 dels

contractep en els mateixos �iupòsits del paràgraf ante

rior i la proposta d'acord en els altres casos

- Atorgament o den�gació de les llicªncies per a nova

construcc�ó, ampliació i legalització de guals.
- Devolució de dipòsits de garanties.

Imposició de sancions i adopció de mesures correctores

als infractors.

Ordres d'execució subsidiària a càrrec dels tj_tulars -

dels guals.

b) Jurídico-admlnistratives.

- Instrucció dels expedients

- Proposta de resolucions per atorgament o denegació de
les llicªncies per a nova construcció, ampliació i l�

galització de g�als i devolució de dipòsi�s.
Liquidació de drets i taxes.

- Notí�icació de resolucions i recueriments.

- Informe dels recursos d'alçada interposats contra les
resolucions.

c) Tªcniques

Organització i pràctica de la inspecció.
- Informes tªcnics en els expedients.
- Redacció i càlcul de les corresponents liquidacions.
- Fiscalització de l'acompliment de les mesures correcto

res, de l'estat de conservació dels guals i la seva

senyalització.

d) Econòmicues

- Fiscalització i contracció/per Intervenció delegada, -

dels càrrecs als titulars en concepte de taxes i despe
ses de construcció i dipòsits.

-

Fiscalització i comptabilitat dels dipòsits i la seva

devolució, per Intervenció deleaada.



Deleaaci6 de facultats en els Consellers-Presidents dels Con

sells Municipals d� Districte

(D.A. 7 juliol 1986)

- Autoritzar o denegar les llicències per a nova construcci6,
ampliaci6 i legalitzaci6 d� guals.

- Retornar els dip6sits de gara�ties
Adoptar mesures correctores, imoosar sancions i dictar or-

dres d' execuci6 subsidiària.
.

Rev�sar les liquidacions de drets i taxes de guals.
Aprovar el plans de condicions tècniaues i econ6mico-admi
nlstratives dels contractes i autoritzar la corresponent-
despesa, sempre que la seva quantia i durada corresponguin
a '1 �Alcalde .

- Adjudicar, for�alitzar, prorrogar i 'résoldre ·els conirac
tes amb les mateixes limitacions del paràgraf anterior.

Actes de qesti6 atribuïts als Caps de Divisions

de Secretaria i Serveis Generals

La liauidaci6 i cobran�a èels drets, taxes i dip6sits aue -

s'acreditin en r�laci6:

a) a les esmentades autoritzacions

b) a les llicències de nova èonstrucci6, ampliaci6 i lega
litzaci6.

- La notificaci6 i comunicaci6 de les dites autoritzacions i
de les corresponents resolucions de llicències de nova cons

trucci6, ampliaci6, legalitzaci6 i devoluci6 de dip6sits.

Actes de gesti6 atribuits als Caps de Divisions de Serveis -

Tècnics.

- Les autoritzacions per a la reparaclo, supresslo, reducci6,
canvi de titularitat, i modificacions de les característi
ques (canvi d'horari, canvi d'ús del local, canvi de la ca

pacitat de vehicles, canvi de la superficie del local) dels
guals.

69.
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(Acord de la e.M.p. 22 luny 1984)

,

..",

TRANSFERENCIA la. ,"Projectes Lnt.aorat s d' urbanització" (*)

Matèria : Pio�ectes intearats d'urbanització

que no afectin a la xar�a vi3ria b��ica ni a

espais núblics d'interès aeneral.

(*) Veure Delegació del Secretari General,pàg. 226.



l. Polltiaues o decisòries

1.01 La iniciativa pública i l'anrovaci6 nrèvia dels pro�eE
tes d'iniciativa privada.

, 74.

�uncions transferides

1.02 L'encàrrec a l'Area Central de l'elaboraci6 del pr��c·
te en les seves determinacions tècniques i jurídiques.:1)

1.03 L'anuència de l'encàrrec a tercers ner part de l'Area
Central.

1.04 L'acceotació del proiecte elaborat neIs serveis tèc -

nics de 1.' 21ren. rentral o pe r t.e rce rs .

1.05 L'anrovació prèvia del proiecte i l'elevació a l'òrqan
�o q0vern municipal comnetent de la proposta d'aprova
ció Ln í.c í.a L, (2)

1.06 L'autoritzaci6 de la desnesa corresnonent, per delega
ci6 de l'Alcaldia, sempre aue ber la seva quantia co

rresponaui a la competència de l'Alcalde�i la proposta
als òrqans municipals d� qovern competents en els supò
sits de auantia superior.

1.07 La proposta d'acord d'imposició de contribucions espe
cials.

1.08 L'adjudicaci6, formalització, pròrroaues i novació del
contracte o contractes per a l'e�cuci6 del projecte,
salvant els casos en auè, per la seva quantia o dura
da, corresponquin als òrgans col.leaiats de govern de
l'Ajuntament; i les propostes dels acords corresponents
en a,:uests ca so s .

1.09 L'aprovació de les certificacions d'obra, salvant els
casos en els auals correspongui reglamentàriament a la
Comissi6 municipal Permanent.

1.10 La recepci6 definitiva de les obres.

2, Jurídico-administratives

2.1 La instrucci6 dels expedientes ner a l'aprovaci6 dels -

projectes fins l' aprovaci6 prèvia, i la proposta d'apro
vaci6 inicial.

2.2.L'informe de les al.leqacions, impuqnacions, reclama -

cions i recursos relatius als projectes aprovats prèvi�
ment pel Consell munici�al del Districte.

2.3 La instrucci6 dels expedients per a l'autoritzaci6 de -

la despesa corresponent i ner a proposar la imposici6 -

de contribucions espes±als.



2.4 La instrucció dels expedients per a la contracta
ció de les obre�, en totes les seves fases i inci'
dències fins la,consumació del contracte.

2.5 Els tràmits ner a l'aprovació de les certificacions
d·obra.

3. Econòmiaues.

3.1 La fiscalització � contracció
per IntervencLó' deleaada.

de la desnesa,

3.2 La fiscalització i subcontret, ner Intervenció de

leqada,de les certificacions d'obra.
'

4. Tècniaues.

4.1 L'assessorament i assistència tècnica als òrqans
de qovern del Consell municip�l d�l Dtstricte, en

l'exercici de les funcions relacionades en llepí
erraf l..

��

(1) El R.O. 1346/76 del 8 d'abril, pel que s'aprova el text
refòs de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana,
estableix en l'article 25,3 que "Els Projectes d'Urbanit
zació comprendran una Memòria descriptiva de les caracte
rístiques de les obres, plànol de situació en relació amb
el conjunt urbà i plànols de projecte i de detall, medi _

cions, quadres de preus i plec de condicions d'obres i,
serveis".

(2) L'òrgan de govern competent per a l'aprovació inicial, _

provisional i, si s'escau, definitiva, dels Projectes
�'urbanització, serà la Comissió municipal Permanent, en

cas aue"el projecte es trobi inclòs en el Programa d'actua
ció municipal, i el Consell Plenari en el supòsit de no _
trovar-seinclòs (art. 24,1,c) i 2 de la Ll'ei de Règim espe
cial de Barcelona i art. 115 del seu Reglament d10rganit =
zació i Administració). Vid. també el Reglament que desen
volupa l'art. 7,2,d) del Decret 3276/74, del 28 de novem -

bre referent a l'exercici de la competència per a aprovar
definitivament els projectes d'urbanització, aprovat pel
Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona el 10
de novembre de 1983, i publicat en el B.O.P. nQ 288, del 2
de desembre de 1983

Nota: En l'actualitat, correspon al Consell Plenari la competèn
cia per a l'aprovació d'aquests Projectes (Art. 22 de la -

Llei 7/1985, del 2 d'abril) el qual, per acord del 26 de -

juny de 1985,va delegar-la en la Comissió de Govern.

75.



a) Polítiaues o decisòries, a càrrec dels òraans de qovern de
l'Aluntament�

76.

r.uncions no transferides

- L'encàrrec a tercers, lliurement o ner concurs, de l'ela
boració dels nro�ectes, amb l'anuència del Districte.

L'aprovaci6 inicial, la provisional i, si s'escau, la de
finitiva, dels nroiectes.

- L'autoritzaci6 de la desresa cbrresnonent auan, cer la -

seva auantia, excedeixi de la competència de liAlcaide.

La substanciació dels exnedient5 de liauidació de les
auotes de contribucions especials.

- La imnosició de contribucions especials.

L'adiudicació, formalització, pròrroques i novació del -

contracte o contractes per a l'execució del pro�ecte auan,
per la seva durada o cuantia, excedeixin de la competèn
cia de l'Alcalde.

b) Jurídico-administratives, a càrrec dels òrqans de l'Area
Central.

- La informació pública dels oroiectes.

- La substanciació de les al.leqacions, impugnacions, recIa
macions i recursos, formulats Dels interessats en relaciÓ
als projectes.

c) Tècniaues, a càrrec dels òrcrans auxiliars de l'Area Central.

- L'elaboració. directa dels oroiectes, amb totes llurs-deter
minacions tècniaues i iurídiaues.

- La prooosta d'encàrrec a tercers de l'elaboraci6 dels pro

jectes.

- La supervisió tècnica dels projectes.

- L'execuci6, directa o oer administraci6, de les obres

- Els informes tècnics en els expedients de contractaci6.

Els informes tècnics de les al.leqacions, impugnacions,
reclamacions formulades neIs oarticulars en relació als

oroiectes.

- La fiscalització tècnica de les obres realitzades mitja�
9ant contracte



- L'expedici6 de les certifi�acions d'obra.

- La recepci6 provisiónal de les obres i l'informe têcnic
previ a la seva recepci6 definitiva.

Celegaci6 de facultats en els Consellers-Presidents dels Con

-sells Municipals de Districte

(D.A. 3 octubre 1985)

Autoritzar les despeses necessarles per a l'execució dels
Pr-o j'e c t.é s d' urbani t.z ac

í ó

de la comcet.ència - deIs CcnselTs
Municipals de Districte seaons l'acord de la Comissi6 Mu
n í.c í.na L Permanent del 22 de lun'! de 1984' s ernp re oue, cer
la seva auaritia, corresponaui a la competência de l'Alcal
de.

Adjudicar i formalit::ar e¡'s contractes conyinquts cer a -

l'execuci6 dels Projectes d'Urbanitzaci6 a auè es refe -

reix l'acartat anterior, així corn atorgar pròrrogues,
acordar novacions i decidir totes les büestions inciden
tals que es suscitin en relaci6 als esmentats contractes,
sempre que, per la seva quantia i durada, correspongui a

la competència de l'Alcalde.

- Aprovar les certificacions d'obres dimanants dels con

tractes a auè es refereixen els anteriors apartats, lle
vat en els casos en què l'esmentada aprovaClO correspon

qui reglamentàriament a la Comissi6 M�nicipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Se�

cretaria i Serveis Generals

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre de 1985, ha dispo�
sat conferir el caràcter d'actes de gestió a les notifi

cacions, trasllats i comunicacions de les resolucions

que els Regidors-Presidents dels Consells municipals de

Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.

77.
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TRANSFERE�CIA 2a. "Obres Públiques de primer establiment,
reforma i gran reparaci6.� (*)

Matêria

a) Obres de primer establiment, reforma i gran reparaci6-
(no de conservació ni reparació menor) ('1), de:

- Paviments í elements d'obra de la via oública"tals
com voreres i llur vQrada, vorades, maraes, escales,
baranes, illes, atalls, bancs i clots.

Enllumenat públic.

Clavegueram.

lnstal.lacions ner a iacs infantils i elements com

plementaris dels jardins, tals com fonts, llacs, bo
aues de rea i bancs.

b) Plantaci6 i renosici6 d'arbrat (no el seu manteniment,
entenent per aauest les operacions de poda, regatge,
i tractament fitosanitari).

c) Primer establiment i remodelaci6 de jardineria com
plementària de carrers, places i espais enjardinats
(no el manteniment de les contextures verdes, ente
nent per aauest les operacions de reqatae, poda, adob,
tractament fitosanitari, substitusi6 i ressembrada de
plantes) •

Sempre aue els elements referits als apartats anteriors
no estiauin situats en vies de la xarxa bàsica ni espais
públics aualificats d'interês qeneral.

.

(Acord de la C.M.P. 22 juny 1984)

(1) Terminologia del art. 57 del Reglament general de Contrac
tació de l'Estat.

(*) Veure Delegació del Secretari General, pàg. 226.

"
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Funcions transferides

i
l. Polítiaues O decisòries

1.1. La iniciativa pública i l'autorització de la inicia
tiva privada.

1.2. L'encàrrec a l'Area Central de l'elaboració dels pro

jectes amb indicació, si s'escau, de les l{nies o
-

condicions bàsiques per a la seva redacció.

1.3. L'aprovació dels projectes i l'autorització de la

despesa corresponent per delegació de l'Alcaldia i -

sempre que per la seva cuantia coriespongui a la corn

petència de l'Alcald� o la seva desaprovació amb.
expressió, en aquest cas, de les raons aue la moti -

ven per a la seva correcció� i la proposta a l'òrgan
de govern competent en els sunòsits en auè no corres

pongui a la comoetència de l'Alcalde.

1.4. La proposta d'acord d'imposició de contribucions

especials, quan sigui procedent.

1.5. L'adjudicació, formalització, pròrroga i renovació -

dels contractes, llevat dels casos aue� per la seva

quantia o durada, correspongui als òrgans de govern
col.legiats de l'Ajuntament; i la proposta d'acord -

en tals caeos.

1.6. L'aprovació de les certificacions d'obres.

1.7. La recepció definitiva de les obres.

2. Jurídico-administratives

2.1. La instrucció dels expedients per a l'aorovació dels

projectes, autoritzacIó de les despeses corresponents
i proposta, si s'escau, d'imposició de contribucions

especials.

2.2. La instrucció dels expedients per a la contractació
de les obres, en totes llurs fases i incídènciesjfins
a la consumació del contracte.

2.3. Els tràmits per a l'aprovació de les certificacions
d'obres.

3. Econòmiques

3.1. La fiscalització i la contracció
per Intervenció deleaada.

de-les despeses,
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3.2. La fiscalització i el subcontret, ner Intervenció
deleqada, de les certificacions d'obra.

4. Tècniques

4.1. El seauiment de les obres d'execució dels pro�ectes.
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- L'encàrrec a tercers, IliureTIent o per concurs, de l'ela
boració dels proiectes (amb l'anuència del Districte).

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrqans de aovern de

l'Ajuntament.

- L'aorovació dels Droiecte� i l'autorització de les despe
ses corresponents quàn, per la seVa quantia, excedeixin
de la competència de l'Alcalde.

- La i�posició de contribucions especials.

•

L·adjudicació, formalització, pròrroga i novació dels

contractesJen els supòsits quetper la seva auantia o du

rada,corresponqui als òraans cOI.leaiats de l'Ajuntament.

b) Jurídico-administratives, a càrrec dels òraans auxiliars -

de l'Area Central competent.·

� La substa�ciació dels exoedients per a la liauidació de
les quotes de contribucions especials.

c) Tècniques, a càrrec dels òrqans auxiliars de l'Area Central
corresponent.

L'elaboració dels projectes i de les condicions tècniques
dels contractes.

- La proposta d'encàrrec a tercers de l'elaboració dels pro

jec�es.

La supervisió tècnica dels projectes.

- Els informes tècnics dels expedients.

L'execució directa o per administració dels trebal�s, i
la fiscalització tècnica dels realitzats mitjan�ant con

tracta.

- L'expedició de les certificacions d'obra.

- L'informe previ a la recepció de les obres

Tractant�se de treballs d'arbrat i jardineria, les funcions -

tècniques enumerades anteriorment - llevat les tres primeres
aniran a càrrec del Servei Municipal de Parcs i Jardins.
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Deleqació de facultats en els C¿nsellers�Presidents dels Con

sells Municipals de Districte

(D.A. 3 octubre r985)

Aprovar els projectes d'obres oGbliaues de primer establi
ment, reforma i Dran reparació de la competência dels Con
sells Municipals de Districte, s e cons l' acord de la Com.í s+

sió MuniciDal Permanent del 22 de lunv de 1984, i autorit
zar les desoeses conseaüents oer a-llur exeCUClO, sempre -

que, 'per la seva qúantia, corresponquin a les atribucions
de l'Alcalde.

Adjudicar i formalitzar els contractes èonvínauts oer a

l'execució de les obres oGblia�es a quê es refereix l'apar
tat anterLor, aixi cOffi,aiorgai pr6rroques, acordar nova -
cions i decidir les aüestions incidentals aue es suscitin
en relació als esmentats contractes. sempre que, per la se
va Quantia i durada, corresponau{n a la comoetência de
l'Alcaldia.

'
,

Aprovar les certifi�acions d'obres dimanants dels contrac
tes a auè es refereixen els anteriors aoartats, excepte en
els casos aue l'esmentada aprovació correspongui realamen
tàriament a la Comissió Municipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Secre

taria i Se�veis Generals

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre de 1985, ha disposat
conferir el caràcter d'actes de gestió a les notificacions,
trasllats i comunicacions de les resolucions que els Reg�.
dors-Presidentes dels Consells municipals de Districte adoE
tin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de -

delegació abans esmentats.
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TRANSFERENCIA 3ª. "Gestió dels Centres i Establ'iments de

Serveis Socials de Zona".

Matèries:

1.- Gestió dels Centies i Establiments de Serveis Socials de

Zona.

2.- Prestació dels serveis propis dels Centres i Establiments

de referència.

3.- Neteja i vigilància dels ,citats Centres i Establiments.

4.- Adquisició de materials, estris i consumibles per als

esmentats Centres i Establiments.

5.- Atorgament de subvencions

6.- Atorgament de les targetes de tolerància d'aparcament
i exempció dels gravàmens municipals.

7.- Direcció del Serveis d'Ajuda a Domicili als usuaris del

Districte.

8.- Resolució de les impugnacions presentades per l'atorga
ment de les targetes de bonificació per a I'Gs dels ser

veis municipals.

Acord de la C.M.P. 14 de Juny 1985)

89.1
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Funcions trnos[erides
, I

I
I

1.- Plunificuci6, progrumaciG, gcsti6, seguiment i control

de les activitats de serveis socials en 'el Districte,

d'acord amb le� directrius de l'Ar�a de Serveis Socials.

2.- Tramitaci6 dels expedients resultants de les competèn

cies que es trasfereixen, en totes llurs fases.

3.- �esti6 del personal de neteja i vigilància

4.- Control del personal adscrit als Centres

5.- Aprovaci6 de les normes de funcionament intern del Cen

tres i Establiments. D'acord amb la normativa bàsica de

l'Area de Serveis Socials

6.- Atorgament de subvencions a entitats d'interès de Dis

tricte amb les previsions pressupostàries i en aplica

ció de les normatives.dictades per l'Area de Serveis So

cials.

8.- Direcció dels Serveis d'Ajuda a Domicili als usuaris

del Districte, d'acord amb la normativa aprovada per

l'Area de Serveis Socials, incloent sol.licitud,valo

ració ,·diagnòstic i seguiment i .avaluació posterior

per part dels tècnics de Serveis Socials del Distric

te.

7.- AtQrgament de les targetes de tolerància d'aparcament

i exempci6 dels gravàmens municipals, d'acord amb la

normativa de l'Area de Serveis Socials per als vehi

cles adaptats per a disminuits fisics, i resolució de

les impugnacions presentades
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,9.- I<esolució d c les impugnacions pr c s c n tad a per ¿¡t¡-úr<.J�lmentele .les t¿¡rgetes de bonificaci6 per a l'6s elelsiscrveis
municip¿¡ls, d'acord ¿¡mb les normes aprov¿¡dcs .

. 10.- Propostes als òrgans competents de l'Ajuntament per a la

creac�6, remodelaci6 i supressiò de centres, establiments
i serveis, així com d'arrendament de locqls per a serveis
socials d'interès d� Districte. Informes preceptiu� en �ls
èxp�dients que els òrgans 'centrals instrueixin a l'efecte

... ,a�ran de la propos�a, o pe� iniciativa propla.

11.- Aprov�ci6 de les bases i condicions dels' contractes de ser
veis i s ubm í.n í.s t r amè n t.s i. adquisicions de s e r ve í.s d' interès
de Districte, i autoritzaci6 de la despesa corresponent,
així com llur tramitació, dins els límits reglamentaris.

12.- �provaci6 quan correspongui de les bases per a la concessi6
i arrendament a tercers dels serveis i instal.lacions com

plementàries o accessòries dels centres i establiments,fi
xaci6 dels cànons o preus corresponents amb sujecci6 a allò
disposat en les ordenances fiscals o altres normes,formalit
zaci6 de les adjudicacions i resolució de qualsevol classe
d' incidències contractuals. )

91 •
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Funcions no tr�nsferidcs ..

1.- Aprov�ci6 de les linies generals d'actuaci6 municip�l en

l�'m�t�ria¡ rl�niflc�ci6 de r�cursos i servlis; i cre�ci6
i extinci6 de centres i establiments� amb informL previ
dels Consells Municip�ls de Districte

2.- Aprovaci6 de les normes bàsiques dels cehtres i establi-

ment�.

3.- Aprovaci6 de .les normatives reguladores de la cessió a

tercers de l'ús i explotació de les instal.lacions i ser

veis complementaris o accesioris dels centres i establi

ments.

4.-· Aprovaci6 de les bases i condicions dels contractes i con

cessions i autorització de despeses, qu�n per la seva quan
tia o durada excedeixi de la competªncia de l'Alcalde.

5.- Adjudicació, formalització, pròrroga;�ovació i resolució
de contractes i concessions en el supòsit a quª es refereix
el paràgraf anterior.

6.- Criteris bàsics i condicions de selecció del personal amb

participació de representants de Districtes i dissenys dels

perfils professionals.

7.- Elaboració i execució o seguiment dels plans de reciclatge
professional del personal tªcnic de l'especialitat.

8.- Supervisió tªcnica dels programes de treball i de les ac

tuacions desenvolupades en centres i establiments.

9.- Fixaci6 dels criteris modulars dels centres i est�bliments

(espais, pl�ntilla, nombre, cl�sse i eficiªncia de les pres
tacions, indexs de costos, etc) �ego�les directrius actua
litzades en el Mapa de Serveis Soci�ls de Catalunya.
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Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Con-I' ,

sells Municiipals de1nistri¿te
(D.A. 3 octubre 1985)

Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar les con
tractes de serveis, subministramen�., adquisicions, arrenda
ment d'instal.lacions i concessió de serveis complementarIsrelatives a la gestió dels Centres i Establiments de Ser -

veis Socials de Zona i les prestacions que els són pròpies,transferides als Consells Municipals de Districte en virtut
de l'�cord de la Comissi6 Municipal Perman�nt de 14 de junyde 1985, aprovar les bases.i condicions dels esmentats'con
tractes i concessions i concedir pròrrogues i nov�cions, =
acordar la resoluèió � rescissió i ext í.nc í.ó . i . resoldre to ,-

tes aquelles qüestions incidentals que es puguin presentarfins a la sev� consumació; tot això,en el supòsit, que perquantia o durada sigui de competència de l'Alcalde; i aprQvar les factures i certificacions de treball o servei co -

rres�Qnents als ,supò�its referits anteriorment i dins la -

competència indicada.

