
 



Per Decret de l'Alcaldia de 18 de gener de 1991, es

constitueix una Comissió Gestora de la Muntanya de

Montjuïc, per tal de garantir la necessària coordinació de

les diferents instàncies que actuen en la Muntanya de

Montjuïc, i es nomena una Comissionada de l'Alcaldia

amb rang de Direcció de Serveis per a la Coordinació

de les activitats a desenvolupar en la referida Muntanya

(Publicat a la Gaseta Municipal n2 6 de 28 de febrer de

1991).

MODIFICACIONS APROVADES UN COP ELABORAT EL WBRE

Pàg.71. CONSTITUCIO D'UNA COMISSIO GESTORA DE LA

MUNTANYA DE MONTJUIC

Pàg.71. CONSTITUCIO DEL CONSELL RECTOR DEL COLOR

Per Decret de l'Alcaldia de 6 de febrer de 1991, es

constitueix el Consell Rector del Color amb la finali

tat de restitució científica dels colors de Barcelona

al seu paisatge urbà. (Publicat a a la Gaseta n2 8 de

20 de març de 1991)

Pàg.71. CONSTITUCIO DE LA COMISSIO DE TRIA I EUMI

NACIO DE DOCUMENTACIO MUNICIPAL

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de febrer de 1991, es

constitueix la Comissió de Tria i Eliminació de D0-

cumentació Municipal.

Pàg.297 CONSTITUCIO DEL CENTRE DE GESTIO TRIBUTA

RIA

Per Acord de la Comissió de Govern de data 19 d'abril

de 1991, s'aprova la constitució del Centre Gestor de

Gestió Tributària dins de l'Area de Finances, en el que

s'integren els diferents òrgans de l'anterior Direcció de

Serveis de Gestió Tributària.

Barcelona, 25 d'abril1991
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Competència 472
Estructura 473
Organigrama 475
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Centre Gestor de Vialitat 486
Director del Centre Gestor de Vialitat 488
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Servei d'Informació i Control.. 495

Oficina de Control 495

Servei d'Assistència Tècnica 495

Oficina de Recollides Especials 496

Servei de Control de Residus Industrials 496

Oficina d'Inspecció i Control de Abocaments 496

Unitat Operativa de Neteja 497

Servei de Neteja Viària i Recollida. Zona Est 497

Servei de Neteja Viària i Recollida. Zona Oest 497

Unitat Operativa d'Aigües i Sanejament 497

Servei de Planificació i Control 498

Oficina de Control d'Obres de Clavegueram 498

Oficina de Gestió del Pla Especial de Clavegueram 499

Servei d' Aigües Potables 499

Oficina de Conservació de les Fonts Lluminoses, Llamines i Mines 499
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ÀREA DE PROVEÏMENTS I CONSUM ..
503

Competència 504

Estructura 505

Organigrama 507

Coordinador de Serveis de I' Àrea de Proveïments i Consum 511
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Estructura 522
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Director de Difusió i Publicitat de la Campanya per a la Protecció i Millora del Paisatge
Urbà 525
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Paisatge Urbà................................................................................................................... 525

DIRECTOR DELS PROGRAMES DE PATROCINI I COLLABORACIÓ AMB EMPRE-

SES I ENTITATS PEL FINANÇAMENT D'OBRES I SERVEIS MUNICIPALS 527
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14



ÀMBIT 4. VIA PÚBLICA 529
Competència 531
Estructura 532
Organigrama 533
Regidor de l'Àmbit de la Via Pública .'........................ 537
Gabinet del Regidor de l'Àmbit 537

ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA 539
Competència 540
Estructura 541
Organigrama 543
Coordinador de Serveis de l'Àrea de Protecció Ciutadana 547
Departament de Serveis Generals de l'Àrea de Protecció Ciutadana 547
Assessor Tècnic 547
Cap del Programa de Prevenció i Seguretat Ciutadana 548
Director de Programes de Seguretat Pública 548
Oficina de Seguretat Olímpica 548
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Departament de Serveis Policials de la Guàrdia Urbana 549
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Subdivisió Jurídico-Administrativa de la Guàrdia Urbana 550
Lloc de treball d' Assistència Jurídica de la Guàrdia Urbana 550
Negociat de Gestió Administrativa de la Guàrdia Urbana 551
Subdivisió de Recursos Humans de la Guàrdia Urbana 551
Oficina d'Administració de Personal de la Guàrdia Urbana 552
Servei de Selecció i Llocs de Treball de la Guàrdia Urbana 552
Servei de Formació de la Guàrdia Urbana 553
Subdivisió de Recursos Materials de la Guàrdia Urbana 553
Servei de Compres i Magatzems de la Guàrdia Urbana 553
Servei Tècnic de Vehicles de la Guàrdia Urbana 554
Servei de Conservació d'Edificis i Installacíons de la Guàrdia Urbana 555
Tallers de Radiotelefonia i Radiotelegrafia de la Guàrdia Urbana 555
Laboratoris de la Guàrdia Urbana 556
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Secció de Motos 559
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Tercera Secció 560
Secció Montada 560
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments. (Prefectura) 560
Divisió de Serveis Generals del SEIS 561
Servei Tècnic de Sistemes del SEIS 562
Oficina Administrativa de Gestió de Personal del SEIS 562
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Divisió de Prevenció del SEIS 567
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Oficina d'Intervenció en Indústries i Activitats 568
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Competència ,..... 570
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Organigrama 573
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Laboratori luminotècnic 589
Servei de Construcció d'Enllumenat Públic :...................................... 589
Servei de Conservació d' Enllumenat Públic 590

ANNEX. NORMES REGULADORES 593
I. Part vigent dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, Text

Refós 595
lI. Criteris generals d'Organització de les Divisions Superiors de l'Administració Municipal

Directe. (D.A. de 16 de juny de