- Revisar les liquidacions de drets, taxes, cànons i preus,
efectuades Dels 6rQans auxiliars dels Districtes en virtut
de les funcions transferides als esmentats Consells per
l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 14 de iuny -

de 1985.

Actes de gestió atribuïts als Caps d'e �es Divisions de Secreta

ria i Serveis Generals.

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat
conferir el caràcter d'actes de gestió a les notificacions,
tra�llats i comunicacions de les resolucions que els Regi -

dors-Presidents dels Consells municipals de Districte adop
tin per delegació de l'Alcalde" en virtut dels decrets de -

delegació abans esmentats.

93.
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TRANSFERENCIA 4rta. "Taxa de Sanejament i Neteja"

Ma�èria : Inst�ucci6 dels e*pedients relatius a _

l'exempci6.de la taxa de sanejament i neteja � la

seva tramitaci6 fins a l'aprovaci6 per la Cornis �

si6.Municipal Permanent o la seva denegaci6 en el
I

cas contrari/pel Regidor del Districte.

(Acord de la C.M.P. 11 octubre 1984)



, I

,

.Funcions transferides

1. Politiques b decisòries

- La iniciativa en la remissió dels expedients d'exempció
quan no cornpareí.x el beneficiari.

- Proposta a la Comissió municipal Permanent de l'aprova
ció d'exempció de la taxa en els casos que compleixin la
normativa vigent.

- Resolució denegatòria de les sol.licituds d'exempció per
improcedència del benefici.

Resolucions deixaót sense �fecte l'exempció per c�nvi de
les circumstàncies del beneficiari.

2. Juridico-a:dministra t.í.ve s

- La instrucció dels expedients d'exempció i la seva tra
mitació fi�s la seva elevació a la Comissió municipal
Permanent.

L'admissió de les sol.'licituds d'exempció de la taxa.

Comprovació de la inclusió de la finca en el Padró muní

cipal.
Remissió anual de les exempcions concedides.

- Comunicació al Negociat gestor de la taxa de la no com

pareixença o justificació per part del beneficiari de

l'exempció.
'

- Avis de compareixença a l'inici de cada periode anual, -

als beneficiaris de l'exempc�ó.
- Informe sobre la procedència o no de l'exempció.
- Notificació de la resolució a l'interessat.

- Comunicació a la Inspecció de Rendes de les finques no -

incloses en el Padró, i de les variacions produIdes (de
funció i canvi de domicili) .
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Puncions no transferides

a) Polítiaues o decis6ries, a çàrrec dels 6raans de Govern

de l'A4untament.

- La resolució dels exuedients anrovatoris de l'exemp
ció de la taxa.

b) Jurídico-administratives, a càrrec dels �rGans de l'Area
Central.

- ReGularització del Padró, Der part de la lnsnecció de

Rèndeè, i Exaccions, en el cas aue la finca no hi esti

Gui inclosa.

- LiGuidaèió de la taxa en els casos d'incomnareixença
o no justificació.

Inclusi6 en �l-Padró del càrrec reSDecte als exerci
cis seGüents.

- Aixecament d'actes uer nart de la lnsnecció de Ren -

des i la comunicació al Neqociat Gestor.
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Dc leoaciÓ' de f acu 1 ta ts erl' e 1 s Canse llers- Pres id�n ts de ls -

Consells Municinals de Districte

(D.A 7.0 aener 1985)

- Deneaar les sol.licituds d'exemoci6 de la ta�a de saneia
ment i neteia Der imnrocedència del benefici. �

- Deixar sense efecte les exemncions �e'l'esmentada taxa

ner canvi de les circumstàncies del beneficiari.

A e t e s d � g e s tió a t r, i b u i t s 'a l s Cap s d e l e- s 'D i v i s i o n s d e S e c r e

cretaria i Serveis Generals
-------------------------------,�

- L'Alcaldia, en data del 6 de dese�bre de 1985, ha disposat
conferir el caràcter d'actes de gestió a les notificacions,
trasllats i comunicacions de ,les resolucions que els Regi -

dors-Presidents dels Consells mu n Lc
í

p e Ls de u
í

s t r
í

cte adop
tin per delegació de l'Alc�lde, en virtut dels decrets de

delegació abans esmentats.
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TRANSFERENCIA 52na."Conservació i manteniment dels; edificis

i instal.lacions aue constitueixen l'eauipament dels Distric

tes. " (*)

Matèria :

ra. Conservació, manteniment i reparació menor de l'obra -

civil i de les instal.lacions de les construccions relacio

nades' a l'annex núm. 1 de la present transferència.

En conseaüència, s'inclou la conservació, manteniment i re

paració menor(1}delobra éivil'j_ de les ,instal.lacions (2)de
les construccions seq�ents:

a) Edificis en els auals radiauen els serveis transferi-

,ble� als Districtes;ê� asaber,: Seus i oficines dels �

Consells munibipals, Centres Cívics, Cen�re� socials
re-:Zom. (3), Centres -; uvenils, edificis i instal.lacions

esportives d'interès de Districte, banvs i sanitaris

públics (4) .

b) Edificis dels Centres d'Ensenvament ore-escolar,
d'Ensenvament aeneral b�sic i" d'AduJts de la Genera

litat e� la. f�se i de l'Aiuntament en 2a.

c) Edificis on radiauen les Biblioteaues populars ges
-

tionades per la Diputaci6.

2a. Conservació, manteniment i reparació de :

d) Rellotqes públics exteriors de propietat municipal

que no estiquin instal.lats en edi�icis de l'Ajunta-
ment', eyce_'!tuat el C1.e la Cated r a L,

.

e) Plafons lluminosos de la informació de Districte,
situats a la via pública.

(Acord de la C.M.P. 14 lunv 1985)

(1) S'utilitza la terminologia del Reglament de Contracta
ció de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975, de 25 de

novembre, en el qual, segons l'article 57 es consideren
obres de reparació menor les necessàries per esmenar el

menyscabament produït en el bé immoble per causes for -

tuïtes o accidentals, quan no afectin fonamentalment a

l'estructura resistent. Si el menyscabament es produït
en el temps per l'ús del bé, les obres necessàries per
a la seva esmena tenen el caràcter de conservació. Les

obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les

de conservació.

103.
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foru de la indicada 'norma interpretativa, caldrà entendre incloses

en el concepte de "Jl1ill1ten:i.ITent", la substitució de peccs o elcrrcnts,
la re¡:Dsici6 d'instal.lacions i inclús la seva renovació rrotivada

per obsolescència.

(2) Per instal.lacions s' entén les de tota rrena radicades en els refe -

rits edificis i, particulanrent, les de recepció, conducció i dis -

tribució de fluids (aigua, gas i electricitat), il.luminació, sani

taris, eliminació i evacuació de residus, cuines, forns, rentadores,

planxadores, centrifugadores, assecadores, cambres frigorífiques, -

(aparells autònoms i centrals d'acondicionament d'aire), escalfa

dors, calderes, acumuladors i autoclaus, dipòsits, grups electrò

gens, instal.lacions elèctriques, xarxes de connexió a terre, asce�
sors" muntacàrre�es ,i aparells,elevadors, xarxes telefòniques
interiors; exclosos els aparells i centraletes), teleprocés, inter

comunicadors, radio-comunicació i megafonla, rellotges, extintors i

instal.lacions anti-foc i anti-robatori, timbres, antenes de ràdio

i televisió, parallamps, rètols, senyals i plafons informatius,
etc ..

(3) No s'hi inclouen, de moment, les del Patronat Municipal de Guarde

ries, la cOnservació de les quals va al seu càrrec.

(4) Tampoc s'hi inclouen els Dispensaris i Centres d'assistència pr�
ria de l'Ajuntament, incorporats actualment a l'Institut municipal
d' Assistència Sanitària (IMAS), a càrrec del qual va la seva conser

vació, a l' espera del que disposi la futura Llei de Bases de Sani-
tat de l>Estat i de les Normes que, per al seu desenvolupa�t, dic

ti la Generalitat.

(*) Veure Delegació del Secretari General, pàg. 226.



vuncions Transferides

l. Políti0ues o decisòries

1.1. La iniciativa i possible encàrrec a tercers, directa
ment o ner concurs,dels nrojectes de contracta.

1.2. L'aprovaci6 dels oroiectes i condicions dels contrac
tes, i l'autoritzaci6 de la despesa corresponent, per
deleaaci6 de l'Alcaldia i sempre aue, oer la seva auan
tia i duraci6, corresponquin a la seva competència; i
la proposta als òraans de aovern comn�tents, en altre
cas.

1.3. L'adiudicaci6, formalitzaci6 , pròrroaa, resoluci6
d'incidències, novaci6 i extinci6 dels contractes, en

els mateixos supòsits del paràaraf anterior; i la pro

nosta de l'acord 0uan corresponaui adontar-Io als
òraans col.leaiats de aovern.·

1.4. traor6vaci6 de les certificacions d'obra, amb e�cepclo
de quan siqui competència de la Comissió Municipal Per
marient .

1.5. La recepció definitiva de les obres.

1.6. La resolució dels expedients d'indemnitzaci6 per danys
ocasionats en els edificis i instal.lacions la conser

vació deIs auals es transfereix,dins de la competèncIa
de l'Alcalde, i per deleaaci6 seva.

2. Jurídico-administratives

2.1. L'elaboraci6 de les clàusules administratives particu
Lars dels plecs.

2.2. La instrucci6 dels expedients per a l'aprovaci6 dels -

projectes i de les condicions dels contractes, i per a

l'autoritzaci6 de la corresponent despesa.

2.3. La instrucció dels expedients d'indemnitzaci6 per danvs
ocasionats e� els edificis i instal.lacions la conser -

vació dels quals es transfereix.

3. Tècniques.

3.01 L'elaboraci6 i sequiment dels prodrames de conservació.

3.02 L'elaboració dels nrolectes i de les prescripcions tèc
niques particulars de les contractes.

3.03 Els informes tècnics dels expedients.

105.
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3.04. La fiscalització òe l'execuci6 de les contractes.

3.09. La va:.oraci6dels d anv s ocasionats en els edificis i
instal.lacions.

3.10. La cooneració amb els serveis centrals en les actua
cions tenden�s .al coneixement i reqistrè aenèral i

actualitzat les caracteristiaues, condici6ns
i estat de conservació dels edificis i instal.lacions
la conservació dels auals es transfereix.

3.OS. L'exnedició de e�s ordres de treball i la comnro
vació del seu comnliment.

3.06. L'exnedició de ).9S certificacions d'obra.

3.07. L'informe nrevi a la recenció de les obres.

3.08. L'execució directa dels treballs.

4. Econòmiaues

4.1. La fiscalització i contracció de la desDesa ner

Intervenció deleaada.

4.2. La fiscalització i subcontret, Der Intervenci6 dele
aada, de les certificacions d'obra.
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Funcions no transferjrles

A� Polítioues-o decisòries

L'�nrovació dels nroiectes i condicions dels contr�(�tes, il'uutorització de lA desnesa corresnonent ouan, ner la seva auantia i duració, excedeixin de la comnetència del'Alcalde.

L'adiudicació, formalització, nròrroaa, resolu�ió d'inci _

dèricies� novació i extinció dels contractes, en els sunò _

sits en els ouals es fa referència eh'el oar�oraf ánterior.
- L'anrovació de les normatives, nlecs-tinus i auadres deDreus unitaris als auals es fa referència en el Dar�arafseaüent.

B) Tècnico-iurídioues

- L'elabo�ació de normatives. aenerals sobre la contractacióde la conservació, renaració i manteniment dels edificis i� ...instal.lacions.

L'elaboració de Dlecs-tinus de cl�usules administratives i
DrescriDcions tècniaues aenerals Der a contractar les obresde referència.

- L'elaboració de auadres de Dreus unitaris.
- El coneixement i reaistre, central i actualitzat, de les _

característioues i estat de conservació dels edificis i
instal.lacions la conservació dels ouals es transfereixals Districtes.
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Deleqació de facllltats en els Consellers-Presidents dels Con

sells Municioals de District�'

(D.A. 3 octubre 1985)

- Anrovar les bases i condicions dels contractes de conser

vació, manteniment i reparació menor dels edificis i ins

tal.lacions, transferits oer acord de la Comissió Munici
oal Permanent del 14 de iunv de 1985 aue formen part de -

l'eauipament dels respectius Districtes, dintre dels límits
de la competència de l'Alcaldia.

- Autoritzar les desceses corresDorients als contractes. Con

cedir oròrroq�es i novacions, acordar llur resolució, res
-;-

cissió i extinció, i resoldre t0ta mena de aüestions incl
dentals fins la definitiva consumació del contracte; apro
var les factures de certificacions d' obres o s e rve.í s con-=
seaüents i aorovar les indernnitzacion� oer danys ocasio -

nats.per tercers als al.ludits �dificis i instal.lacions¡
tot això suposat aue els a6tes d� referència corresponquin
a la competència de l'Alcaldia i siauin funcions transfe
rides ils Consells Municipals de Districte en virtut de -

l'esmentat acord de la Comissió Municipal Permanent.

Actes de ges·tió atribuits als Caps de les Divisions de Secreta

ria i Serveis Generals.

- L'Alcaldia, en data de 6 de desembre de 1985, ha·disposat
conferir el caràcter d'actes de gestió a les notificacions,

trasllats i comunicacions de les resolucions que el Reg� -

dors-Presidents dels Consells municipals de Districte ado�
tin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets òe

delegació abans esmentats.
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T R A N S F E R E N e I A 6



TRANSFERENCIA 6ena. "Ordenació de la Circulació ,

instal.lació i manteniment de fites i tanques de

protecció de la xarxa viària local o vies d'orde

nació descentralitzar"la." .

. Ma t.ê r Le s.

l. Ordenació de la circulació

2. Primera instal.la¿ió de senyals verticals

3. Manteniment de la senyalització vertical

4. lnstal.lació i manteniment de fites i tanques de
.Drotecció.

5. Autorització a carticulars cer a la col.loc�ció �
de fites i tana�es nrotectores.

6. Autorització a narticulars Der a la instal.lació
de senyals orientatius Der a conductors de vehi -

eles, mitjançant DaIs col.locats a la via cGblica.

(Referides sols a la xarxa viària local o vies
d'0rdenació descentralitzada

(Acord de la C.M.P. 8 Març 1985)

1 11 .
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Puncions transferides

Al Ordenació de la circulació

a) Polítiaues o qec�sòries
- L'aprovnció, i imnlantació de les seaüents mesures,

nosant-les en coneixement iro�ediat de l'Area Cen
tral: (1)

- Sentit únic de la circulació.

- Prohibicions de airada o volta

- Prohibicions de circulació en ambdós sentit ner

,a tots o determinades classes de vehicles.
"

,

Limitacions de velocitat

Preferències de passos i de "cediu el nas"

- Passos ner a vianants.

Prohibició i ordenació zonal, i horària de l'esta
cionament.

Determinaci6 de zones i ho�aris ner a càrreqa i
descàrreaa.

- Reserves d��stacionament i parada, excepte per a

taxis, línies de transport de viatqers, locals
de nública concurrència i per a obres.

- Reserves especials per a disminuïts f{sics.
- La proposta a l'Area Central de les mesures d'orde

nació circulatòria, distintes de les referides en
el paràgraf anterior.

b) Jurídico-a�inistratives

Els tràmits per a l'aprovació i aplicaci6, o proposta
a l'Area Central, de les anteriors mesures.

- La instrucció dels expedients per a reserves d'esta
c í.onamen t i pa rada , i per a les especials de dismi -

nuï ts físics'.
- La liauidació de les taxes i qaranties corresponents.

c) Tècniques
- L'estudi i preparaci6 de les mesures anteriors.

- L'elaboració i sequiment de les propostes a l'Area
Central.

- El control sobre els resultats.

- L'informe tècnic sobre les sol.licituds de reserves

0�estacionament i parada inclús en els supòsits exceE
tuats a l'anartat a) i especials per a disminuïts -

físics.
(1) Veure les facultats de revisi6 d'aquestes mesures a càrrec

de l'Area Central en l'apartat A1 a) de les Funcions no -

transferides.



d) Econòmiaues

La fiscalitzaci6 i contracci6, per Intervenci6 dele
gada/de les taxes liauidades i de lá constituci6 i -

cancel.laci6 de aaranties.

A2 Primera instal.laci6 de senvals verticals
- La col.locaci6 de senvals precentius de prohibici6 o

d'obligaci6'per a l'aplicaci6 de les mesures circulatò
ries aprovades Del Districte conforme a l'anterior epí
qraf A ,a) i, de senvals de nerill ner a "infants",
-"obres � i "perill Lnde f í.n í, t", posant-lo en coneixement
de l'Area �entral amb uria freaüència setmanal i indica
ci6 del dia, hora i lloc exacte del seu emplaçament.

Pei a la au�l cosa s'utilitzar�n exclusivament els
senyals subministrats per 14Area Central.

A3 Manteniment de la senvalitzaci6 vertical

- La reparació o reposici6 de tota mena de senyals d'orde
naci6 circulatòri� (preceptius i informatius), comuni �

cant a l'Area Central l'esmentada renosici6, amb la fre
qÜència setmanal i indicaci6 del dia i hora de l'opera�
ci6.

La reposici6 es farà exclusivament amb els senyals sub
ministrats ner l'Area Central.

A4 Instal.laci6 de fites i tanques de protecci6

La iniciativa i la instal.laci6 de les fites i tanaues
protectores .

La reparaci6, manteniment i reposici6 dels esmentats
elements.

Tant la nova instal.laci6 com la reposició es farà
exclusivament amb els elements subministrats rer l'Area
Central.

AS Autoritzaci6 a particulars per a la col.locaci6 de fites
i tanaues protectores.

a) Polítiaues o decisòries

- L'atoraament de les autoritzacions.

La imposici6 de sancions i mesures correctores.

Els reaueriments cer a l'acomoliment de les obliga -

cions de conservaci6.

b) Jurídico-administratives
- La instrucci6 dels corresponents exnedients.

- La liauidaci6 de les taxes i aaranties corresponents,
si s'escau.

11 :3 •
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c) Tècniaues

- L'informe tècnic de les sol.licituds.

La insnecci6 dels treballs i el res�ltat de les instal
lacions.

Ln determinació, si s'escau, de les mesures correcto
res i l'assoliment tècnic de les oblioacions de conser

vació.

- L'execució material subsidiària de les esmentades mesu

res ,i ohlioacions.

- La taxació dels danvs ocasionats en el caviment com a

conseaüènçia de les obres a realitzar.

d) �conòr:li.aues

- La fiscalització i contracció, oer Intervenció deleqa
da, de ,les multes, i si s'escau, les taxes liauidades
i d� la constitució i la cancel.laci6 de les qaranties.

A6 Autorització a oarticulars �er a la instal.l�ció de senvals
orientatius cer a conductors de vehicles, mitjançant
oals col.locats a la vi� oGblica: aoarcaments, gasolineres,
tallers i trens de rentat.

- Les mateixes funcions assenvalades en el orecedent ecí
qraf A,....

-

:J

Funcions descentralitzables comunes a les matèries A2, A3,
A4, AS' i A6'

La nrimera instal.lació i manteniment de la senyalització
vertical, i de les fites i tanaues Drotectores, així com

l'execució subsidiària de les mesures correctores de la
instal.lació dels esm�ntats elements efectuada neIs oarticu

lars, codrà realitzar-la el Districte directament o oer con

tracte. Fn relació als esmentats suoòsits li corresoondrien
les seqüents funcions descentralitzabl,es:

a) Polítiaues o decisòries
- La iniciativa i el oossible encàrrec a tercers, direc

tament o per concurs, dels orolectes objecte del con�
tracte.

- L'aorovació delss bases i condicions dels contractes,
i l'autorització de la desoesa corresnonent, oer dele
qació de l'Alcaldia i semore que, oer la seva quantia
i durada, corresponquin a la seva competència¡ i la -

prooosta als òraans de aovern, en altre cas.

- L'ad4udicació, formalització, nròrro0a, resolució

d'incidències, novació i extinció dels contractes, en



els ma teixos s u r.ò s ] ts del" narc"iaraf 'anterior; 'i la oronosta'd'acord auan corresnonnui adoDtQr-lo als òraanscol .lcniats de novern.
I

'

",.'
,

I

- L'anrovació de les c�r�ificacions d'obra, exceote
quan, comneteix a la Comissió Municinal Permanent.

- La reccnció definitiva de les obres.

b) Jurídico-administratives
- L'elaboració de les cliusules administratives oarticulars dels contractes.
- La instrucció dels exnedients per a l' a o ro va c

í ó

deles bases i condicioris dels contractes, i per � 1!a0tò,rització de la despesa corresDonent.

c) Tècniaues

L'elaboraci6 i seauiment dels proarames i �ressunostosde conservació.
- L'elaboració de les bases tècniaues de les contractes.
- Els informes tècnics en els exoedients.
- La fiscalització de l'execució dels contractes
- L'expedició de e1s ordres de treball i la comorovaci6del seu acomoliment.

-

- L'exnedició de les certificacions d'obra.
- L'informe orevi a la recepció de les obres.
- L�execució directa dels treballs
- La coooeració amb els serveis de l'Area Central enles actuacions tende�ts al coneixement i reqistre qeneral i actualitzat de les condicions i estat de conservació de les instal.lacions el manteniment de les

0uals es transfereix.

d) Econòmiaues

La fiscali tzació .í. con tracció de la despesa, cer In te_!:venció deleaada.
- La fiscalització i subcontret, ner intervenci6 deleq�da, de les certificacions d'obra.
- La fiscalització i contracció, oer Intervenció delea�da, de les indemnitzacions per danvs a les referides

instal.lacions.
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Funcions no transferides

En relació a les 6 matèries de referència

- La determinació de les vies d'ordenació descentralitzada

sobre les aue s'han de Droiectar les funcions descentra

litzades.

Al Ordenació de la circulació

a) Polítiaues o decisòries, a càrrec del òrqans de cO -

vern centrals.

- La revis�ó de les mesures d'ordenació circulatèria
anrovades Del Districte, en el termini de auinze

dies naturals a comotar de-la seva comunicació a -

l'Area Central.

- L'aorovació de les mesures d'o�denació circu�atò -

ria distintes de les enumerades a l'epíqraf lB,A1,a).
b) Juridico-administratives, a càrrec de l'Ar�a C�ntral

Els tràmits per a les r�visions o aorovacions a auè

es refereix l'aoartat anterior.

c) Tècniaues, a càrrec de lOArea Central.

L'estudi i, si s'escau, la orooosta de revisió (mo
dificació o anul.lació) de les mesures d'ordenació

circulatòria aorovades nel Districte.

L'estudi i informe de les propostes dels Districtes

sobre mesures d'ordenació circulatòria l'aorovació

de les auals no els comoetei�
- La suoervisió dels resultats de les mesures d'orde

nació circulàtòria aorovades nels Dist�ictes.

En relació amb les matèries A2, AJ i A4:
a) Polítiaues o decisòries

L' aprovació de les bases i condicions dels contrac

tes, i l'autorització de la despesa corresponent, -

auan, oer la seva durada o auantia, excedeixin de -

la competència de l'Alcalde.

L'adjudicació, formalització, oròrroga, resolució -

d'incidències, novaClO 1 extinció dels contractes,
en els supòsits a"què es refereix el oaràgraf ante

rior.
c) Tècniques

El subministrament de tota mena de senvals verti

cals, fites i tanaues de nrotecció.

, I



En relaci6 amb les matêFies AS i A6
- La determinaci6 de les'caracterist{aues deIs senyals �

orientatius, fites nrotectores, i de les normes i condi -

cions pe� a llur instal.laci6 i mantenim�nt.

,'1
..

I. I

'. , ,
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La determinaci6 de les normes i condicion� têcniaues
ner a la instal.laci6 dels esmentats elements.

,
I

. : ¡:".,..
'

L'elabor�bi6 de nòrmes aen�rals, olecs-tipus i qua -

dres de preus unitaris per a la contractaci6 de la -

instal.laci6 i manteniment de senvals, fites i tan -

aues de protecci6.
- El coneixement i reaistre, cene ra L i actualitzat ae

les condicions i estat de conservaci6 dels elements
la'instal.laci6 o manteniment dels auals es transfe
reix.
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Delecració de facultats en els Consellers-Presidents dels

Consells Municinals de Districte

(�.A. 16 maia 1985)

� Aorovar i implantar en la xarxa vial local (vies d'ordena

ció descentralitzada) corresponent al Districte les se -

aüents mesures d'o�denació circulatòria:

- Sentit únic 0e circulació.

- Prohib±6ions de crirament o de volta

Prohibicions de circulació en ambdós sentits per a tots

o determinades classes de vehicles.

- Limitacions de velocitat.

- Preferències de !?assos i de "ceda el paso"
- Passos pei a Yianants.

Piohibició i ordenació zonal i hor�ria d'estacionament.,

Determinació de zones i horaris per a c�rrecra i descà

rrecra.

b) Concedir reserves d'estacionament i parada, llevat dels -

taxis, línies de transports de viatqers, locals de públi
caconcurrència i per obres, i especials per a minusv�lids.

c) Concedir autorització a particulars ner a la col.locació

de fitons i tanaues de protecció, en l'esmentada xarxa se

cund�ria o local.

d) Concedir autoritzacions a particulars per a la instal.la

ció de senyals orientatius ner a conductors de vehicles,
mitlan�ant pals col.locats a la via pública de la xarxa -

sec�nd�ria o local.

e) Aprovar les basea i condicions dels contractes de col.lo

caClO, manteniment i reparació de senyals verticals, fi -

tons i tanaues de protecció.

f) Autoritzar les despeses corresponents als contractes; con

cedir pr5rroques i novacions, �cordar la seva resolució,
rescisslO 1 extirrció i resoldre tota mena de aüestions
incidentals fins a la definitiva consumació del contracte¡'
aprovar les factures i certificacions d' obra o servei i -

conseqüents, i aprovar les indemnitzacions per èanys oca

sionats oer tercers als esmentats senyals, fitons i tan -

ques ; tot això en els supòsits de auê els actes de refe

rència corresponcruin a la competència de l'Alcaldia i per

ésser funcions transferides als Consells Municioals de Dis

tricte en virtut de l'acord de la Comissió Municipal Per

manent del 8 de març de 1985.

"

t I

" ,
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Actes de gèstió atribuits als Caps de l�s Div1sions de Se

cretaria i Serveis Gen�rals.

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre de 1985, ha disp�
sat conferi; el carácter d'actei de gestió a les notifl
cacions, trasllats i comunicacions d� les resolucions -

que els Regidors-Presidents dels Consells municipals de

Distri�te adoptin per delegació de l'Alcaldia, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.
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TRANSFERENCIA 7èna. �Activitats culturals d'interès de

Districte i funcions de l'Aiuntament en relació a les Bi

blioteaues populars".

Matèries (1)'

l. Pro�oció i subvenció d'activitats artíst�aues i cul
turals en el Districte.

2. OrGanització d'activitats artístiaues i culturals
d'interès de Districte.

3. Oraanització de fes�es i festivals de barri'

4. Informació cultural del Districte.

5. Viqil�ncia i neteia de les Biblioteaues nODulars en

rèaim de Con.veni amb la Diputació provincial, i col
laboració amb aauest oraanisme per a la seva qestió.

(Acord de la C.M.P. 14 juny 1985)

"

(1) Es tracta de les matèries relacionades en l'epígraf 7 "CUltura" del ITO

del de "Descentralització territorial de funcions - Competència funcio
nal dels Districtes (Programa d'actuació 4 anys, 'Text refòs aprovat -

per la C.G. del 16 de maig de 1984"-, amb excepció de les següents:
- Conservació dels edificis i locals en què radiquen tes Biblioteques

populars, per estar ja continguda en el Projecte del Transferència -

NQ 5 "Conservació dels edificis i instal.lacions constitutius dels

equ.íparrent.s de Districte".

- Arxiu històric del Districte, a l'espera de futures decisions sobre

l'organització dels arxius municipals en general.
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Funcions Transferides

¡
a) Polítiques o decisòries

.

.! '

- Planificació i proqramació de les activitats del Con
sell Municipal de Districte en t'àmbit artístic, cul
tural i recreatiu, dins les disponibilitats pressupos

tàries i ei marc assenyalat nels Plans i P�oarames
-

d'actuaci6 aprqvats per l'Aiuntament.

- Proposta a la Comissió Municical Permanent de l'ator

qame n t; de subvencions amb càrrec a nartides qlobals.

Atorcrament de subvencions amb càrrec a nartides espe

cifiques i autoritz�ció de les corresponents desceses,
dins la comcetència de l'Alcalde i cer deleaació
d'aauest.

Apiovació de nroarames i croiectes de 'cromoció d'acti
v�tats artist�aues, cultur�l� { d'esbarjo en el 'Dis �

tricte¡ i autorització de les despeses corresconents
dins la comoe t.ênc í.a de 1 'I Alcalde i per deleaació
d'aauest¡ i orocosta als órqans de crovern competents
de l'Aiuntament en altre cas.

- Acrovació de croj ec·tes, él' actes i de crocrrames cul tu

rals, artístics i d�esbario oraanitzats cel propi
Consell Municipal, i autorització de les despeses co

rresponents dins la comnetència de l'Alcalde i cer �

delegació d'aauest; i �roposta als òraans de aovern

competents de l'Aiuntament en altre cas.

- Col.laboració amb l'Area Central en l'organització i el desenvolupa
rrent dels Projectes i Prcgranes de Dinamització cultural prornoguts
fer l' Area i en la preparació dels plans i prcgrarres culturals· ...

d'interès general de la Ciutat.

- Relacions ordinàries amb els òrgans de govern i auxiliars de la Di

putació Provincial en matêrí.a d' execució del conveni scbre BibliO=
teques populars singularrrent en allò que fa referència a la seva -

conservació, neteja i vigilància, sense perjudici de la gestió de

l' esrrentat conveni, que correspon a l'Administració rrunicipal cen

tralitzada.

- Aprovació dels plecs de condiciosa de les contractes

de serveis, sub�inistraments i adauisicions necess�
ries per a l'execució de les nrecedents comeses i �

autor�tzació de la despesa corresponent per delega
ció de l'Alcalde i sempre que, per la seva �uantia
i durada corresponguin a la competència de l'Alcal

de; i proposta als òrgans de govern competents de -

l'Ajuntament en altre cas.

Adjudicació, formalització, pròrroga, resolució
d'incidències, novació i extinció dels contractes,
en els mateixos supòsits del paràgraf anterior; i -

proposta de l'acord quan correspongui adoptar-lo als

òrgans col.legiats de govern.

"
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',I Aorovaci6 de factures i certificacions d'obra o servei,llevat de quan comnetcixi a la Comissió Municipal Pcrma
nent.

: ,
, I
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b) Ju�idico-administratives
Assistència administrativa oer a l'organització i execu
ció, en el seu cas, dels oroarames i activitats artis�
tiques, culturals i d'esbarjo del Districte.

- Instrucció dels expedients per a llatorgament de subven
cions, inclosos aquells la resolució dels quals compete!xi a la Comissi6 Municipal Permanent.

- Instrucció dels expedients per a l'aprovació del� prajectes i programes d'activitats artistiques, culturals i
d'esbarjo al.ludits en l'apar�at a).

.

- Instruccions dels expedients d "autorització deIa 0esneSé1.
- Elaboració de les clàusules administratives particularsdels contractes '.

.
.

- Instrucció dels exoedients per a l'aprovació dels plecsde co�dicions d�ls contractes així com per �l seu ator
aament i execució en totes les seves fases i incidències.

- Tràmits per a l'aprovació de factures i certificacions;tramitació de les actes de recepció.
- Administració de les partides pressupostàries i tràmits

per a l'aprovació de les despeses corresponents a quantitats lliurades en concepte de "pagaments a justificar".
- Gestió de la informació cultural del Districte.
- Gestió del personal de vigilància i neteja de les Biblia

teques populars.

c) Tècniques
Elaboració de programes i projectes d'activitats artíst!
ques, culturals i recreatives organitzades [-f>l Districte.
Direcció i exe cuc í.ó I en el seu cas I de les esmentades
activitats.

Elabo�ació de les prescripcions tècniques particulars
dels contractes al.ludits en els anteriors apartats a) i

. b ) .

- Informes tècnics en els expedients.
- Fiscalització de l'execució dels contractes,
- Expedició d'ordres de treball i comprovació del seu acom

pliment
- Expedició de certificacions d'obra o servei.
- Informes previs a la recepció dels treballs, adquisicions

e subministraments.
- Execució directa dels treballs.
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d) Econòmiques

I I

_; Flscalitaci6 i c o n tr a c c i ó de la dcs pe s a per Intervenci6 de
legada. !

Fiscalitaci6 i subcontret, per Intervenci6 delegada, de
factures i certificacions d'obra o servei.

Fiscalitzaci6 i contracci6, per Intervenci6 delegada, dels
ingressos ocasionats pels actes organitzats pel Districte.
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Funcions no transferides

- La coordinació de les ac�ivitats dels D�strictes a l'�m
bit artístic i cultural, sense oerjudici de les facultats
atribuïdes a la Comissió de Descentralització municipal i

Participació Ciutadana.

L'aprovació de les normes per a la concessió de subven
cions.

-.

- La promoció i subvenció de les activitats artístiques,
culturals i recreatives d'interês general per a ,la Ciutat.

- L' organi tz'ació d ' activi ta.t,s ar tLs tiques' , 'culturals o re -

creative�, que excedeixin de l'àmbit d'interês singular -

dels Districtes.

- L' informe t.ècn.í,c dels programes i proj ectes d ' activi tats

art!stiques, cultural� i recreatives elaborats 6els Dis -

trictes: l'aprovació dels quals correspongu� al� 6rgans -

col.legiats de l'Ajuntament.

- La qestió del conveni sobre Biblioteques populars amb la

Dip�tació Provincial.

L'aprovació dels plecs-tipus i normes generals sobre con

tractació.

- L'aorovació dels olees de condicions dels contractes i
l' aütorització de- l'a despesa corresponent quan, per la se

va durada o quantia, excedeixi de la competência de
l'Alcalde.

L'adjudicació,formalització, pr6rroga, resolució d'incidên
cies, novació i extinció dels contractes, en els sup6sits-
a què es refereix el paràqraf anterior.

- L'aprovació de les certificacions d'obra o servei deriv�
des de contractes atorgats pel Districte/quan reglament�
riament correspongui a la Comissió Municipal Permanent.
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fJclenaci6 de facultats en els Consellers-Presidents dels Con

sells Municioals de Districte.

(�.A. 3 octubre 1985)

Atornar subvencions per a activitats artístiques � culturals

d'interès del Districte, amb càrrec a partides especifiques,
i autoritzar les desneses corresponents, dintre dels lími�s
de lB comnetência de l'Alcaldia.

Autori tzar I. f�S despeses corresnonents rie r a l' execució, de pro

gram�s i actes artístics, culturals o recreatius aprovats
-

pel respectiu Consell Munici�al de Districte, dintre de�lí

�its de la competéricia d� l'Alcaldia.

- Aprovar els nlec� de condicioBS �els contractes de ser�eis,
subministraments i adnuisicions necessaris per a l'execució

de les activitats artístiaues culturaLs i recreat�ves de la

combe�éncia del respectiu Consell 'Muni6ical de Districte, i

cer a la 0eteja i vigilància'd� les Bibliotequ�s pODulars -

existents a la seva demarcació; i autoritzar la desnesa 'co

rresponent semnre aue, cer la durada o quantia del contrac

te, siaui de la comceténcia de l'Alcaldia.

Adjudicar, formalitzar, concedir nròrroaues i novacions, de

cidir la resolució, revisió o extinció i tota mena de ques

tions incidentals fins a la definitiva consecució contrac -

tual, en relació als contractes als auals es �efereix l'apar
tat anterior; així com aprovar factures i certificacions

-

d'obra, llevat en els supòsits en aué, reglamentàriament,
-

correspongui a la Comissió Municipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts

ria i Serveis Generals.

Caps de les Divisions de Secreta -

- L'Alcaldia, en data dél 6 de desembre de 1985, ha disposat

conferir el caràcter d'actes de gestió a les notificacions

trasllats i comunicaci6ns de les resolucions que els kegi

dors-Presidents dels Consells municipals de Districte adoE
tin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de

delegació abans esmentats.
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l. Insoecci6 de la �eteja viària i de solars i d'edificis
abandonats .

1 31.

TRANSFERENCIA Sèna." Inspecci6 de la netej a viària, sancions i

mesures correctives, neteja de solars i viària no programada
i instal.lacions de papereres i "oipi-cans" .

..

Matèries:

. 2. Sancions i mesures correctives per infracci6 de l' Orde
nan<¡;:a de Neteja.

3. Neteja de solars i edificis abandonats.

4. Netejà Yiària no programàda; servei� especial� i d'actua
ci6 imrnedia ta.

5. Instal.laci6 de paoereres i "pipi-cans".

(acord de la C.M.P. 14 juny 1985)



132.

F�ncions transferides

Al Ln s pe c c í.ó de la ne t e j a viària i de so lars i edificis ab an co>
abandonats.

Aquesta inspecció s'entén aue va adreçada esoecialment al
compliment dels preceptes de l'Ordenança de Neteja per part
dels ciutadàns (nunts nparps) bossp-s �'escombraries, ús de
con ten írtors , gossos, solars de propietat particular, edifi
c ac i.on s i edificis abandonats, etc.), mentre la inspecci6del compliment de les contractes o contractes generals oe r a.
la neteja viària, resta retinquda per] 'Area central.

i) Polítia�es o decisòries
� L'ordenació i direcció superior de la Inspecci6

b ) 'Tècniques.
_ L'organització, direcció i pràctica de la 'Inspecci6.

A2 Sancions i rre sur-es coz'rect íves per infracció de l' Ordenan-
ça de Neteja.

a) Polítiques o decisòries
- la ��sició de s an c í.orrs i de r-esurps cor:-ect.ives als infrac

tors.

- La formulació de reaueriment8 i apercirbiments als in
fractors amb la finalitat de auè esmenin els efectes
de les faltes.

- La formulació de reaueriments i aperc�biments al; oro
pietaris de solars i edificis abandonats, per a l'acom
pliment de llurs obligacions de ne�eja.
Els ordres d' e xe c uc í.ó subsidiària, a càrrec deLs seus pro
rietaris, de la neteja de solars i edificis abandonats.

b) Jurídico-administratives.
- Els esbrinaments relatius a la propietat dels s o La.rs i

edificis abandonats.
- La instrucció dels expedients correctius per infraccions'

de neteja, especialment, dels incoats a propietarisde solars iedificis abandonats.
_ La proposta de les decisions i resolucions a què es re

fereix l'anterior apartat a).
- La notificació d'aperc.�iments, requeriments i sancions.
_ L'DY�oDre dels recursos d'alçada interposats c�ntra les

anteriors resolucions.

c) Tècniaues
- Els informes tècnics en expedients correctius i recur



sos d'alç:ada.

- Là determinació,'si s'escau, de les mesures correct�
res.

- La determinació del cost de la neteja subsidiària de
solars i edificis abandonats a càrrec dels propieta
ris, a la vista de l'informe del Servei de Neteja.

- La fiscalització del compliment de les mesures co

rrectores i, si s'escau, d�ls requeriments de neteja
als propietaris de �olars i edificis abandonats.

d) Econòmiques.
- La fiscalització i contracció per Intervenció deleg�

da de les multes idel càrrec als propietaris! p�l
cost de la neteja subsidiària de solars i edificis -

abandonats.

AJ N�teja de solars i edificis �bandonats.

L'Area de Serveis i Empreses municipals posarà a disposi
ció del Districte, durant els dies de la setmana que re -

sultin de la distribució temporal verificada amb l'altre
o amb altres Districtes que integren la zona, l'equip de
la contracta o, en el cas de gestió directa de l'Area cen

tral,el dest.ínat; a la netej a de solars i edi ficis abandonats.

L'al.ludÍda distribució temporal entre els Districtes que
integren cada zona la realitzarà l'Area central d'acord
amb les dimensions i característiques de cada Districte i

prªvia audiªncia de llurs respectius Directors de Serve�

a) Polítiques o decisòries

L'ordenació i direcció superior de l'equip zonal de
la neteja de solars i edificis abandonats, durant -

els dies de-la setmana que el Districte tingui assi3
nats.

b) Tªcniques.

- La direcció dels treballs de l'esmentat equip a tra

vés de la Prefectura dels Serveis Tªcnics del Distric

te,de La qual dependrà, funcionalment i a aques ts efec-
tes, l'encarregat dels serveis de neteja viària de -

l' Area central destacat 9.1"1 el Districte, el qual, al

seu torn " exercirà el comandament immediat sobre els

component.s de-'-l.·' equip.

A4 Neteja viària no programada: serveis especials i d'actua

ció immediata.

S'entén per neteja viària no Drogramada la que sense ate-

133.
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nir�se a un ordre sistomatic i preestablert, s'encamina a
resoldre els nroblemes de netela deri�ats de successos 0
esdeveniments ocasiona]s, com són ara els actes nGblics,I

.

l1lill1ifestacions, parades, cavalcades, o ra n s aqlorrcracions de nent;
etc. ( s e r ve a s especials) i de 1 'embrutament de la v i.a pú-blica per fets no habituals, com nlujes imnortants, rea
lització d'obres a la via nGblica, etc. Així mateix aquestconcerte inclou aquelle� actua�ions tendents a resoldre _

situacions les quals reauereixen neteaes complementàries
tals com pintades i cartells als murs, nunts neares, zo�
nes {nfraurbanitzades� deixalles no con�rolades, et�. i a
intensificar per raons de caire conjuntural la netela
d'una.zona determinada.

al Politiaues o decisóries.
- SoLlicitàr de Ls eou i.o s de la contracta, o en el cas de

o e a �ió directa de l' Area central e s oe c iLi Lue n t dedica ts
á aquestes' comeses, les actuacions de neteja co�resp�'nents.

- Definir le� prioritats d'actuació al respecte dins la
de�arcació del bistricte.

bl Administratives.

- Els tràmits preparatoris i subsegüents de les decisions
a auè fa referència l'anterior apartat al

cl Tècniques
La direcció dels treballs de l'esmentat equip a través
del Cap dels'Serveis tècnics del Districte, del qual,dependrà, a aquests efectes, l'Encarregat dels serve�s

de neteja viària de l'Area Central destacat en el Dis

tricte, qui, al seu torn, exercirà el comen¿ament imrne
diat sobre els components de l'equip.

AS lnstal.lació de papereres i "pipi-cans".
a) Polítiques o decisóries.

- La determinació del nombre de papereres i "pipi-cans"
instal.lables al Districte, di�s els mínims fIxats pelsestàndards de l'Area Central i els màxims determinats _

per les disponibilitats pressupostàries.
- La determinació dellloc d'iEstal.lació dels esmentats _

elements amb subjecció a les condicions assenyalades enles normatives de caràcter general.

b) Tècniaues.

Els estudis ner a la determinació del nombre i lloc
d'instal.lació de papereres i "pioi-cans".



Funcions descentralitzables comunes a les matèries Al" AQ, A3i
A4"

a) Polítiques o decisòries"

L'anuènciaen la designació de l'�ncarreqat dels serveis
de neteja v�ària de l'Area Central dest�caten e' Pis-'
triçt� al que s'al.ludeix en l' a�artat A3"
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1 3 6.

Puncions no trnnsfp�tdp�

Al' lnsDecció de la neteja vi�ria, i de solars ,i edificis aban
donats.

a) Polítiaues o decisòries a c�rrec dels òrgans de govern
de l'Area i de l'Ajuntament.

Les normes generals sobre la inspecció.
- Les instruccions conjunturals sobre ,l'orientació de

les insDeccions.

�) Têcniques a c�rrec dels òrgans auxiliars de l'Area Cen
tral.

-,La formació del personal insDector

- La preparació de normatives sobre insneccions.

- La pr�ctica de les inspeccions generals o ocasionals
utilitzant els elements destinats a la fiscalització
de la contracta, sense perjudici de les funcions trans

ferides als Districtes en l'epígraf I.B, Al'
A2• Sancions i mesures correctives

La instrucció dels exnedients correctius i la imposició de
sancions en caSQS esnecials d'interès general-de la Ciu
tat, donant corrnte al corresponent Districte de la incoa-
dó de les actuacions i sense perjudici de les funcions
transferides en l' e o Lq ra f I.B ,Al'

A3 i A4' Neteja de solars i edificis abandonats

Neteja vi�ria no programada: serveis especials i d'actua
ció immediata.

a) Polítiques o decisòries a c�rrec dels òrgans de govern
de l'Ajuntament.

L'aprovació i modificació dels Recrlaments i normati
ves reguladores dels serveis.

L'aprovació dels projectes i plecs dels contractes i
dels qnadres de Dreus unitaris.

- L'autorització de despeses i totes les funcions deci
sòries relatives a la' contractació én matèria de nete
ja.

L'aprovació de les certificacions d'obra o servei.

b) Tècniques a c�rrec dels òrgans de l'Area.

La preparació dels Reglaments i normatives regulado
res dels serveis,

L'elaboració dels projectes i Drescripcions tècni -

ques de les contractes.



- La formulació dels plecs i auadres de preus unita
ri's. i

La determinació dels �auips zonals.
- La distribuci6 del. ternos horaris d'acord amb els

Districtes i en proPoLció a llurs dimensions i ca
racterístiaues.

L'expedició de certificacions d'obra o servei.

AS' Instal.laci6 de paperer-es i "pipi-cans".
a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de g�vern de l'Ajuntament.

- L'elaboració o encàrrec a tercers, lliurement o -

per concurs, de projectes de disseny i subminis -

trament.
- L'aprovació dels projectes i la corresponent aut�rització de la despesa.
- L'adjudicació, formalització, pr6rroga, novacions,

extinció i resolució de tota mena d'incidències -

dels contractes.

b) Tècniques a càrrec de l'Area central.
- La determinació de les condicions tècniques que

-

ha!'! de reunir les papereres i "pipi-cans",
_així com de les nó rrne s Lmf nLms zon=Ls De.� a la instal
lació dels esmentats elements.

-

- L'elaboració dels projectes i les prescripcions -

tècniques dels contractes.

- La proposta d'encàrrec a tercers de l'elaboració
de projectes.

- Els informes tècnics dels expedientes d'aprovació
de projectes elaborats per tercers, i de contrac
tació.

- El subministrament i la instal.laci6 dels elements sol.lici
tats pels Districtes en els llocs designats per aquests i,
si s'escau, la fiscalitzaci6 de les prestacions realitza -

des mitjançant contracta.
- L'expedici6 de les certificacions d'obra.
- L' inforrre previ a la recep::i6 de les obres.
- La reposició i conservació dels elements de referèn

cia.

c) Administratives

- La instrucció dels expedients per a l'aprovació de
projectes, autorització de la despesa i subsegüent
contractació.

- La tramitació de les certificacions d'obra o servei.

1 37.
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Delegació de facultats en els Consellers-Presiden�s dels -

Consells Municipals de Districte.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Apercebre i requerir els propietaris de solars i edificis
abandonats per a què efectuïn llur neteja.

-'Ordenar l'execució subsidiària de la neteja de solars i -

'edificis abandonats a càrrec dels seus propietaris.

Imposar sancions i mesures correctores per infracció de l' Or

denança de Neteja.

Actes de gestió atribuïts' als' Caps·.de· le�"Divt'Sj:�m;;,d_e.',�ecre

taria i Serveis Generals.

-. L'Alcaldia, en data 6 de desembre del 1985,' ha df s p o.sa t; con

ferir el' carácter' diactes de �estió a les n�tificacions, . =

trasllats i comunicacions d� les resolucions que els Reg� -

dors-Presidents dels Consells municipals de Districte adop
tin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de

delegació abans esmentats.



139 •

_ ..

T R A N S�F E R E N e I A 8 bis



TRANSFERENCIA 8èna bis "Gestió dels evacuadors públics"

Matèries:

Gestió directa dels evacuadors públics directament o mitjan
çant la coricessió del servei o l'arrendament de les instal.la
cions. (1)

(acord de la C.M.P. 14 de juny 1985)

Hom entén per evacuadors públics, els urinaris,"waters", ba
nys i dutxes d' utili t z ac í.ó pública, de per,tinenca municipal
existents en el sOl o subsòl de la via pública o des de la
qual tinguin accés.

Quedan exclosos del present Projecte els evacuadors públics
situats a l'exterior del recinte dels parcs, gestionats pel
Servei de Parcs i Jardins, i els evacuadors automàtics,excep
te pel que fa referència a la funció assenyalada en el darrer
lloc del següent apartat B a)

(1) La conservació dels corresponents edificis i instal.la

cions ha estat objecte de la Transferencia nQ 5 "Conserva

ció dels edificis i instal.lacions que contribueixen a

l'equipament dels Districtes.

1 41 .
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F'u.vc ions trans ferides

a) Polítiaues o decisòries:

L'ordenació dels serveis i la dir8cci6 s�nerior dels serveis
prestats directament, amb suiecci6 a la normativa aeneral -

aprovada peor l' Aj un tamen t.
-

- La proposta de creaci6 de nous serveis

- L'aprovaci6 de les bases i condicions per a la concessi6
dels serveis o l'arrendament de les instal.lacions, sempre
que, per la seva durada o auantia, siguin de la.competência
de L: Alcalde; i la proposta dels òrgans de govern col. le

giats competents, en els supòsits de durada o quantia supe-
rior.

"

.

.
- L'adjudicaci6, formalitzacio, pròrroga, novaci6 i rescat de

les concessions i contractes, exceptuant aue, per la seva -

quantia o durada, correspongui als òrgans col.legiats de go
vern; i la proposta d'acord en altres casos.

-

- L'autorització de les despeses ,:,orreSDonents amb les, reser

ves as�envalades en el paràgraf anterior.

La imoosició de sancions contractuals als concessionaris i
arrendataris. �

- La col.laboració amb l'Ares central en a la determinaci6 -

del lloc d'empla�ament dels evacuadors automAtics.

b) Jurídico-administratives.

- La instrucció dels expedients per a l'aprovació de les ba
ses i condicions de les concessions i contractes.

- La instrucció dels expedients de contractació en totes les
seves fases i incidêncies fins a la consumaci6 del contrac
te o concessió.

- La proposta de sanció als concessionaris o arrendataris, -

per incompliment de les obligacions contractuals.

c) Tècniques
L'elaboració de les bases i' condicions têcniques i econòmi
ques de les concessions i contractes, i la seva rnodificatI6.

La fiscalització de la gestió dels serveis per part dels -

concessionaris o arrendataris.

La gestió directa dels serveis.

d) Econòmiques.
La fiscalització i contracció de despeses, per Intervenci6
delegada.

- La fiscalització i contracció d'ingressos en concepte de -

taxes, cànons o preus, per Intervenció deleaada.
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b) Têcniques, a càrrec dels 6rgans de l'Area central;

- La preparaci6 dels Re�laments i normatives reguladores
dels serveis i les propostes d'aprovaci6 i modificaci6
de les tarifes, previ l'informe de la Comissi6 de Des

centralització.

Funcions no trans-F0t:..L�oc:¡_.____

a) Polítiques o decisòries, amb càrrec als 6rgans de govern
de l'Ajuntament,

L'aprovaci6 de les bases i condicions de les concessions
i contractes i l'autoritzaci6 de la despesa corres po

-

nent, quan, per la seva auantia o durada, excedeixi de
la competência de l'Alcalde.

- L'adjudicaci6, formalitzaci6, pròrroga, novaci6 i res

cat de concessions i contractes, en, els supòsits als -

quals �a r e ñer ênc í.a 1 "apartat anterior'.

- L'aprovacíó i modificaèió dels Reglaments o normatives

reguladores dels serveis.

L'aprovaci6 de les tarifes (oreus o taxes) acreditades
per la seva utilització.
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Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Con

sells Municipals de Districte .

. (D.A. 3 octubre 1985)

Aprovar les bases i condicions de les concessions de serveis
o arrendament d'instal.lacions per a la prestació del servei
d'evacuatoris públics, que siguin de la competència de l'Al
caldia.

-

Adjudicar i form�litzar les esmentades conc�ssions i �ontrac
tes, concedir pròrrogues, acordar l��r novació, resolució, =
rescissió o rescat, i -r e so Ldr e tota -mena de qüestions inci -

dentals fins a la definitiva consumació de la concessió del
contracte.

Autoritzar les despeses corresponents a les susdites conces
sions i contractes.

Imposar sancions contr�ctuals als concessionaris o arrendata
ris.

Ac:.te s de g e s tió a tr ibu i ts a 1 s Cap s de les Divi.s.:!.:ons de S ec re tar ia

i Serveis Generals

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre de 1985, ha disposat -

conferir el caràcter d'actes de gestió a les notificacions,
trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regi
dors-Presidents dels Consells municipals de Districte adop
tin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de -

delegació abans esmentats.
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TRANSFERENCIA 9èna. "Gestió dels Centres Cívics"

Matèries : (1)

l. Gesbió dels Centres Cívics de District.e, d' acord amb
lès "Normes de funcionament dels Centres Cívics",
aprovades per la Comissió municipal Permanent en ses

sió de 13 d'abril del 1984. '

2. Reglamentació interna dels Centres i'organització
de� seu ús

..

3. Neteja i vigilància de llurs edificis i locals-

4. Adquisició de, mace r í.a Ls y atuells i .cons um.í.b Le s per als
Centres i reposició del seu mobiliari�

(Acord de la C.M.P. 14 juny 1985)

(1) Es tracta de les matèries relacionades en l'epígraf 11

"Centres Cívics" del model de "Descentralització territo

rial de funcions - Competència funcional dels Districtes

(Programa d'actuació 4 anys), Text ref�s aprovat per la

Comissió de Govern el 16 de maig de 1984" amb léxcepció
de la "Conservació i entreteniment dels seus edificis i

instal.lacions " pei estar continguda en el Projecte de

Trasnferència nQ 5 "Conservació dels edificis i instal.la

cions constitutius dels equipaments de Districte".
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Funcions transfpridcs

u ) Pol í t i C{ u e s o doc i s ò r i o �

- Anrovuci6 do los reglclmentucions internes dols Centres i
de l'ordenuciG del seu ú�.

- l-r o po s tu a I s
ò

r o a n s de qo v c r n compe ten ts de l' Aj un tamen t,

de creaci6, remodelaci6 i supressió de Centres Cívics.

- Prorosta als òrgans de qovern comnetentsde l'Ajuntament
de construcci6, adausicions o arrendament d'edificis o -

local�/per a l'ampliació de Centres CIvics.

Proposta de plans, programes i oressupostos relatius als

Centres Cívics del Districte.

� Aprovació de les bases i condiciQns dels contractes de -

S�rveis, subministraments i adauisiçions pet als Centres, i
autorització de les despeses corresponents, dins' els lí
mits de la competència de l'Alcalde i per la seva delega
ció; i proposta al� ò

r can s col.legiats de govern cOmpe-=:
tents respecte dels aue e xc e d e i.xeri.ide l' esmentada c6mpetèn( - -

cia.
- Adauisició, formalitzacio, pròrroqa, novació, extinció i

rp.s�ució d'incidències dels al.ludits contractes, i apro
vació de factures i certificacions de treballs, en els -=:

mateixos supòsits i dins els lími ts indicats en el parà
araf anterior; i proposta als òrgans de govern competents,
quan procedei�i.

- Aprovació de les bases i condicions per a" la concess í.ó , o

arrendament a tercers dels serveis i instal.lacions acces

sòries o complementàries; fixació dels cànons o preus
d'acord amb les disposicions municipals de caire general,
formalització de les adquisicions i resolució de les inci
dències de qualsevol tipus; tot aixc3 amb les limitacions�
assenyalades en els oaràgrafs anteriors.

- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, cànons i
creus relatius als Centres Cívics del Districte,realitzades
pels òrgans auxiliars dels Centres n òel Districte.

b) Administratives

En la gestió dels Centres Cívics, cal distingir les funcions
directi�es de les administratives "estrictu sensu�

Directives

Planificació d'activitats i previsió d'actuacions dels di
ferents àmbits.

- Preparació dels pressupostos.

Preparació de la planificació de la despesa i de la pro
-

gramació d'inversions.
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- Sequiment, control i evoluci6 de l'execuci� de programes
"i p re ss upo s tos,
•

I I
� ,

Decisions sobte l'oraanitzaci6 i funcionament dels ser -

veis que no siguin d� la competªncia �e les Arees Centrals.

- Anàlisi i control dels costos d'imnlantaci6 i funciona
ment dels serveis, i control dels resultats obtinauts.

- Supervisió de la gesti6 administrativa dels Centres i
del desenvolupament de les activitats aue no siguin de
la c�mpetªncia de les Arees centrals�

-'Fiscalització de l'acom�liment'de les obligacions contre

tes per part de les pe�sones i entitats usuàries dels
Centres.

.

.

Ad�inistratives en sentit estricte'

- lnstrucció dels exp ed i.e n t s r.er a 1 i autori t.z ac í.ó de les des

peses i pe la contractació, en el seu cas, de serveis,
subministraments i adauisicions.

- Instrucció dels expedients per a l' aprovació de les bases
i subsegüent atorgament de les concessions i arrendaments

sobre serveis i instal.lacions complementàries o accessè
ries.

- Administració. de les partides pressupostàries especifiq�es
i de les (lUanti tat s lliurades en co.ic epte de �'paqaments a

j us tif icar" .

- Tramitació de certifi�acions de treballs factures i actes

de recepció.

- Tramitació i control de comandes de material.

- Adauisició, inventari i control dels mitjans materials -

destinats als Centres.

Gesti6 del oersonal dels serveis d'administraci6, infor

mació, nete] a i vigilància deLs centres; control de' les _:;

destinacions i incld€ncies i situacions de lésrnehtat perso
nal.

- Registre i arxiu de la documentació relativa als centres.

- Liquidació de taxes, preus i cànons per prestacions, con-

cessions o arrendaments de serveis i instal.lacions dels

centres; control i tràmit dels referits ingressos.

c) Tªcniaues

Promoció, orqanització i execuci6, en el seu cas, d'acti

vitats sbcio�culturals que no siguin de la com�etªncia
-

de les Arees Centrals.
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Coo�dinació de les activitats de aualsevol mena o oriaen

desenvolupades en els Centres�

les bases i �ondicions dels contractes,
arrendaments d' instal.lacions ,

.

_,

.
.

d que
en els Drecedents a) i b}

Preparació del servei d'informació i gestió dels de nete

ja i vigilància.

- Preparació de
concessions i
fa referència

d) Econòmiques'

Fiscali tzació i contracció de les despeses, per Lnt.ervericLó

delegada.

Fiscali tzació i s ubcont r-e cjper Intervenció delegada, .de
cBrtificacions de treball i de factures.

Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de

taxes, cànon� i preus liquidats.

- Informes, per Intervenció delegada, en matèria de devolu

ció de garanties a licitadors, contractistes i concessio

naris.



L'adjudicació, formalització, pròrroga, novació, extinció i
resolució dlincidències de contractes i concessions en el -

supòsit a què fa referència -e l, paràgraf anterior.

- L'aprovació de les certificacions. de treballs quan reglamen
.

tàriament correspongui a la Comissió municipal Permanent.
-

I
! I

"'I I

Funcions no transferides
,

.

¡ .

.

L' aprovació dels Reglaments i no'rmat í.ves' per regular, amb ca

ràctei general, l'organització i funcionament dels Centres
cívics.

La determinació de les característiques bàsiques i de les lí
nies generals d'actuació dels Centres cívics.

- La coordinació general dels Centres cívics.

- La l�ilizació dels Centres cívics, directament o mitjan -

�ant conveni, per a la realitzaci6 d'activit�t� i la presta
ció de serveis d1i.nterès general de C.j..utat¡ i la coordinacIó
i supervisió de les esmentades a�tivitats i serveis¡ tot
allò ·d'acord amb el respectiu Districte.

- LJinforme dels projectes dels Districtes sobre plans¡ �ro -

grames i pressupostos relatius a Centres cívics, en ordre a

llur con�ideració i aplicació de la política general de

l'Ajuntament en la matèria.
.

- El seguiment i l'avaluació de les activitats dels Centres i
dels seus costos imputables.

L'aprovació de les normatives reguladores de la cessió a ter
cers de llGs i explota�ió de les instal.lacions i serveis -

,

complementaris o accessoris dels Centres.

- L'aprovació de les bases i condicions dels contractes i con

cessions, i llautorització de despeses auan, per la seva.
quantia o durada, excedeixin de la competència de l'Alcalde.
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Deleaació de facultats en els Consellers-Presidents dels Con-

,

sells Municipals de Districte.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contrac

tes de serveis, subministraments, adquisicions, arrendament
-

d'instal.lacions ,i concessió de serveis comolementaris, rela

cionats amb la gestió dels Centres Cívics (Çl.mb les presta
-

cions que els s6n própies: Aprovar les bases i condicions dels

esmentats contractes i ·concessions i, en relació als quals,
concedir prórrogues i nova�ions, decidir llur resolució, r�s

cissi6 i extinció i' re s o Ldre tota mena de q ües t í.on s inci,dén-=

tals fins a la seva definitiva consumació, tot això en el su

p6sit de auè, per.la seva quantia o durada, siguin de la co�

petència de l'Alc�ldia; i aprova� les factures i certifica -

cions de treball o servei corresponents dintre de la competèn

cí.a assenyalada; -t.o t, això per a l' efectivi tat de les funcions

tran�ferides als Districtes, en virtut de l'acord de.l 'acord

de la Comissió Municipal Permanent del 14 de.juny de 1985.

- Revisar les liquidacions de drets, taxes, cànons i preus efe�
tuades pels òrgans auxiliars dels Districtes, de conformitat

amb les funcions transferides als susdits Consells per l'esmen

tat acord de la Comissió Municipal Permanent .

.Z\ctes de gestió atribults als Caps de les Divisionsde Secretaria

i Serveis Generals.

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre de 1985, ha disposat. -

conferir el car¿cter d'actes de gestió a les notifica�ions,

trasllats i comunicacions de les resolucions que els Reg� -

dors-Presidents dels Consell� municipals de Districte adop

tin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de -

delegació abans esmentats.

, I
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- Taxes devengades per causa de les referides llicències o

autoritzacions.

lI) l , ;
I

I
I

.'. I

I

r:¡:'RANSFERENCIA 10ena. "Llicènci!es d'ocupació de la via pública
per l'ús comú especial per a determinades activitats".

I

Matèries: (1 )

Llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública per
l' ús comú especial per a activi tats' reali t z ab Le s exclusiva -'

ment, llevat la venda ambulant, en la respectiva demarcació
i que tot seguit es relacionen:

-

- Venda ambulant

Indústries a la via pública.
Vendes o indústries en parades situades en llocs fixos.

- Col.locació. a la via pública d'elements annexos a establi
ments: vetlladors, paravents, parasols i ca�s,de lona.

- Col.locació de mercaderies 'a les voreres

- Proves esp�rtives.
Instal.lacions temporals per a Fires i Festes tradicio
nals.

Instal.lacions lluminoses en l'arbrat i altres elements de
la via pública.
Reserva d Le s t.ac í.oriaraen t. i parada (*-)

- Activitats recreatives.

Rodatge d'escenes de pel.lícules, vídeos, fotografies i

gravats televi$ius.
- Venda indirecta.

- Aparells mecànics de venda automàtica o altres elements -

adossats a les fa�anes.
- Vehicles portadors de cartelleres d'anuncis.

- Repartiment personal o individualitzat de propaganda es

crita.

- Publicitat oral megafònica.

�cord de la C.G. 18 desembre 1985)

(*) L'atorgament d'aquesta llicència d'estacionament ja ha estat

transferit en virtut del Projecte nQ 6, aprovat per la C.M.P.
del 8 d'octubre de 1984.
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( 1 ) "Mentrestant no estigui aprovada l'Ordenanç:a reguladora
d'activitats i instai.lacions d'espais pGblics (Orde�anç:a
de la via pGblica} i amb caràcter provisionàl s'esta'olei -

xen les disposicions següents:
" '

a) Es reserva a l'Area de Relacions Ciutadanes la conces -

si6 dels pertinents permisos pels actes, activitats i ins

tal.lacions a vies públiques i recintes d'especial caràc �

ter ciutadà, segons relaci6 adjunta (Annex I} .

b) Per l'autoritzaci6 d'activitats als esp�is que es regu
len a l'annex lI, caldrà l'informe preceptiu i vinculant -

de l'Area de Relacions Ciutadanes.

c) Les fires �radicionals (Santa LlGcia, Reis, Rams. Sant

Ponç), es oelebrarari en els seus emplaçaments actuals i e�
regularan en la forma en quê tradicionalment s'ha fet
d "aco rd amb les especificacions del que e s tab Le í.x la trans

ferência que s'aprova.
-

d) Les fires i mostres de caràcter promocional i manifesta
c i.on s similars" seran autoritzades' pel Tinent, d' Al.ca Lde de
Relacions Ciutadanes previ informe del Districte o Distric

'tes afectats i de l'Area de Relacions Ciutadanes, a la

qual hauran d'adreçar-se les pertinents sol.licituds. En -

cas de discrepància dels esmentats informes, l'expedient -

serà resolt per la Comissi6 de Govern.

e) Les manifestacions i activitats ciutadanes que afectin
a més d'un Districte, seran autoritzades per la Comissi6
de Govern previ informe dels Districtes i de les Arees
afectades i de l'Area de Relacions Ciutadanes.

f) Els actes, activitats i instal.lacions que impli�uin
l'ocupaci6 de la calç:ada d'alguna via bàsica seran autorit

zades pel Districte amb l'acord previ de les àrees de T

Transpor� i Circulaci6 i de Protecci6 Ciutadana.

g) L'autoritzaci6 pel rodatge de pel.lícules a la via pG -

blica es farà pel l'Area de Relacions Ciutadanes.

h) La utilitzaci6 de la via pGblica per a la publicitat de

qualsevol tipus, es .f a r
à d I acord amb el que estableix l' 0E.

denaç:a sobre Publicitat.

i) La Coordinaci6 amb la Junta electoral per la utilitza -

ci6 d'espais de la via pGblica per a activitats electo

rals, es farà per l'Area de Relacions Ciutadanes."

ANNEX 1
Relaci6 de vies pGbliques i recintes d'especial caràcter -

cluta

Plaç:a Sant Jaume

Plaç:a del Rei

Avinguda de l'Estadi

Avinguda Marquês de Comillas
Carretera de Miramar

Avinguda Rius i Taulet

Avinguda Maria Cristina
Rambles

'i,

'I
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Rambla de Cataluriya
Plaça de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes

,Passeig de Gràcia

Aragó
Passeig de Colom
Moll de Bosch i Alsina

Avinguda Diagonal
Avinguda Meridiana
Recint Parc de la Ciutadella

Muntanya:de Montjulc

ANNEX 2
Pare de 11,Escorxador
Parc Güell

Avinguda de la Catedral
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funcions transfc�{dcs

a) POlíttgues o dycisòriep
- Atorgament de les llicències o autoritzacions d'acord amb

la normativa vigent.,
,

- Denegaci6 de les s oLv Lí.c í, tuds 'de llicència o autori tzaci6
quan no s

I

ajustin êl l' esmen tada normati va.

Concessió de pròrrogues, si s'escau, fins a un període m-ª
xim d�un any.

- Concessió o denegaci6 de la renovació de les llicències o

autori t zac í.ons .

Atorgamerit o denegació, si s'eicau, de les sol.licituds
de transmissió "inter vivos" de les llicències o autorit
zacions.

- Declaració de'caducitat de les llicències o autoritzacions
per incompliment 'de les condi6ions a qu� estigUessin sub
j ectes o ner rranca de pagament, ·dintre del termini as senya
lat, de les taxes fixades en les Ordenances Fiscals.

- Revocació o anul:lació de les llicències o autoritzacions
61 els supòsits previstos en les disposicions reguladores
de la matèrla.

- Determinacló, si s'escau, de les indemnitzacions que pro
cedeixin, per revocació o anul.lació de les llicències o

autoritzacions, per adopció de nous criter�s o per llur -

erroni atorgament.
- Proposta a l'Organ de govern municipal competent de la co�

cessió d'exempcions, bonificacions o t�ducclons tributA
r:i:es.

- Imposició de sancions per realització d'acti��tats a la -

�a p6blica, sense haver-ne obtingut prèviament la llicèn
cia o autorització necessària.

- Denegació de la sol. licitud de llicència o autorització -

durant l'any següent al descobriment del fet a què s'al.l�
deix en el paràgraf anterior.

- Revisió de les liquidacions de taxes efectuades pels òrgans
auxiliars del Diseritte.

- Requerir als interessats per a la supressió de les obres
i instal.lacions efectuades a la via pública, un cop
extingida la llicència i procedir, en el seu cas, a

l'execució subsidiària de la retirada dels esmentats ele
ments.

b) Jurídico-¡¡dministratives
_ Instrucció dels expedients preparatoris dels actes refe

rits en l'anterior apartat a) i formulació de les corres

ponents propostes de resolució .



- Liquidació de les· taxes a.c:t"eè.it2.des per qualsevol dels
actes a:quª es refereix l'anter�or apa�tat a)" i per la -

p re s t.a c Ló i trarni tació de les corresponents sol.lici tuds.
- Notificacions als interessats i comunicació als òrgans -

afectats, dels actes a auª es refereix l'anterior apar
tat a) .

I ,
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Informe i trami t-ac
í ó

, si s' escau, dels recursos interpo
sa�s contra qualsevol dels actes referits en l'anterior
apartat a)

.c ) Tècniques

Informes tªcnics. en els e xpedd ent s

C6mprováció de quª les instal.lacions i activitats
s'aju§tin a la llicªncia o autorització concedida.

d) Econòmiques·

Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada,
d'indemnitzacions, sancions i taxes liquidades.

- Cobrament, per funcionari habilitat, de les taxes i mul
tes a quª e� refereix el paràgraf anterior.

- Control del pagament de les taxes periòdiques.
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. Funcions no transferides
I

Aprovac;ió,! per part del Co n s eLl, Ple, de les Or de n anc e s re

qu La do r'e s de l' ús de la via púhlica, de les Ordenances Fis
cals i altres disposicions de caràcter general sobre la ma

tèria.

- Aprovació, pel� òrqans municipals de govern comoetents,
,del tipus de parades i condicions generals per a llurs
instal.lacions, així com dehs criteris bàsics als quals ha

gi d'ajustar-se l'actuaci6 dels Districtes en matèria

d'atorgament de les llicències o autoritzacions de referên

cia.
- Ccrice s s i.ó per l' Organ r-un

í
c

í

p a I 1)€= ""0Vf'rn comoetent, d' exem,E
cions, bonificacions i reduccions tributàries�

Aixecament d'actes, per part de la Inspetció de Rendes i

Exaccions, i llur comunicaci6 al Districte corresponent.'



,)

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells munici
pals de_Q�trict,=-
(D.A. 21 gerier 1987)

Atorgar les llicències o autoritzacions d' ocupac.íó de la via pública
per a ús comú especial, per a ac-tivitats realitzables, exclusivament,
llevat de la venda ambulant, en la respectiva demarcació, relacionades
a l'apartat A del document adjw1t a què es refereix l'acord de la Comis
sió de GoveLTI de 18 de desembre del 1985, que va aprovar el Pròjecte de
Transferència als Districtes de les funcions relatives a les esmenta -

des llicències.

- Denegar les sol.licituds de les llicències o autoritzacions � què es re

fereix el paràgraf anterior,' quan no s' ajustin à. la norrnativa vigent..

..
'

.

- Imposar les sanc.íons i rresures correctives, que reglarrentàriarrent pro -

cedeixin" per realització d' activitats ,a la via pública sense haver '

obtin��t prèviament la 'llicència o autorització precisa o bé per inco�,
plirrent dels seus terrres i condicions.

- Requeri.r als interessa.ts per a la supressió de les obres i instal.la -

cions efectuades a la via pública, Un cop extingida la llicència, 'i
procedir, en el seu cas, al' execució subsidiària de la retirada dels -

esmentats elements.

- Revisar les liquidacions de les t�{es formulades pels òrgans auxiliars
del Districte.

- Resoldre les qüestions incidentals referents a les esmentades llicèn -

cies o autoritzacions tals com : pròrrocues , renovacions, transmis
sions "inter vivos", caducitats, indemnitzacions, revocacions o anul.la
cions i altres ll1cidè.ncies anàlogues .

e

Actes de gesti6 atribuïts als Caps de les Divisions de Secretaria i Serveis
Generals.

L'Alcaldia, en data de 1'11 d'abril de 1986, ha disposat conferir el ca

ràcter d'actes de gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions
de les resolucions que els Regidors Presidents dels Consells municipals
de Districte adcptin per delegació de l'Alcalde en relació a l'atorgament
de les llicències per a l'ocupació de la via pública i celebració d'actes
i festes culturals en el corresponent districte i d'aquelles altres reso

lucions que poguéssin ésser adoptades en l'exercici de les funcions des
centralitzades per acord de la Comissió de Govern del 4 de desembre de -

1985 aprovatori del procés de transferència nQ 10.

161



163 .

. >

T R A N S F E R E N e I A 11



- Promoció dels equipaments esportius d'interès de Distric
te.

TRANSFERENCIA 11 En3.. Gestió de les d n st a Lac í.on s esportives
d'interès de Districte i funcions de l'Ajuntament en relació
a l'activitat esportiva dels Districtes.

Matèries: (*)

1. Gestió de les Ln s t aLl ac í.on s esportives d t í.n t-e r-è s r de Dis -

tricte.

2. Mart ten t men tç. neteja i vigilància de les Ln s t a Ll ac
í

on s .

3. Adquisició i administració del material esportiu i de la
maquinària i utillatge de manteniment per a les Lns t a L'l a
cions.

4. Cessió de les Ln s t a Ll ac
í

on s esportives d'interès de I;)is -

trict� a entitats alienes a l'Ajuntament.
5. Fiscali tzació de les t ns t aFl.ac Lon s d' interès de Districte,cedides a entitats alienes a l'Ajuntament
6. Promoció d'activitats esportives i organització de competicions d'interès de Districte.

7. Subvencions a entitats esportive�de Districte.

(Acord de la C.G. 4 de desembre 1985)

(*) Es tracta de les matèries relacionades en l'epígraf 8.2
"Esports" del model de "Descentralització territorial -

de funcions.- Competència funcional dels Districtes (Pro
grama d'actuació 4 anys), Text refòs aprovat per la Co-
missió de Govern el 16 de maig de 1984, amb l'excepciódels següents:

- Conservació dels edificis i insta�lacions esportives, -

per estar ja contingudes en el Projecte de Transferència
nº 5.

165.



166.

FunciOns trans�erides

a) Poiítiques o decisòries:

Ordenació del funcionament i utilització de les instal
lacions esportives d'interès de Districte.

- Proposta als òrgans de govern competents de 'l' Ajunta -

ment/de creació, remodelació i supressió d'instal.la
cions esportives.

Proposta de plans, programes i pressupostos�elatius a

les instal.lacions esport�ves del Distr±cte.

- Relacions amb les Entitats i Oraanismes' espcortius 'del
Districte i, de manera particular, a:tnb les que tinguin
a la seva cu�a instal.lacions municipals

- Cessió a tercers de centres i iristal.lacions esportives
del Districte, previ informe de l'Area Central.

- Aprovació de les prescripcions, tècniques i clàusules -

particulars dels contractes i concessions i l'autorit�
zaci6 de la despesa corresponent, per delegació de

l'Alcaldia, sempre que la competència, per la seva

quantia i durada, corresponqui a l'Alcalde; i la pro
-

posta als òrgans competents en els supòsits de durada o

quantia superior; tot això respecte oe Ls contractes i -

concessions sobre ús, manteniment i neteja dels Centres

i instal.lacions, i d'adquisició de material esportiu;
en les cessions de l'ús dels centres i instal.lacions

esportius. serà preceptiu l'informe previ, no vinculant,
de l'Area Central.

\

- Aprovació de les bases i condicions tècniques dels con

tractes i concessions i l'autorització de la despesa co

rresponent, per delegació de l'Alcaldia/sempre que la �

competència, per la seva quantia i durada, correspongui
a l'Alcalde; i la proposta als òrqans competents en els

supòsits de durada o quantia superior;tot això respecte
dels contractes sobre cessió d' ús, netej a i posta él. punt;
de les instal.lacions i adauisició de material esportiu.

- Adjudicació, formalització, pròrroga, novació i resolu

ció dels contractes i concessions en els mateixos supò
sits del paràgraf anterior, i la proposta d'acord en"
els altres casos.

Aprovació de certificacions i factures, i recepció def_!.
nitiva dels treballs.

- Proposta a l'Organ municipal competent de l'atorgament
de subvencions amb càrrec a partides globals.

- Atorgament de subvencions amb càrrec a partides especí
fiques i de premis per a competicions esportives i aut�
rització de les despeses corresponents, dins els límits

assenyalats en els paràgrafs anteriors.



Iniciatives de tot ordre per a la promOClO d'activitats
i per a l'organització de competicions esportives, dins
eL marc de la política e s oort i.va municipal. ;' ,

- Aprovació de les bases per al' ar rend amerrc a tercers

d'instal.lacions accessòries dels equipaments esportius
d'interès de Districte: fixació dels cànons correspo

-

nents d'acord amb les ordenances fiscals i formalitza -

ClO de les corresponents adjudicacions, tot això amb
els límits assenyalats en els paràgrafs anteriors.

b) Aqministratives

Directives

Planificació d'activitats i previsió d'actuacions.

- Preparació dels pressupostos
- Preparació de la planificació de la despesa i de la pr�

gramació d'inversions.

- Seguirne�t i control de. lie�ecuci6 de progr�m�s i pres
-

supostos.
- Decisions sobre l'organització i funcionament dels ser

veis que no siguin competència de les Àrees centrals.

- Anàlisi i control dels costos d'implantació i funciona
ment dels serveis, i control dels resultats obtinguts.

- Supervisió de la gestió administrativa de les instal.la
cions esportives i del desenvolupament de les activitats
que no siguin competència de les Àrees centrals.

- Fiscalització del compliment de les obligacions contre

tes per part de les persones i entitats usuàries de les
instal.lacions esportives.

Administratives en sentit estricte

- Instrucció dels expedients per a l'aprovació de les ba

ses i condicions tècniques dels contractes? així corn -

per al seu atorgament i execució en totes les seves fa

ses i incidències.

- Instrucció dels expedients per a l'atorqament de sub -

vencions,inclosos aquells la resolució dels quals com

peteixi als òrgans municipals de govern

- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses.
- Tràmits per a l'aprovació de factures i certificacions;

tramitació de les- actes de recepci�.
- Administració de les partides pressupostàries i tràmits

per a l'aprovació de les despeses corresponents a quan-
titats lliurades en concepte de "despeses a lustificar"

- Gestió del personal de manteniment, neteja i vigilància
dels centres i instal.lacions ..

,
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Gestió del personal monitor.

- Registre i arxiu de la documentació relativa a les instal

lacions esportives.
Liquidació de taxes i cànons.

- Fiscalit�ació de l'acompliment de les obligacions contr�
tes per les entitats que gestionin instal.lacions espor

tives municipals.

c) Tècniques

Organització i 'execuc�o de competicions, cur s e t s i acti

vitats esportives
- Informes tècnics en els expedients
- Elaboració de les bases i condicions tècniques dels con

tractes i concessions.

- Fiscalització de l'exec�ció dels contractes.

Expedició deLs ordres de treball.

- Expedició de les certificacions d'obra.

- Informe previ a la recepció dels treballs.

- Inspecció de les certificacions d'obra.

- Inspecció de l'estat de conservació i funcionament de to

tes les instal.lacions, àdhuc aquelles gestionades per -

tercers.

d) Econòmiques

- Fiscalització i contracció de les despeses, per Inter

venció delegada.

- Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada,
de certificacions i factures.

- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada,
dels cànons i taxes per ús de les instl·lacions.
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Funcions no transferides

a) Polítiques;' o decisòries

- La reglamentació general de tots els centres i instttu -

cions i la determinació de les condicions i requisits ge
nerals, inclosos els, econòmics, per a l'ús de ïes instaT
lacions i llur cessió a tercers.

- La qualificació de les instal.lacions esportives d'inte
rès de Districte.

- L'aprovació dels plecs tipus de cl�usules generals i con

d�c�ons tècniques dels contractes i concessions, sobre
l' ús" mantmimént i riet.e j a dels centres i instal.lacions
i d'adquisició de material esportiu i ,l'autorització de
la despesa corresponent quan, per la seva durada o quan
tia, excedeixi de la competència de l'Alcalde.

- L I adjudicació, formalització, pr
ò

r roqa , resolució i nov�
ció dels contractes en els supòsits a què es refereix el

p a ràqraf anterior;
.

_.

L'elaboració de les normes reguladores del retolament,
cartells, pi¿togrames i, en general, de les condicions

d'imatge dels equipaments i instal.lacions esportius.

b) Jurídico-administratives

- Les relacionades amb l'actuació i gestió dels monitors -

per a l'ensenyament esportiu.

c) Tècniques

L'informe preceptiu, no vinculant, en les cessions a

tercers de centres i instal.lacions esportius, que efec

tuln els Districtes.

- El reciclatge i formació permanent dels monitors i la r�
visió dels programes d'ensenyament i educació esportius.

- La supervisió de l'estat de conservació, entreteniment
i ús de les instal.lacions esportives transferides als

Districtes.
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Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Con

sells municipal� de Districte

(D.A. 11 abr�l 1986)

- Aprovació de les bases i condicions de les contractes, ser

veis, subministraments i adquisicions, cessió d'ús i arren

dament d'instal.lacions i concessió de serveis complementa
ris relacionats amb la gestió de les instal.lacions esporti
ves municipals i amb les prestacions pròpies, autoritzar -.:

les despeses corresponents i adjudicar i formalitzar les di

tes contractes; i, amb relació amb elles concedir pr.òrrogues
i novacions, decidir la seVa resolució, res6issió i extin -

ció, i resoldre tota mena de qüestions incidentals fins a

la seva definitiva consumació; tot l'anterior en �l su�òsit
è quª per la seva quantia i d0rada, correspon�ui a la com-'

petència de l'Alcaldia; així com l'aprovació de les factu -

res, certificacions de treballo serveis corresponents, dins

de' la competªncia assenyalada per,a l'efectivitat de .les

funcions tianifer�des al� Districtes' en virtut de, liacord -

de 4 de desembre de 1985.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Secreta

ria i Serveis Generals

L'Alcaldia, en da�a de 1'11 d'abril de 1986, ha disposat con

ferir el caràcter d1actes de gestió a les notificacions, tras

llats i comunicaciones de les resolucions que els Regidors
-

adoptin en virtut de la delegació que se'ls confereix en

l'esmentat Decret.
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TRANSFERENCIA 12 ena. "Ges tió d' a c t
í

vi tats i c e nc re s de joven
tut"

Matèries (1)

l. Gestió dels Centres permanents per a activitats de joventut
i infància d'interès de Districte: Casals de Joves, Casals
d'Infància i Ludoteques.

2. Neteja i viqilància dels Centres.

3. Adqui�ició de miterials, estris i consumibles per a Centres
i -activitats juvenils.

4. Promoció i organització d'activitats en,matèria de joventut
i infàncie. d'inter�s de Districte ..

5. Activitats vacacionals .pe r a j overrtu t; i infància d'àmbit de
Districte.

'6. Activitats vac ac
í

ona l s oe r a loventutiinfància d'amTlit ciu

tadà.

7. Programes de dinamització en l'àmbit de l'ensenyament mig.

8. Subvencions d'entit�ts juvenils públiques o privades d'inte
rès de Districte.

9. Convenis i concerts amb altres entitats, núblidues o priva
des/per a la promoció d'activitats juvenils deis Distiictes.

(Acord C.G. 21-V-86)

( 1 ) Es tracta sensiblement de les matèries relacionades en l'ep!
graf 8.1 "Joventut" del model de "Descentralització territo=
rial de funcions - Competència funcional dels Districtes

(Programa d'actuació 4 anys) - Text refòs aprovat per la Co-
missió municipal de Govern el 16 de maig de 1984",amb
l'excepció de la conservació dels edificis i instal.lacions,
per estar ja continguda en el Projecte de Transferència nQ5.



7. Aprovació de certificacions i factures, i recepció defi

nitiva dels treballs.

174.:

Funcions transferides

a) Polítiques o d�ci�6ries

Funcions relatives a la matèria 1

1. Ordenació del funcionament i utilització dels Centres.

2. Pzopo sta als 6rgans de govern competents de l' Ajuntament
de creació, remodelació i supressió de Centres.

3. Aprovació de les bases per a l'arrendament a tercers

d ' Ln s t a Lv Lac í.on s accessòries dels Centres : fixació dels

canons corresponents d'a¿ord àmb les ordenances fiscals

i formalització de les corresponents adjudicacions: tot

alx� amb els límits assenyalats en paràgrafs anteriors.

4. Cessió a tercers d� la gestió dels Centres o de l'üs

dels locals per a activitats de joventut i infància del

Districte, previ informe de l'Area Central.

Funcions relatives a les matèries nüms. 1,2' i 3

S. Aprovació de les prescripcions tècniques i clàusules

particulars dels contractes i concessions i l'autoritza

ció de la despesa corresponent, per delegació de
-

l'Alcaldia; i la proposta als 6rgans competents en els

sup6sits de durada o quantia superior; tot aix6 respec
te dels contractes o concessions sobre üs, manteniment
i neteja dels Centres, i d'adquisició de materials i
consumibles.

6. Adjudicació, formalització, prOrroga, novació i resolu

ció dels contractes i concessions en els mateixos supO
sits del paràgraf anterior, i proposta d'acord en els
altres casos.

Funcions relatives a les matèries nüms. 4 i 5:

8. Aprovació d'iniciatives per a la promoció i organitza -

ció d'activitats juvenils d'interès de Districte, inclo

ses les d'esbarjo, temps lliure i vacacionals, dins el
marc de la política municipal en la matèria.

Funcions relatives a la matèria nüm. 7

9. Relació permanent amb els centres d'ensenyament mig per
a assumir, si s'escau, les demandes generades.

Funcions relatives a la matèria nüm. 8

10.Proposta a l'Organ municipal competent de l'atorgament
de subvencions amb càrrec a partides globals.

11.Atorgament de subvencions amb càrrec a partides especí
fiques i autorització de les despeses corresponents, =

dintre dels límits assenyalats en l'anterior paràgraf 6.



Funcions relatives a la matèria núm. 9 :

12. Aprovació 'dels convenis i concerts, sempre qué no impliquin
el reconeixement d'obligacions econòmiques que ultrapassin
la competència de l'Alcaldia.

Funcions comunes a totes les matèries, excepte la núm. 6.

13. Proposta de plans, programes i pressupostos relatius a les
matèries transferides.

b) Administratives

En là gestió de les �nicla�lves, activ�tats i centres perma
nents �er a la Joventut i �nfància, hom pot distingir l�s fun
cions.directives de les administratives "estricto sensu"

b,) Directives

Funcions relatives a la mat�ria núm. 1:

1 .. Fiscal�tzació del complimen� de l�s obligacions contretes

per part dé les persones i erititats usuàries dels' centres�

Funcions relatives a la matèria núm. 7:

2. Seguiment de les activitats que es realitzen en els centres

d'Ensenyament Mig.

3. Coordinació dels programes concrets de cada centre d'E.M.
en el context del Districte.

Funcions comunes a totes les matèries, excepte la núm. 6

4. Planificació d'activitats i previsió d'actuacions

5. Preparació dels pressupostos.

6. Preparació de la planificació de la despesa i de la progr�
mació d'inversions.

7. Seguiment i control de l'execució dels programes i pressu
postos.

8. Decisions i mesures sobre organització i funcionament dels
serveis que no siguin competència de les Arees Centrals.

9. Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament
dels serveis, i control dels resultats obtinguts.

10.Supervisió de la gestió administrativa dels centres i del -

desenvolupament de les activitats que no siguin competència
de les Arees Centrals.

b2) Administratives en sentit estricte

Funcions relatives a la matèria núm. 1:

11. Registre i arxiu de la documentació relativa als centres.

Funcions felatives a la matèria núm. 2:

12. Gestió del personal de neteja i vigilància dels centres.
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Funcions relatives a les matèries núms. 1,2 i 3:

13. Instrucci6 dels expe�ients per a l'aprovaci6 de les bases

i condicions t.ê cn í.ques dels contractes i concessions rèla

tius a l'ús, neteja i manteniment dels centres, i a
-

l'adquisici6 de materials i consumibles, així com per al

seu atorgament i execuci6, en totes les seves fases i

incidències; inclosos aquells, la resoluci6 dels quals si

gui competència dels òrgans centrals de govern.
-

14. Tràmits per a l'aprovaci6 de factures i certificacions; -

tramitaci6 de les actes de recepçi6.

Funcions relatives à l�s matèries húms. 1,4 i 5:

15. Liquidaci6 de taxes, preus i cànons.

Funcions relatives a la matèria núm. 6:

16. Inscripcions per a activitats organitzades pels Serveis -

'centrals.

Funcions relatives a l� matèria núm. 7:

17. Proporci6 als centres d'Ensenyament Mig dels recursos ne

cessaris per a la consecuci6 dels programes culturals.

Funcions relatives a la matèria núm. 8:

18. Instrucci6 dels expedients per a l'atorgament de subven

cions, inclosos aquells la resoluci6 dels quals sigui
competència dels òrgans centrals de govern.

Funcions comunes a totes les matèries, excepte la núm. 6:

19. Administraci6 de les partides pressupostàries i tràmits

per a l'aprovaci6 de les despeses corresponents a quan
titats lliurades en concepte de "despeses a justificar".

20. Instrucci6 dels expedients d'autoritzaci6 de despeses -

inclosos aquells la resoluci6 dels quals sigui competèn
cia dels òrgans centrals de govern.

-

Funcions comunes a totes les matèries

21. Informaci6 al públic sobre activitats per a joves.

c) Tècniques
Funcions relatives a la matèria núm. 1

1. Inspecci6 de l'estat de conservaci6 i funcionament de -

tots els centres.

Funcions relatives a les matèries núms. 1,4 i 5:

2. Organitzaci6 d'activitats en els Centres gestionats pels
Districtes.

3. Organitzaci6 i exeCUClO, en general, d'activitats juve
nils i d'infància, incloses les d'esbarjo, temps lliure
i vacances.
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Puncions rela�ives a la mat�ria nGm. 2:

4. Expedici6 dels ordres de treball

5. Expedici6 de les certificacions d'obra

6. Informes previs a la recepci6 dels treballs

Funcions relatives a les matèries núms. 1,2 i 3:

7. Elaboraci6 de les bases i condicions tècniqu�s dels con
tractes i condicions sobre ús, mant.eniment i 'neteja
dels centres, i adquisici6 de materials i consumibles.

8. Fiscali�zaci6 de l'execuci6 dels esmentats contractes i
concessions.

Funcionsrelatives a la matèria núm. 6;

9. Elecci6 dels torns i activitats a realitzar.

10. Coordinaci6 dels equips de monitors.

11. Difusi6 de la propaganda.
12. Tramitaci6 i control bàsic de les ir.scripcions en els

diferents torns.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:

13. Reunions específiques amb els representats dels centres
per a la coordinaci6 de les activitats programades.

14. Valoraci6 de les activitats i elaboració d'informes per
centres.

Funcions relatives a la matèria núm. 9:

15. Elaboració de les bases i condicions dels concerts amb
altres entitats, d'acord amb els criteris fixats per -

l'Area central.

Funcions ¿omunes a totes les matèries:

16. Informes tècnics en els expedients.

d) Econòmiques
Funcions relatives a les matèries núm. 1,4 i 5:

1. Fiscalitzaci6 i contracció, per Intervenci6 delegada, -

dels cànons, preus i taxes acreditats per la utilitza -

ci6 dels serveis, centres i instal.lacions.

Funcions relatives a les matèries núms. 1,2,3,4,5,7,8 i 9:

2. Fiscalitzaci6 i contracci6 de les despeses, per Inter
venció delegada.

Funcions relatives a les matèries núm. 1,2,3,4,5,7 i 9:

3. Fiscalitzaci6 i subcontret, per Intervenci6 delegada, -

de certificacions i factures.
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Funcions no transferides

al Polítiques o decisòries

Funcions relatives a les matêries nGms. 1,2 i 3:

1 .L'aorovació de les bases i condicions tècniques dels con

tractes i concessions, i l'autorització de la despesa co

rresponent quan, per la seva durada o aua�tia, excedeixi

de la competència de l'Alcalde.

2.L'adjudicació, formalitz�ció, pròrroga, novaci6 i resolu

ció dels çontracte� i concessions, en �ls supòsits a quê
es refereix el pir�g�af anterior.

Funcions relatives' a les matêries nGms. 1,4,5 i 6:

3.La proposta d'aprovació dels cànons, pre�s i taxes acredi

tables per'la utilització dels serveis, centres i instal=
Lac Lò ns .

'

-Funcions relatives a la matèria núm. 6 :

4.La definició de les línies generals del projecte de vacan

C2S

S.La proposta de la normativa de beques.

E.L'aprovació del projecte pedagògic elaborat pels monitors

del Districte.

Funcions relatives a la matèria núm. 7 :

7.L'aprovació del docQment definitori de les actuacions en

l'àmbit de l'ensenyament mig.
8. L'aprovació de normatives i reglaments aue es derivin del

document definitori de les actuacions.

Funcions relatives a les matêries núms. 8 i 9:

9. L'aprovació de convenis i concerts, i la concessió de sub

vencions, quan excedeixin dels límits de la competência =

de l'Alcalde.
-

10.La definició dels criteris bàsics oer als convenis i con

certs amb altres entitats i institucions i per a l'atorg�
ment de subvencions.

Funcions comunes a totes les matêries:

11.La reglamentació general de totes les activitats, centres

i instal.lacions municipals de joventut i infància.

bl Jurídico-administratives

Funcions relatives a les matèries núms. 4,5 i 6:

1 .La gestió i direcció dels monitors, en matèria d'activi-



Funcions relatives a totes les matêries:

13.L'.1.ssessora-ent a.'s Districtes en ma t
è

r
í

a d'.activitats de jove�
tut i infància.

14�assessorament, en l'esmentada matêria, a altres cerson�s i
entitats.

tats de joventut i infJncia.

Funcibns relatives a la matêria núm. 7:

2. Elaboració del pressupost i de la 'seva distribuci.ó oer Distric
tes.

cl '!'ècniaues

Funcions relatives a la matèria núm. 1:

1. La particioació en les Comissions dels Districtes aue seleccio
nin els projectes têcnics en els Concursos, per a la gestiódèls Casals de joves i Casals infantils.

Funcions relatives a les matèries núrns. 1 i ' .

2. La supervi5i6 de l'estat de conservaci6, entreteniment i ús -

dels centres transferits als Discricte�.

Funcions relatives a la matèria núm. 4 :

3�'organitzaci6 i execuci6 d'acti�itats crOcies de joventui i
infància, d'àmbit ciutadà.

Funcions relatives a les matèries nGms. 4,S i 6 :

4.La formació de monitors oer a activitats de joventut i infàn
cia.

Funcions relatives a la matêria núm. 6:

s.Recerca i elecció de les cases i terrenvs d'acamnada.

6.Dete.nninaci6 dels barems mínims de renartició de les places cer
Districte.

7.Selecci6 de monitors
��Difusi6 de propaganda en l'àmbit de tota la Ciutat.

9·.Aprovaci6 tècnica i s e cu Lme n t; de les activitats dels monitors
i dels Gontractes de serveis.

10.0rganització de les trobades de mo�itors per a gestionar i ava
luar els torns.

Funcions relatives a la matèria nwn. 7 :

11.Relaci6 amb els Coordinadors del Districte oer tal de fixar -

els crite�is d'actuaci6.

12.Elaboraci6 d' informes i memòries anuals avaluant els resultats
i rentabilitat social dels programes.

I
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�leaaci6 de facultats en els Consellers-Presidents dels Cón-/
sells Municinals de Ois�ricte.

(O.A. 9 juliol 1986)
- Autoritzar les despeses i adludicar i formalitzar els contrac

tes de serveis, subministraments i adauisicions, relacionats
amb l'ús dels locals i instal.lacions dels centres per a acti
vitats de Joventut i infància, � amb les prestacions aue elss6n pròpies; aprovar les bases i condicions dels esmentats
contractes i, en relaci6 amb ells, concedir,pròrrogues i nova
cions, decidir la seva resolució, rescissió i exti�ci6 i res�ldre tota mena de aüestions incidentals, fins a la seva defini�
tiva consumaci6; tot l'anterior en el supòsit aue per la seva
auantia. i durada, correspongui a la comcetência de l'Alcaldia;i aorovar .l�s fact�res corresponents dins la competência �� -

c e.tv a Lad e ,

- Revisar les liauidacions de drets, taxes i preus, efectuades
pels òigans au�iliars dels Districtes en mêrit de les funcions
transferides als dits Consells per l'esmentaC acord de la CA -

missió de Govern.

Actes de aesti6 atribults als Caps de les Divisions de Secretaria
i Serveis Generals.

L'Alcaldia, en data del 9 de juliol d� 1986, ha disoosat confe
rir el caràcter d'actes de aestió a les notificacions, trasllats
i comunicacions de les resoiucions aue els Consellers-Presidentsdels Consells Municipals de Districte adoptin per dele�aci6 de -

l'Alcalde, seaons el aue es consigna en el paràgraf anterior,
amb l'obligaci6 de remetre els originals de les resolucions a la
Secretaria Ge�eral cer incorcorar-los al Llibre de Decrets de
l'Alcaldia, i deixant-ne una- còpia diliqenciada a l'excedient i
una altra per al seu registre en el Districte.
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(2) S'entenen per centres públics els gestinats per la Genera

litat.

,

I
,

,

I

, ,

TRANSFERENCIA 13 e n a .. "Utilit.zac¡ió dels c e n t r e r escolars fo «

ra de l'horari docent, neteja i vigilància dels cent�es i
,

col.laboració en diverses matòries relacionades amb l'ense

nyament.

Matèries (1)

Utilització del centres d'ensenyament pre-escolar i d'E.G.B,

públics (2) i mu�icipals fora de l'horari docent.

Neteja i vigilància dels ,centres d'ensenyament pre-escolar
i d'E.G.B. públics i municipals.

- Col.laboració en el procés de matriculació en els centres

d'ensenyament pre-escolar, d'E.G.B. ,i d'educació especial,
s e con s 'les normes aprovades per la Generali ta t.

- Relació i col.laboració amb la Generalitat de Catalunya en

matèria d'inspecció escolar.

Col.laboració en l'elaboració de censos escolars i en la

previsió de les necessitats d'escolarització.

- Participació en la visilància del compliment de l'escolari

tat obligatòria.

- Exercici de les competències municipals en matèria de par

ticipació en la vida escolar, d'acord amb allò que disposi
l'ordenament reaulador del Dret a l'Educació

- Farmaciola del centres escolars.

(Acord. C.G. 19-XI-86)

(1) La conservació i entreteniment dels Centres escolars ha
estat transferida en el Projecte nQ 5 "Conservació dels
edificis i instal.lacions Constitutius dels equipaments
de Districte",aprovat per la Comissió Municipal Permanent
el 14 de juny de 1985.

¡
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F u n c i o n �� t r ¿¡ n �; f (' r j ci (> �.
,

__________ -

,o

Utilitz¿¡ci6 del$ centres escol¿¡r�, fora de 1 'hor¿¡ri de'-

cent

al Polítiques o decisòries

- Autorització de l'ús de les instál.lacions dels cen

tres fora de l'horari docent, sense perjudici de

l'obligació, de comunicar-ho prèviament al respectiu
Consell d e Direcció en virtut d "aL'l

ò

disposat en

l 'Ordre' de la Conselleria d 'Ens�nyament de la Gene

ralitat, del 3 de febrer de 1982.

- D e ter m L'n a ció d e l e s pr i o r i tat s en' 1 'or d r ,e dec on c e s

sió d'autoritzacions.

'- Disposició del lliurament de les c�aus dels centres

als usuaris autoritzats.

- Proposta a l'òrgan ,de goverrt muni�ipal cpmpetent de
1 a con e e s s i ó d' e x em p e i o ns, bon i,fic a e i o n s o red u e

cions de le� taxes o preus corresponents.

- Revisió de les liquidacions de taxes o preus efectu
ats pels òrgans auxiliarsdeJ Districte.

- Proposta a l'òrgan de govern municipal competent de
la determinació de les tarifes de les taxes o preus
citats.

bl Jurídico-administratives

- Instrucció dels expedients relatius a l'ús dels cen

tres fora de l'horari docent.

- Comunicació prèvia de l'autorització al Consell de

Direcció dels centres.

- Instrucció dels expedients d'exempcions, bonifica

cions i reduccions tributàries.

- Liquidació de les taxes o preus acreditats per_l'e�
mentada utilització.

cl Tècniques

I n form e s o b rel ' adeouací.ó i d i s P o s i ció del s 1 o cal s ,

d'acord amb la utilització per a la qual se sol.lici

tino

- Informe sobre la determinació de prioritats.
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d ) Econòmiques
�

. ,

fiscalitz.a'ció i cont;�acció, per .Intervenció dCte-�¿¡da, ,dc,.res t a x e s o preus liouidats.
'

- Cobrament per f u.n c
í

o n a r
í 'habilitat de les t a x e s o

preus a què es referpix el Daràgraf anterior., .,'

A2. Neteja i viqilància dels Centres (1)

a) Polítiques o decisòries

Aprovació de les bases i condicions dels contractes

de s.e.r v e Ls , s ub m
í

n
í

s t r arn e n t s i. adquisïcions, i è.ut.e.
rització de la �espesa corre�ponent, di�tre dels li
mits de. la competència de l'Alcalde i per la seva

del e 9 a c i 6; i pro p o s t a a 1 s ò r g a n s de g o ver n e ompe tent s ,

respecte als de quanti'a ü durada superior.

- Adjudicació, formalització� pròrroga i novació dels
referits contractes, iaprovació d� factures, en' el
mateix supòsit i amb' els lfmits indicats en el par!
graf anterior; i proposta als òrgans superiors en -

els altres casos.

b) Jurídica-administratives
- Instrucció dels expedien�s per a l'autorització de

les despeses i per a la contractació de serveis, sub
ministraments i adquisicions.

- Gesti6 de la corresponent partida pressupostària.
I

- Gestió del personal de neteja i vigilància dels cen

tres escolars.

Control de les destinacions, incidències i situa

cians dél personal de neteja i vigilància dels cen

tres.

e) Econòmiques

Fiscalització i contractiá
tervenció delegada.

_ Fiscalitiaci6 i subcontret, per Interve�ci6 delega
da, de les certificacions o factures corresponents.

de la despesa, per I�

(1) L'acord de la C.G. del 19 de Novembre de 1986 pel qual s'aprovà la pre
sent Transferència, va resoldre suspendre l'aplicació de l'esmentada =
Transferència nQ 13, en la part relativa al personal adscrit al servei
de vigilància i neteja, f íns que es produeixi la reconversió i s 'esta
bilitzin les plantilles corresponents.
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A Col.laboració en el procés de ma�riculació
3 •

'a): :Polít�ques o d e c Ls àries

- Participació a través del representant de l'Ajun
tament en el Consell Escolar de cada Centre, en -

l a e.o n s t t- tu; ció, d e l e s C o m i s s i o n sd' ad j u dic a ció de

places i en les decisions que, en a�uesta matêria¡
les normes emanades de la Conselleria deprevenen

la Generalitat.

- Requeriment, si s'escau, de la informació referent

a �es altes i baixes.

b) Jurídico-administratives

Tràm�ts relatius a la matriculació d'alumnes i re

lacions ordinàries amb la Gener�litat.

- Informació de zec.Lamacaons

- Verificaci6 d� les informations rebudes

A Relació i col.laboració amb la Generalitat en matèria
4.

d'inspecció

a) Polítiques o decis�ries

- Relació,a nivell polític, amb la Inspecció esco

lar de la Generalitat corresponent al Districte.

b) Jurídico-administratives

- Tràmits relatius a les relacions ordinàries amb
la Generalitat en matèria d'inspecció.

AS. Col.laboració en l'elaboració de censos escolars i

la previsió de les necessitats d'escolarització.

a) Polítiques o decisòries.

- Supervisió de la cól.laboració têcnico-administra

tiva del Districte amb l'Area Central.

b) Jurídico-administratives

- Tractament de la informació relativa a les necessi

tats escolars del Districte, i a l'elaboració i ac
tualització, si s'escau, de la part del cens corres

ponent.

en



; : i ,

!. I

• '. I

c) Tècniqu�s
- Estu�i i pre�isió de le$ necessitats d'escolaritza
'I

'

ció del Districte.

A Participació en el compliment de l'escolaritat oblig�
6.

tòria.

a) PoLítiques o decisòries <>

- Imposició, per delegació de l'Alcald�, de les san

c i o ns' o -rn e s u r e s cor rec t i ves q u e a u tor i t z i 1 a 1 e ,_

gislació vigent.

b) Jurídico-administratives

- Instrucció dels corresp�nents expedients.
I

'

c) Tècniques

- Inspecció del compliment de l'obligació de l'assis

tència a les escoles.

A
7.

Exercici de les competències municipals en matèria de

participació en la vida escolar.

a) Polítiques o decisòries

- Proposta de creaci6 dels Consells d'Ensenyament de

Districte.

,- P�oposta del nomenament dels rnenbres dels Consells Escolars dels
Centres dels Districtes. I

'

Escolars dels Centres dels Districtes.

PropOsta del nornenamE?nt :'dels rep'¡;;è��tants 'de I '_Àj1.llltaÍner1t de.�s
esmentats Consells.

A Farmaciola
8 .

a) Polítiques o decisòries

Aprovació de les bases i condicions dels contrac

tes de serveis, subministraments i adquisicions,
i autorització de la despesa corresponent, din -

tre dels límits de la competència de l'Alcalde i

per la seva delegació; i proposta dels òrgans de

govern competents, respcte dels de qpantia o du

rada superior.

�a7.
I



,'1

188. I
1

; - ""'t"'::�, I

, ,
"

- Adjudicaci6, formalitzaci6 "pròrroga i',novaci6
dels contractes, � aprovació �� factures� en el

mateix supòsit i amb¡ els límits Ln d
í

c a ts en el -

j ••
'

paràgraf anterior; i propos�a,als òrgans 'Superi-·
ors en els altres casos.

b) Jurídico-administratives

- Instrucció dels expedients per a l'autorització

de les despeses i per a la contractació de ser

veis, subministraments i adquisicions.

Gestió de la corresponent partida pressupostària .

.:;) Econòmiques

Fiscalització i contractació de la despesa, per
Intervenci6 delegada.

. ,

- Fiscalitza�ió i subcontret, per Intervenció dele

gada,de les factures corresponents.
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Funcions no transferides

a) Polft\ques o decisòries a

vern de l'Ajuntament

I '

c�rre¿ dels ór�ans de q0-

Aprovació de les normes requladores de l'ús dels cen
tres escolars fora de l'horari docent.

�tilització dels centres escolars, directament o mit
jançant conveni, .oer a la realització d'activitats
d'interès qe�eral de la Ciutat, i la coordinació i

. s u per v i s ió del e s e s m é n ta d e s . ac t i v i tat s : tot a i x ò amb
el coneixe�ent del respectiu Districte .

. \

Det�rminació de les taxes o preus qu� s'acreditin pel
referit· ·ús.

La concessi6 d'exemrcions, bonificacions i reduccions
tributàries.

Coordi�ació dels contingents 'del perso�al de vigilàn
cia i rieteja, adscrits als Districtes, i llur disposició per a actes d'interès de la Ciutat, sempre que no
interfereixin les funcions legalment enco�E�ades als

Districtes.

La creació dels Consells escolars dè Districte i l'a
provació de les normes reguladores de llur organització, funcionament i competència.

La relació amb els òrgans directius de la Generalitat,
quan la seva actuació, en matèria d'ensenyament, afec
ti a la Ciutat considerada en el seu conjunt.

\
La coord�nació general dels Districtes en les mat�ries
transferides.

Relacions,a nivell de Ciutat,
Generalitat.

amb la Inspecció de la

L'aprovació de les bases i condicions dels contractes
de serveis, subministraments i adquisicions i l'auto
rització de la despesa corresponent, quan, per la se

va quantia o durada, excedeixi de la competència de -

l'Alcalde.

L'adjudicació, formalitzaci0,pròrroga i novació, extin
ció i resolució d'incidències de contractes, en el su

pòsit a què es refereix el paràgraf anterior; així corn

l'aprovació de les certificacions i factures correspo
nents.

189.
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b) T�c�i�ues a carrcc de l'Area C0ntral
I

, I,
� Preparació de la normati�a reauladora de la utilit

z a e i ó del s Ioc a 1 s i i n s ta' 1 • 1 ti C i o n s e s col a r s for a -

de l'horari docent.

S e q u i m e n't; del' evolució' ti e 1 e s ac t i v i tat s d e s e n v o

lupade� en els centres escolars fora de l'horari

docent, i dels costos que els siguin imputabl�s.

Col.laboració amb els Serveis Tècnic� de la Genera

litat en l'elaboració dels sistemes i normes regu
ladorès del procés �e matriculació.

Assessorament en �a·gestió del procés de rratricülació
.

.

- Elaboració del cens escolar i previsió de les neces

sitat� d'esco�arització a nivell de Ciutat.

- Estudis .i propostes per a la'racionalitza�ió dels

serveis de neteja, fixació de ."ratios" de producti-'
vitat i normalització de mètodes i sistemes.



I ,

Delegdci� de facultat� en els Consellers Presidenti dels

Consells Mun�cipals de Districte.

CD.A. 17 desembre 1986)
- Au t o'r

í

tzar 11 ús dels Centres escolars fora de 11 horari do

cent dlacordlsi s'escau, amb allò que disposa l'Ordre de

la Generalitat de Catalunya de 3. de febrer del 1982.

-.Autoritzar le.s despe�es i formalitzar els contract�s de -

serveis., subminist�aments i adquisicions relacionats amb.

.

'.
'

la neteja de centres d'ensenyament Pre-escolar i d'EGB, -

gestionats per la Gene�alitat o per ·l'Ajuntament, i amb -

les farmacioles dels esmenats centres; aprovar les bases i

cohdicions dels contractes assenyalats i, amb relació als

esmentats contractes, concedir pròrrogues i novacions, d�
cidir la seva resolució, rescissió i extenció, i resoldre

tota mena de qüestions incidentals fins a la seva defini

tiva consumació, tot això en el s up
ò

s í, t de què per la seva

quantia o durada, corresponguin a la competència de l'Al

caldia; i aprovar les factures corresponents dins de la -

competència assenyalada.

- Revisar les liquidacions de drets, taxes, i preus efectua

des pels òrgans auxiliars dels Districtes.

- Irnpns ar les sancions que autoritzi la legislació vigent
per Vincoffiplirreiit ·jels deures inherents a l'escolarització

obligatòria.

1 91 •
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Ac�es de qestió atribuïts als Cuos de les Divisions de Se

cretaria i Serveis Generals.

,L'Alcaldia, en data del 17 de desembre de 1986,ha disposat:

CONFERIR el caràcter d'actes de gestió, atribuibles als,

òrgans aux iLi a r s d'acord 'amb. el q�e preveu l'article 141

del Regla�ent d'Organització i ,Administració municipal de

Barcelona, i en el desenvolupament d'allò que disposa l'�

partat terce� de l'acord de la Comissió municipal Perma-
,

'

nent d€ 23 de juny de 1962, a les nofifi¿acions, trasllats

i comunicacions de"les resolucions que els Regidors Pre�

sidents dels Consells municipals de Districte adoptin per

delegació de l'Alcalde, de conformitat amb el que es pre

vist en el paràgraf anterior, amb l'obligació de trametre

l'original de la resolució a la Secretaria General per a

la seva incorporació al Llibre de Decrets deixant-ne còpia

al Districte per al seu registre�
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- Inspeccions encaminades a comprobar les denúnr.ies per
infracció de les Ordenances i Recrlaments municipals en

matèria sanitària i imposició, si s'escau, de les san

cions i mesures co�rectives procedents, excepte en els
supòsits relatius a establiments la llicència d'obertu
ra-dels quals no correspongui atorgar-la al Districte�

Inspecció sanitària d'habitatges i locals, prèvia a la
concessió de la cèdula d'habi�abilitat i emissió dels

consegüents informes.

- Inspecció sanitària de solars, via pública i espais -

verds.

TRANSFERENCIA 14ena. "Salut pública: Sanitat materno-infan

til i, escolar; control sani tari d' habi tatges, locals i esta

bliments"

�atèries: (1)

l. Sanitat materno-infantil; Gestió dels plans de vacuna

ció infantil' i, en general, dels plans i programes de -

Salut públic� aprovats pels òrcrans municipals de govern.

2. Sanitat escolar:

- Revisió mèdica i odontolòcrica d�ls escolars dels cen

tres d'ensenyament públic� i dels subvencionats al
100 %.

'
-

Revisió mèdica, en casos puntuals i concrets, del pe�
sonal docent i no docent dels esmentats centres.

Assessorament sobre, les cond,icions saní, tàries dels -'

centres d'ensenvament públics i privats.
- Educació sanitàr�a de la població escolar.

3. Intervenció sanitària en habitatges, locals, espais i -

establiments: (2)
- Inspecció sanitària de mercats zonals i establiments

alimentaris i imposició, si s'escau, de sancions i me

"sures correctores.

- Informació tècnico-sanitària de les sol.licituds de -

llicències d'obertura d'establiments alimentaris i fis
calització dels corresponents projectes.

- Inspecc�ó sanitària, quan sigui procedent, dels locals
en els que es realitzin activitats subjectes a inter -

venció municipal i la llicència d'obertura dels quals
correspongui atorqar-la al Districte.

- Infor:mació tècnico-sanitària, quan procedeixi, de les sol.lici
luds de llicència d'obertura d'establiments subjectes
a intervenció municipal la llicència dels quals co

rrespongui atorgar-la al Districte, i fiscalització
dels projectes corresponents.
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4. Informació dels expedients d'obertura de farmàcies.

(Acord C.G. 17-XII-86)

(1) Es tracta sensiblement de les matèries relacionades en l'epí
graf 9.1 "Salut pública" del model de "Descentralització te=
rritorial de funcions - C-ompetència funcional dels Distric -

tes (Programa d'actuació 4 anys) - Text refOs aprovat per la

Comissió municipal de Govern el 16 de maig de 1984".

(2) L'acord de la Comissió de Govern del 17 de desembre de 1986

F�l qual s'aprovà la present Transfer�ncia_ nQ.14, va resol -

dre suspendre·liaplicacló de l'esmentada Transferència i de

les consegüents· delegacions �er a la s�va efectivitat,'en la

part çoncernent a' la intervenció sanitàri� d'habitacles� lo

cals, esp�is i establiments, fins que no s'aprovi la Trans -

ferència nQ 15 relativa a la intervenció munièipal en les
'activi tats industrials i comercials, i aplicar-la immediata

ment,en tot el que fa referència a la matèria de sanitat.ma
terno-infantil i sanitat e��olar.



c) Tècniques
- Aplicaci6 de vacunes a la població infan�il de O a 14

anys.
- Aplicaci6 de vacunes individuals de tuberculina i antirubèola a la població .infantil d'lI anvs.
- Evacuaci6 de consultes relacionades amb les anteriors -

funcions.
- Suggeriments per al perfeccionament �dels plans i normati

ves reguladores de la ma�èria.
- Formulació tècnica de les propostes i informes a què esrefereix }'anterior apartat a)

d) Econòmiques
- Fiscalitzaci6 i contracció, per Intervenci6 delegada, de les taxes

liquidades per les referides actuacions sanitàries .

. En relació a les rratèries enurrerades en l'epígraf núm. 2 :

a) Polítiques o decisóries:
- Direcció i supervisió de les funcions subsegüents, i pr�

Funcions transferides

En relació a les �atèries enumerades en l'en{araf núm. 1 :

al Polítiaues o decisòries

Direcció i suner�isi6 de les funcions subseaüerlts, i propostes de modificació dels plans i IYlDnfltivRs o u= les rerr�len.
- Prorosta de programes esnecífics de Districte en matèria

de sanitat materno-infantil i de salut pública en aeneral,i informe dels elaborats per l'Area Ceniral.
.

- Planificaci6 de les activitats del Districte en les refe
rides �atèries, dins el marc assenyalat en els correspo�nents programes d'actuació.

b) Administratives.
Gestió de les fitxes sanitàries

Ekpedici6 i comprnvaci6 dels"carnets de vacunació i dels
fulls'de control de les vacunacions.

Recepci6 dels fulls de control de les vacunacion�.
- Remissi6 de les ,dades ob t

í

ncudes a l' Area Ce nt r a L per al
seu tra¿tament irifoimàtici�

-

- �ormulaci6 i expedició de les citacions i recordatoris -

per a properes vacunacions; la mateixa cosa dels oportuns
requeriments per al cas d'incomoliment der calendari esta
blert.

� �reparaclo 1 expedició de certificacions i altres tràmits
derivats de consultes externes.

- Liquidaci6, si s'escau, de les taxes acreditades per les
acfuacions de referència.
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nostcs de mo�ificació dels nlans i normatives rruc les reau

len.

- rronost� de nroarames esnecifics de Districte, en matêria
de sanitat escolar, i informe dels elaborats sobre la matè
ria per l'Area Central.

- Planificació de les activitats del Districte en la referi
da matèria, dins el marc assenyalat en els corresponents -

nroarames d'actuació.

b) Administratives

Gesiió dels fitxers ireaistres corresoonents.
- Preoaració de' la documentació necessària oer al nlanej.a -

,'ment, desenvoiunament i control de les camnanves de sani
tat escolar en el Districte.

- Formulació i expedició de comunicacions i notificacions -

als centres interes�ats. '

Formulació i exnedició de citacions i emnlaçaments indivi
duals

Convocatòria, prenaració i documentac�ó de reunions i ses

sions info=matives.
- Prenaració i ex�edició de certifieacions i altres tràmits

derivats de consultes externes.

Liauidació, si s'escau, de les taxes acreditades per les
actuacions de referència.

c) Tècniques
Pràcti ca. de les revisions mèdiaues i odo-rt.o Lòc i.q ue s de r

la població escolar, en els cursos lr., 5ê� i 8è. d'E.G.B.,
dels centres d'ensenyament núblics i dels subvencionats -

al 100%.

Pràctica de les revisions mèdiaues del oersonal docent i
no docent dels esmentats centres, en casos i asnectes pu.!:!
tuals i concrets.

- Reunions orientatives, amb reoresentants de centres esco

lars, sobre les condicions sanitàries de llurs locals i -

insta¡l.lacions.
- Sessions informatives sobre educació sanitària dirioides

a escolars, pares d'alumnes i membres de centres cívics
i associacions ciutadanes.

- Assessorament dietètic d'escoles i llars infantils, amb
excepció dels municipals amb subministrament d'aliments
centralitzat.

- Evacuació de consultes relacionades amb les funcions res

senvades en els naràgrafs anteriors.
- Formulació tècnica de les Dronostes i informes a què es



c) Tècniques:
- Pràctica de les inspeccions sanitàries sobre els establiments,

locals i llocs de venda a auè es refereix l'eofcrraf núm. 3,
a�x� �om sobre les seves i�stal.lacions i els o�oductes ques'hi expedeixen o' s'hi emmagatzemin.

.

- Recollida de mostres alimentàries
- Pràctica de les inspeccions sanitàries sobre habitatcres, en

els casos referits en l'epíqraf núm. 3.
-

- Pràctiques d'ins�eccions sanitàries sobre solars, via oública
i espais verds.

- Aixecament d'actes i formulació dels corresponents informes.
- Determinació de les mesures correctives orocedents i dels ter

minis per a implantar-les.

I;'éfereix l' anterior apartat a) .I

d) Econòmicrues

Fiscalitzaci6 i contracci6, per Intervenci6 delecrada, de les
taxes liquidades oer les referides actuacions.

En relació a les matèries enumerades en l'eofqraf núm. 3
a) Polítiques o decisòries:

- Fixació de criteris i orioritats, a nivell de Districte, en
matèria de co�trol sanitari de mercats zonals, establiments
alimentaris i altres locals o esoais subiectes a interv�nci6municioal.·

.

.

..

- Direcció suoerior de la Inspecció del Districte i orienta
ció q�neral de les seves ac�uacions.

- Supervisió dels informes emesos pels òrgans auxiliars del
Districte en matèria sanitària.

- Impósici6 de sancions i mesures correctives, incloses les -

de suspensi6 d'activitats, tancament d'esta�liments i preci�te d'instal.lacions.

Formulació d'ordres, recrueriments, aoercebiments i emplaça
ments per a la subsanació d'infraccions i deficiències:

o) Jurídico-administratives:
- Instrucció dels exoedients correctius.
- Proposta de les decisions i resolucions a auè es refereix el

preceden t apartat a) .

- Notificacions i trasllats d'ordres, reaueriments, apercebi
ments .i emplaçaments.

• Registre de multes i altres sancions o mesures correctives.
- Informació, en l'asoeète jurídico-formal,dels recursos

d'al�ada interposats contra les resolucions referides en

l'apartat al orecedent.
- Liquidació de les taxes acreditades oer les actuacions de re

terència.
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- Fiscalitzaci6 del compliment dels ordres i requeriments,i
de la implantaci6 de les mesures correcttves.

Fiscalitzaci6 de projectes i formulaci6 d'informes têcni
co-sanitaris en els expedients de llicênci¿ d'obertura
d'establimen�s, en els- supòsits a quê es refereix l'epí
graf nüm. 3.

- Informe, en l'aspecte têcnico-sanitari, dels recursos

d�al�ada interposats contra les resolucions referides en

l'ante�ior apartat a)

'd) Econòmiques
- Fiscalitzaci6 i contracci6, per Intervenci6 delegada, de

les taxes liquidades per les referides actuacions.

En relaci6 a la matêria· enunciada a l'epígraf nGm. 4:

a) Polítiques o decisòries:

Supervisi6, autoritzaci6 i remissi6 a l'organisme compe-·
tent, dels informes so�re obertura de farmàcies.

b) Jurídico-administratives:
- Registre de les sol.li¿ituts�
- Elaboraci6, en l'aspecte jurídico-formal,dels informes pr�

vis a la llicência.
- Liquidaci6 de les taxes acreditades per les actuacions de

referência,
- Relacions admir'üstratives amb la Inspecci6 competent de la

Generalitat.

c) Têcniaues:

Fiscalitzaci6, en l'aspecte têcnico-sanitari, dels projec
tes i documentaci6 exigida.
Inspecci6 dels locals i instal.lacions.

Aixecament de les actes i preparaci6, en l'aspecte têcnico
sanitari, dels informes corresponents.

d) Econòmiques:
Fiscalitzaci6 i contracci6, per Intervenci6 delegada, de les
taxes liquidades per les referides actuacions.



Funcions no transferides

En relació a .Le s matèries 'definides en l' epiaraf núm. li/

L'oraanització de les campanyes generals de vacunació
- L'elaboració del Pla de Vacunació continuada de la Població

infantil de Barcelona.

L'elaboració i organització general dèls programes de revi
sions sanitàri�s escolars.

- L'elaboració i organització general del orograma ,bàsic per
al control alimentari de la Ciutat.

- L' elaboració I' en general, dels p rocr.r ame s .s ani taris �
,

.

._ .....
. ,

� L'informe dels programes proposàts pels Districtes en matè
ria de sanitat materno-infantil, sanitat escolar i saluf �

pú�lica en general.
'

- L'anàlisi global de la inforffl�çi� resultant de l'actuació
dels Districtes en matèria sanitària.

- La definició de la política � ¿riteris generals de la inter
venció municipal de l'activitat privada, en l'aspecte sani
tè.ri.

- El laboratori municipal: els anà�isis i informes tècnics so
bre les mostres p roc edents de les inspeccions sanitàries de
mercats zonals i establiments alimenthris.

- L'adquisició del material sanitari, tant inventariable com

consumible, que hagin d'utilitzar els Districtes per a

l'exercici de les funcions transferides.
- Control sanitari dels aliments destinats als �entres muni

c í.p a Ls , així com de llur distribució, t.ran s po rt; i s ubmí.n i s

trament.

- Assessorament dietètic relatiu a les escoles i llars infan
tils municipals amb subministrament centralitzat d'aliments.
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T R A N S F E R E N C I A

al Consell Municipal de Ciutat Vella

(Acord de la C.G. 21-VI-86)



La Comissió de Govern, en sessió del 21 de maig .de 1986, adoE
t� l'acord de transferir al Consell Municipal del Districte -

de Ciutat Vella les funcions de fiscalització de les pensions,
bars, restaurants, establiments amb màquines recreatives i
d'atzar i locals de diversió i esbargiment situats a la demar
cació, en els termes previstos en el

DOCUMENT ADJUNT

1r. Sense perjudici de les transferències que, d'ara enda
vant i amb caràcter general, s'efectuin als Districtes de de
terminades func�ons en matèria d'inter�enció municipal en

l'edificació i en les instal.lacions i activitati industri�ls
i comercials, es traspassa des d'ara al Consell municipal del

.Districte de Ciutat Vella, la fiscalització del funcionament
de les pensions, bars, restaurants, establiments amb màquines
recreatives i d'atzar, i locals de diversió i esbargiment, si
tuats en la demarcació, amb la finalitat de comprovar sí comp
·ten amb la corresponent llicència i si la seva actuació es

-

subject� a les prescripcions de l'esmentada llicència i de
l'�rdenament jurldic en general, i, ii s'escau, de corregir -

les corresponents infraccions.

2n. La referida transferència implica l'exercici per part
dels Organs de govern i auxiliars de Districte, de les se -

güents funcions:

a) Polltiques o decisòries, a càrrec del Conseller President
del Consell municipal, actuant per delegació de l'Alcaldia.

Direcció superior de La inspecció del Districte i orien
tació general de les seves actuacions

- Imposició de sancions i mesures correctives.

- Ordre (o proposta a l'Alcaldia) de tancament de locals i

precinte d'instal.lacions.

- Formulació d'apercibiments i de requeriments, i assenya
lament de terminis per a complimentar-los.

b) Administratives, a càrrec dels corresponents òrgans auxi -

liars del Districte.

- Instrucció dels expedients per a la imposició de sancions
o mesures correctives, i per a la proposta, si s'escau,
de tancament de locals i precinte d'instal.lacions.

- Preparació dels requeriments i apercibiments.

oc) Tècniques, a càrrec dels Serveis tècnics i de la Inspecció
del Districte.

- Inspecció de les condicions higiènico-sanitàries i de s�
guretat dels locals i instal.lacions i de les activitats
i productes que s'hi realitzin o hi expendeixin.
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Aixecament d'actes de const3ncia de fets.

- Informes tècnics en els expedients .

. ,

- Determinació de les mesures co�rectives.

- Informe previ a l'autorització municipal d'obertura d'esta

bliments o de posta en marxa de les instal.lacions.

3r. Les anteriors funcions seran realitzades pels òrgans de

govern i auxiliars de l'esmentat Districte amb estricta

subjecció als preceptes de les Ordenances municipales i

altres disposicions reguladores de'les matèries de referèn

cia.

Nota

Per Decret de l'Alcalde,va ser nomenat Comissionat de l'Aleal

dia per al Pla d'Actuació a la Ciutat Vella, presentat al Co�
sell- Plenari en sessió ordinària del 27 de de s ernb re de ¡98S,
l'Il.lm. senyor R!gidor, amb rang de Tinent d'Al�alde, Pau

Cernuda i Barrios.
''''''!

Nota 2

Per Decret de l'Alcaldia del 28 de novembre de 1986 es va nome

nar un "Director executiu per a les gestions de les actuacions
urbanistiques del Pla d'Actuació Integrat pel al Districte de

Ciutat Vella".
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Delega6i6 de facultats en el Conseller President 1el Consell

Munic�pal de Ciutat. Vella

- Imposar sancions i mesures correctives per infracci6 de les
Ordenances o LnoompLdrne nt; de les prescripcions de les lli
cències en matèria de les pensions, bars, resta�rants,
establiments amb màquines recreatives i d'atzar i locals
de diversi6 i esbargiment situats en la demarcaci6, inclo
sos el tancament d'establiments i el precinte de màquines
i instal.lacions.·

,

- Efectuar apercebiments i requeriments als infractors de re

ferência i fixar els terminis per a llur compliment.

(D.A. 2 d'agost 1986)

Actes de gesti6

L'Alcaldia, en data del .2 d'ag6st de 1986, ha disposat decla
rar actes de Gestió a càrrec dels òrgans auxiliars. del Dis =

tricte, les notificacions, comunicacions i trasllats de les
resolucions del Conseller President del Consell Municipal
del Districte de Ciutat Vella.
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Delegació de fa.cultats en els CQnsellers-Presidents dels Con

sells Municipals de Districte en matèria de contractes de

cori se r-va c í.ó , manteniment i reperac í.ó de vials i espais urbans

d'interès local.

(D.A. 24 .... XI-86)



I
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L'Alcaldia en data de 24 de no�embre 1986,' ha disposat:

DELEGAR en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de

Districte, les facultats següents:

- Aprovar d'acord amb la documentació adjunta, les hases

i condicions dels contractes de conservació, manteni �

ment i reparació de vials i espais urbans d!interès lo

cal, dintre dels limits de l� competència de l'Alcal -

dia.

Autoritzar les'despeses corresponents als contractes,

a què fa referència l'apartat anterior, dintre dels li

mits de la competència de l'Alcaldia,

Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts�
aixi com atorgar pròrrogues, acordar novacions i deci

dir totes les qüestions incidentals que es suscitin en

relació als esmentats contractes, sempre que, per la -

seva quantia i durada, correspongui a la competència
de l'Alcaldia.

Aprovar les certificacions d'obra dimanants dels con

tractes a què es refereixen els anteriors apartats.

DOCUMENT ADJUNT

BRIGADES DE DISTRICTE, FUNCIONS I PROCEDIMENT

L'activitat de les Brigades de Districte es desenvoluparà
d'acord amb els criteris que es detallen tot seguit i en base

a les transferències que s'esmenten i el Decret de l'Alcaldia

que s'adjunta.

FUNCIONS DERIVADES DEL DECRET

a) La realització d'obres de manteniment, conservació, millo

ra i reparaclo de vials i espais urbans d'interès local,

aixi com del seu mobiliari i senyalització.

b) La realització d'obres d'acondiciament per a la utilitza -

ció provisional de solars municipals.
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PROCEDIMENT ,

Els ,serveis del Districte han 'de garantir la coordinació de ,-
.

,

totes les actuacions que fan referència a aquests punts. Per
,

tal efecte sempre que sigui necessari ho comunicaran prèvia -

ment als serveis corresponents i quan els tècnics de Distric

te 00 considerin convenient, ab�ns de portar a terme l'actua

ció, complimentaran tots els tràmits que es requereixin.

En qualsevol �as, el Districte es.fa responsable de què, pe �.
riòdicament, to'ts els servei's de l'Ajuntament relacionats amo

les actuacions que es porten a terme ttnguin coneixement

d' aque s t.e s ,

FUNCIONS DERIVADES DE LES TRANSFERENCIES

a) La realització de reparacions.urgent� d'edificis i instal

lacions municipals.

Es desenvoluparà d'acord amb la transferència núm. S,· de -

conservació, manteniment i reparació menor dels edificis i

instal.lacions, aprovada per la Comissió de Govern de 14 -

de juny de 1985 i Decret de l'Alcaldia de 3 d'octubre de

1985 ..

b) La neteja i tancament de solars i l'enderroc de tanques.

Es desenvoluparà d'acord amb la transferència núm. 8, de -

neteja de solars i edificis abandonats, aprovada per la C�
missió de Govern de 14 de juny de 1985 i Decret de l'Alcal

dia de data 3 d'octubre de 1985.

c) La retirada dels elements instal.lats a la via pública sen

se la llicència corresponent.

Es desenvoluparà d'acord amb la transferència núm. 10,

d'ocupació de la via pública, aprovada per la Comissió de

Govern de 4 de desembre de 1985 i Decret de l'Alcaldia

d'11 d'abril de 1986.

d) Altres actuacions similars

Es desenvoluparà d'acord amb els criteris que s'han detallat

en aquest document.
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Delegaci0'de la Secre�aria General

en matèria de contractació

(13/V!86)
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El fet que oinlrc dc I or'ocuc �e dl!sct:ntral i t z ac i
ó ,

,

territorial de

f vnc rons , l'Alcalde hagi
I

oel¡¡9J.t en els, Regidurs Prcc i o cn t s dels Consell
I

I

cer tes cvnpt:lències en matèria de coot cac tec
íó

,I'
I

I1lurllclpals de [)lstrlcte

fa convenient que s'lnstrunentin procediments àgils i desconcentrats

que, d'una banda, evitin, en el possible, remissions i innecessàries
,dilacions en la tr amí tac

íó

d'e,xpedients relatius a l'e�nentada matèria
de contractació i, d'altra banda, contribueixin a facilitar l.'autonc:mia:
funcional dels Districtes.'

Per tot això, el Secretari General que subscr.iu ha resolt:

DELEGAR en els Caps de les Divisions de SeCretaria i Serveis Generals

dels Consells municipals de Districte que es relacionen en l 'annex n�
1, i per al respectiu àmbit de la seva demarcació territorial, les facultats

-

que a aquesta Secretaria General' atribueix l'articl�
,

113, paràgrafs
3r:, 4rt, ,i 5è del Reial Decret Legislatiu' 781/1986 de 18 d'abril pel
qual s

'

aprova el Text Refós de la Llei de Règim Local, en ordre a la

integració de la taula de contractació, emissió d'informes legalment
a tr ibuï ts a l' Assessoria. Jurídica, i formaU tzació de l cor-r-esponent

contracte, respectivament, en tots aquells expedients de contractació

la qual ressolució correspongui als Regidors-presidents dels Consells

de Districte, per delegació de l'Alcalde.

l.
I
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NORMATIVA PER REGULAR ELS PROCESSOS DE TRANSFERENCIA

DE FUNCIONS ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

(D .A. 15-XI-84)



, ,

Decret. ! En Gs de les f�cultats conferid�s, a aquesta Alcaldia per l'arti
cle 7è, 1�� de la Llei de Règim especial d'aquest Municipi, disposo:

Aprovar la Normativa regulador.a dels processos de transferènèies de fun
cians als Consells Municipals dels Districtes.

Barcelona, 15 de noviembre de 1984. L'Alcalde, Pasqual Maragall i Mira

NORMATIVA PER REGULAR ELS PROCESSOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONS ALS CON
SELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE.

Convé regular els processos de descentralització territorial de funcions,
n6 solamen� de cara a la necessària homogeneitat i seguretat jurídica, si
na també a fi'de garantir la participaciódels òrgans 'afectats i'l' exigèn
cia que en els projectes quedin inclosos to�s els elements necessaris per-
a la correcció i l'eficàcia de la resolució.

'

.
,

,Primer. La ,present normativa té per obJecte regular, el procediment Per
a la transferència de funcions de l'Administració municipal centralitzada
als Consells Municipals de Districte.

Segon. l. La program�ció, �irecció i impuls del procès de descentralit
zació t�rritorial de funcions competeix exclusivament a la Comissió de Des
�entralit�ació Municipal i �articipació Ciutadana, tal com s'estableix a

l'extrem 3er. del Decret de l'Alcaldia del 27 de juliol del 1983, paràgrafs
2 i 3 b)

2. A l'esmentada Comissió correspon, per tant, l'ordre d'incoació
dels expedients de 'transferència de funcions als Consells Municipals de
Districte.

3. Al'ordre dels referits expedients s'indicaran taxativament les

funcions, la descentralització territorial de les quals hagi de constituir
l'objecte del respectiu procediment, així com l'òrgan o òrgans encarregats
de l'elaboració del projecte i, en el cas que aquells eiguin uns quants, -

el responsable de la instrucció �el procés.
Tercer. Les iniciatives " propostes o projectes de descentralitzaci6

territorial de funcions, formulades per les àrees o unitats orgàniques de
tota mena, hauran de ser elevades a la Comissió de Descentralitzaci6 Muni

cipal i Participació Ciutadana als efectes indicats en els apartats l, 2 i
3 de l'article anterior.

Quart. 1. Els expedients de transferència de funcions als Consells Muni

cipals de Dis�ricte comprendran les segtients fases

1ª. D'elaboració del projecte de transferència.
2ª. D'informaci6 del projecte pels òrgans afectats.
3ª. D'estudi i aprovaci6 inicial, si s'escau, per la Comissió de Descentra

litzaci6 Municipal i Participació Ciutadana.

4ª. De resolució, per part dels òrgans de govern competents, mitjançant els
acords necessaris per a l'efectivitat del projecte, i

5ª. D'execuci6 dels acords i aplicació del projecte de trru�sferència de fun
cians.

2. La instrucci6 de l'expedient correspondrà, normalment, a l'òr

gan que s'encarregui de l'elaboració del projecte i s'entendrà terminada

amb la integraci6 de l'expedient en la forma que es determina en els ex

trems segtients i amb la seva elevació a la Comissió de Descentralització

Municipal i Participaci6 Ciutadana.
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Elaboració drlS projectes

"

Cinqué. De l'elaboració dels projectes de descentralització territorial

de funcions se n'encarregarà primordialment, salvant una diferent disposi
ció expressa de la Comissió de Descentralització Municipal i Participació
Ciutadana, la Direcció de Serveis d'Organització, per ella mateixa o mit

jançament l'òrgan especialitzat que es constitueixi en el seu si, amb

l' assistència i la co lLabor-ac í.ó dels òrgans auxiliars que tinguin as s í.gria
des les funcions que hagin de ser �ransferides.

Sisè. Els projectes'de descentralització territorial de les funcions -

contemplaran, ,cou: a mínim, els següents extrems:
'

a) Definició exacta de l�s funcions que hagin de �er transferides.

b) Especificació de si la transferència ha de ser total o ha de limitar

se � detcrmin�des fases o aspectes de la funció (gestió del se�vei,
elaboració de projectes, execució directa, contractació, fiscalitza

ció de les contractes, instrucció dels expedients, liquidació d'ex�c
cions, actes resolutoris, recl'amacions i recursos, etc.).

-

c) Determihació dels crit�ris objectius que delimiten les fUQcions des

cen tr-al
í

tzades, en el cas que una matèria hagi de ser compartida per

l'Administració municipal centralitzada i els Consells Municipals de

Districte.

d) Situació actual del servei afectat per la descentralització, amb es

pecificació dels òrgans titulars de les funcions transferides i de

la repercussió que la transferència hagi de produir en la seva orga
nització i el seu funcionament.

�) Repercussions orgàniques i funcionals que la transferència haurà de

produir e� altres òrgans relacionats amb els titulars de la competè�
cia, especialment, en els Serveis Generals de l'Ajuntament.

f) Avaluació quantitativa i qualitativa de les tasques que integren les

funcions objecte de la transferència, i consegüen� disminució que

aquesta haurà de produir en la càrrega de treball 6els òrgans afec

tats, amb especificació del cost de l'esmentada reducció.

g) Mitjans personals, materials, tecnològics, informatius i financers

que hauran de disposar els Consells Municipals de Districte per tal

d'assumir les funcions descentralitzades, amb especificació dels -

costos addicionals i, si s'escau, les obres, treballs o adquisi
cions que s'hagin d'efectuar prèviament.

h) Instruccions o normatives que hagin d'habilitar-se per a l'aplicació
de les mesures descentralitzadores.

i) Mesures de tutela que calgui establir en favor de �'Administració mu

nicipal centralitzada.

j) Previsió de la fase d'implantació de les mesures descentralitzadores

i assistència tècnica que hagin de rebre els Consells Municipals de

Districte i els seus òrgans auxiliars durant l'esmentada fase.

k) Acord o acords que hagin d'aprovar els òrgans de govern de l'Ajunta
ment per a la formalització i l'efectivitat de les mesures descentra

litzadores.

Setè. La Direcció de Serveis d'Organització o, si s'escau, l'òrgan enc�
rregat de l'elaboració del projecte, podrà so�licitar dels òrgans auxiliars

de l'Administració municipal, de qualsevol classe o nivell, quantes dades,
informes o documents necessiti per a l'elaboració dels projectes de descen

tralització territorial de funcions.

,

I

l
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Informació del�_ proj_ectes

Vuit,é. l. Una vegada elaborats els projectes, l' òrgan instructor els pa�sarà simultàniament, mitjançant les còpies que siguin necessàries, als òr
gans auxiliars i, si s'escau, als Òrgans especials de Gestió, Empreses i
Institucions afectats, a fi que en el termini de 20 dies hàbils, emetin in
forme sobre tots i cada un dels extrems a què es refereix la norma cinque
na.

2. Els esmentats informes hauran d'ésser fromulats o confirmats,
en qualsevol cas, pels caps de les Unitats Operatives corresponents o ni
vells orgànics similars, i hauran de ser visats pels Coordi�adors o Direc
tors de Serveis de les Arees o Subàrees afectad�s.

l.
3. Els projèctes seran aixi mateix traslladats per mediació deis

seus respectius Presid�nts al� Directors de Serveis i als Caps' de �es Uni
tats Exe¿utives dels Districtes, els qual� podran formular les observacions
i suggeriment� que estimin oportuns en el termini de 20 dies hàbils.

Novè. 'I. Els projectes de descentralització'territorial de funcions hau
ran de ser informats per l'Intervent'or de Fons i els Coordinadors' de Finan

ces-Despeses i Finances-Ingressos en qualsevol dels següents casos :

a) Quan impliquin la transferència de funcions liquidadores de drets i
taxes, cànons o recursos de tota mena.

b) Quan impliquin l' adquisició de bens, la contractació de serveis, la
realització d'obres, la contractació de personal o l'ampliació de la
plantilla de funcionaris i quadre annex del lloc de treball, i

c) Quan impliquin l'habilitació de recursos financers o l'autorització
de qualsevol classe de despeses.

2. Els projectes hauran d'ésser informats per la Coordinació de
Serveis de Personal, per la Direcció de Serveis d'Informació de Base, pel
Gabinet Tècnic de Programació i per l'Assessoria Juridica, en qualsevol
cas i a�x� mateix per la Dipositaria de Fons quan comportin la desconcen
tració, en qualsevol aspecte de la funció recaptatòria.
Estudi i aprovació inicial dels Projectes per part de la Comissió de Des
centralització i Participació Ciutadana.

Desè. l. Un cop informats els projectes de la manera assenyalada en els
extrems precedents, l'òrgan instructor els elevarà a la Comissió de Desce�
tralització Municipal i Participació Ciutadana, en el termini d'altres 10
dies hàbils, amb la qual cosa s'entendrà conclusa la instrucció de l'expe
dient.

-

instructor, dintre aquest període, podrà formular -

cregui oportu�es a allò informat pels òrgans afectats

2. L'òrgan
les observacions que
pel projecte.

Onzè. La Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutad�
na en l'exercici de la competència que li assenyala el Decret de l'Alcaldia
del 27 de juliol de 1983, estudiarà l'expedient de descentralització terr�
torial de funcions en tots els seus aspectes, i podrà so�licitar a l'efec

te, qualsevol informació complementària de l'òrgan instructor i dels òr

gans afectats. Una vegada ultimat l'estudi, la Comissió adoptarà alguna de
les següents resolucions :

a) Aprovar inicialment el projecte i elevar als òrgans de govern compe-
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tents la corresponent proposta d'aprovació definitiva i les propostes
de¡s acord� necessaris per a ia se�a aplicació i efec�ivitat. i •

b) Introduir les modificacions que' estimi oportunes en el projecte i for
mular les propostes a què es refereix l'apartat anterior en els ter

mes que resultin de les esmentades modificacions.

c) Tornar el projecte a l'òrgan instructor amb indicació de les causes

de la seva devolució i, si s'escau, de la reorientació, modificacions

o nous ,elements informatius que s'hagin d'iniroduir en el projecte o

a l'expedient.
d) Deixar sobre la taula l'expedient, en espera de l'oportunitat d'apr�

var-lo inicialment i elevar-lo.a la·superioritat.

Aprovació,definitiva dels projectes

Dotzè. L'aprovaci6 definitiva dels project�s de des�entralitzaci6'terri
torial de funcions correspon als Òrgans de govern de l'Ajuntament competents
de les diferents matèries, els quals adoptaran· els acords i disposicions'
que siguin porcedents'en ordre a l'efectivitat de la transferència, a la -

vista de les �ropo�tes de la Comissió de D�scentralització Municipal i Par

ticif:aci6 Ciutadana.

Execució i aplicació dels projectes

Tretzè. La Secretaria General notificarà els acords a què es refereix la

norma anterior als Presidents del Consells Municipals de Districte, als -

Consellers, Coordinadors i Directors de Serveis de les Arees i Subàrees

afectades, a l'Interventor o al Dipositari, si s'escau, i als Caps dels ò�
gans auxiliars interessats; disposarà allò oportú per a la seva publicació
a la Gaseta Municipal i tornarà l'expedient a la Comissió de Descentraiit
zació Municipal i Participació Ciutadana.

Cator�è. La Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciu

tadana i, en particular, els seus Tinents d'Alcalde Vice-presidents, adop
tarà ies mesures necess¡ries per a l'aplicació i l'efectivitat dels acords

de descentr�lització territorial de funcions, els quals seran desenvolupats
pels òrgans/auxiliars afectats de l'Administració municipal centralitzada
i dels Consells Municipals de Districte, sota la coordinació de la Direc

ció de S�rveis de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana i

amb l'assistència, en allò menester, de la Direcció de Serveis d!Organit
zació.

Quinzè. Durant la fase d
'

implantació de les mesures descentralitzadores,
els òrgins auxiliars de l'Administració municipal centralitzada, antics ti

tulars de les funcions transferides, hauran de prestar als òrgans a�xiliars

dels Consells Municipals de Districte l'assistència tècnica i d'informació
necessàries per tal de facilitar-los la implantació i el normal desenvolu

pament dels nous processos i serveis, sense perjudici de les funcions de -

tutela, coordinació i assessorament que els hagin atribuit específicament
els acords mitjançant els que s'aprovaren les transferències.
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1. Atorgament de ll�cêncies en matèria d'obres menors.

ADDENDA

1.1. Acord de la C.M.P. del 3 de juny de 1983.

Transferir als Consells MUl1icipals de Districte, en -

el desenvolupament del procés de descentralització de
les �ctuacions de l'Ajuntament de predominant interès
territorial, les funcions d'atorgar les llicències
per a les obres i instal.lacions que s'enumeren en el
Document adjunt i d'expedir les guies per al trans

�ari i abocament de runes,provinents de, les esmenta -

d�s obres, les de'liquidació i cobrança de les t�xes

que es deriven amb motiu d'aquests actes i la d'ins -

.

truir el s processos' administratius cor r-e sporie nt s : 'i
facultar a l'Alcaldia que en l'exercici de les seves

competències adopti les mesures necessàries per a la
formalització i efectivitat de les referides t.r ans fe

rències.

El document de r�ferència s'ha d'entendre substituit
per la relació de l'article 29 de les Ordenances Me -

tropolitanes d'Edificació, números 3 al 7, segons re

sulta de l'acord de la Comissió Municipal Permanent -

del 22 de març de 1985 que aprovà la Transferència o.
"Obres menors".

1.2. Delegació de facultats i atribució d'actes de gestió
(D.A. 14-II-84).

En desenvolupament de l'acord de la Comissió Munici -

pal Permanent de 3 de juny proppassat i en exercici
de les facultats que atribueix a l'Alcaldia l'article
7è. de la Llei Especial de Barcelona i el 3r. del ROA
en relació al 116,i) de la Llei de Règim Local, disp�
so:

,"

1r. Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuï
bIes als Organs auxiliars i regulats en l'article 141
del Reglament d'Drganització i Administració d'aquest
Municipi, en relació a l'article 35,3 de la seva Llei
de Règim especial a : 1) l'atorgament de les llicèn -

cies per les obres i instal.lacions menors a què es

refereix l'esmentat acord de la Comissió Municipal
Permanent de 3 de juny de 1983; 2) l'expedició de les
guies per als transports i abocament dels enderrocs -

procedents de les mencionades obres, a la liquidació
i cobrança de les taxes que es devenguin amb motiu
d'aquests actes; i 3) a la notificació i comunicació
de les corresponents resolucions.

2n. Atribuir els esmentats actes de gestió a les Uni
tats Executives dels Consells Municipals de Distric -

te, els caps de les quals siguin facultats especial -

ment per a l'expedició de les citades llicències i

guies.
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3r. Aprovar les normes reguladores de la d.n str ucc í.ó i

resolució dels corresponents processos, que figuren en

el D ocurne nt; adj unt..

4rt� Delegar en els Consellers Presidents dels Consells

Municipals de Districte, la facultat d'avocar l'atorga
ment de les llicêncies per les obres i instal.lacions
menors a quê es refereix el present Decret i l'expedi -

ció de les guies per al transport i abocament dels ende
rrocs procedents de les obres al.ludides.

5ê.Aquesta Alcaldia podrà revocar en qualsevol moment -

la delegació atorgadá i assumir totalment o parcialment
l'exe.rcici de l'esmentada facultat.

2. Delegació de facultats i atribució d'actes de gestió, eri ma

têria de tancament i neteja de sqlars.
('D.A. 14-11-84)

En dèsenvolupament de l'acord de la Comissió Municipal Per

manent de 3 de juny proppassat i en exercici de les facul -

tats que atribueix a l'Alcaldia l'article 7ê. de la Llei Es

pecial de Barcelona i el 3r. del ROA en relació al 116, i)
de la Llei de Rêgim Local, disposo:
1r. Delegar en els Consellers Presidents dels Consells Muni

cipals de Districte les següents facultats: .

a) Ordenar el tancament i, en el seu cas,la neteja dels so

lars sense edificar i els treballs de conservació i mante
niment de les tanques;

b) ordenar l'adequació del tancament dels solars sense edifi
car a les alineacions vigents, sempre que, en el seu cas�
sigui formalitzada la corresponent cessió o adquisició
d'espai públic;

c} disposar l'execució forçosa, amb càrrec a l'interessat
en el cas d'incompliment de les esmentades ordres, i,

d) efectuar els oportuns requeriments a l'interessat i fi -

xar els terminis per al seu compliment.

2n. Atribuir a les Unitats Executives dels Consells Munici

pals de Districte, la funció d'instruir els expedients ne=
cessaris per a ordenar el tancament i, en el seu cas_la ne

teja dels solars sense edificar i els treballs de conser=
vació i manteniment de les tanques; per a ordenar l'adequa
ció del tancament dels esmentats solars a les alineacions
vigents, sempre que, en el seu cas, sigui formalitzada la

corresponent cessió o adquisició d'espai públic; per a dis

posar l'execució forçosa, amb càrrec a l'interessat, en -

cas d'incompliment de les mencionades ordres; per apropo
sar, en tal supòsit, les multes legalment procedents i per
a formular els oportuns requeriments. Conferir el caràc -



ter d'acte de gestió atribuible als, òrgans auxiliars i r�
guIat en l'article 141 del Reglament d'Organització i Admi
nistr�ci6 d'aquest Municipi, en relaci6 amb l'article

35,3 de la Llei de Règim Especial, a la notificació i comu

nicació de les resolucions recaigudes en els al.ludits ex=
pedients i dels plecs de càrrec, i dels requer.i,ments que en

dimanin. Atribuir els esmentats acites de gestió a les Uni
tats Executives dels Consells Municipals de Districte.

3r. L'exercici de les facultats delegades en l'apartat
primer, se subjecten a les següents prescripcions:
a) La Delegaci6 s'entén atorgada a cada Con�eller Presi -

dent, respecte només dels solars compresQs en l'àmbit
territorial de seu re�pectiu Districte. Si un solar

estigués comprès en més d'una demarcació, la competèn
bia c6rr�spondrà a aquell Districte al qual pertanyi
la major part del' .so Lar ,

b) En fòrmalitzar les expressades resolucions, es farà
constar que s'actua per delegació expressa de l'Alcal
dia.

c) De les resolucions dictades en l'exercici d'aquesta De

legació se'n d6narà com�te als Regidors Conséller� ,

d'Urbanisme i Obres Públiques i de Finances.·

d) El Tinent d'Alcalde de Planificació i Programaci6 po -

drà dictar les instruccions que consideri convenients

per tal d'assegurar l'efectivitat d'aquest Decret i la
unitat de criteris en la seva aplicació.

3. Delegació de facultats i atribuci& d'actes de gestió en -

matèria d'atorgament de les llicències per la venda d'arti
cles pirotècnics. (D.A. 21-IV-1986)

En l'exercici de les facultats que atribueix a aquesta Al
caldia l'article 7 de la Llei Especial de Barcelona i 3
del Reglament d'Organització de l'Administració en relació
al 21-3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim -

Local.

D I S P O S O

DEL E GAR en els Consellers Presidents dels Consells -

Municipals de Districte la facultat d'atorgament de les
llicències per la venda d'articles pirotècnics en els esta
bliments de tipus A i B, d'acord amb els termes establerti
a l'Ordenança de la Pirotècnia aprovada inicialment pel Con
sell Plenari en sessió de 1'11 de març de 1986.

C O N F E R I R el caràcter d'actes de gestió atribuibles
als òrgans auxiliars i regulats en l'article 141 del Reqla
ment d'Organitzaci6 i Administració d'aquest Municipi, en
relaci6 a l'article 35,3 de la seva Llei de Règim Especial,
a la notificació i comunicació de les corresponents resolu
cions, i

A TRI B U I R els esmentats actes de gestió a les Divi
sions de Secretaria i Serveis Generals dels Districtes.
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El Secretari General amb data 13 de maig de 1986 va resol
dre:

226.

4. Delegació del Secretari General en ordre a la justifica�ió
de les excepcions licitatòries (30-1-871)

�

"Delegar en .e Ls Caps de les Divisions de Secretaria i Ser -

veis Generals dels Consells municipal� de Districte que es

relaci6nen en l'annex n6m. 1, i per al respectiu àmbit de
la seva demarcació territorial, les facultats 'que a aquet
ta Secretaria General atribueix l'article 113, paràgraf =

.3r." 4t. i 6è. del Reial Decret Legislatiu.781/1986 d.e 18
d1abril, pel qual s'aprova el Text Refós"de l� Llei d�
Règim Local, en ordre a la integració de' la taula de con

tractació, emissió d'informes leqalment atribu!ts a·l'Ai
sessoria Juridica � formalització del corresponent contra�
�e, respectivament, en tots aquells exp�dients de contrac

tació, la resolució dels qual� coirespongui als Regidors=
Presidents dels Consells de Districte per delegació de
l'Al. ·lde".

Com a complement a aquesta resolució i en virtut del vo -

lum que està adquirint el treball assisnat als Districtes
a causa de les transferències efectuades fins a la data,
especialment pel que fa als n6meros 1 i 2 - projectes in
tegrat� .d'urbanització i obres p6bliques de primer esta
bliment, reforma i gran reparació - i el fet de que gran
part de les obres compreses en aquesta matèria, donada la
seva quantia, es realitzin mitjançant contractació direc
ta, fa convenient que s'instrumentin procediments àgils i
desconcentrats que, d'una banda, evitin remissions inne
cessàries i, d'altra banda, contribueixin a facilitar
l'autonomia funcional dels Districtes.

Per tot això, es considera adient delegar en els Caps de
les Divisions de Secretaria i Serveis Generals dels Con
sells municipals de Districte la funció que al Secretari
general atribueix l'article 20,1 del Reglament de Con
tractació de les Corporacions Locals de 9 de qenr de
1953, en ordre a fer constar, abans de que la Corporació
acordi acollir-se a l'excepció licitatòria, que, seqons

el seu parer ha quedat degudament justificada l'esmenta
da excepció.

NO obstant això, i a fi de poder controlar degudament la
delegació efectuada, s'estima convenient que els mateixos
Caps de Secretaria i Serveis Generals comuniquin a aques
ta Secretaria General quantes resolucions adoptin en el -

desenvolupament de la funció delegada i dels acords que
posin fi a l'expedient, mitjançant la remissió de fotocò
pia de les esmentades resolucions i acords.
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Per tot el que s'ha exposat, el Secretari General que subs
criu resol:

Delegar en els Caps de les Divisions de Secretaria i Serveis
Generals dels Consells Municipals de Districte, per al res -

pectiu àmbit de la seva demarcació territorial, la facultat
que a aquesta Secretaria General atribueix l'article 20,1 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals de 9 de
gener d'� 1953, en ordre a fer constar que ha quedat dequda -.

ment justificada l'excepció licitatòria en els procediments
de contractació directa i de concurs que siguin resolts pels
Regidorè-presidents dels esmentat� Consells per delegació de ,

l'Alcalde; amb l'obligació de donar compte quinzenalment de
les resolucions que adoptin en �'exercici de la funció que -

es delèga i dels acords que.posin fi als·referits expedients
de contractació.
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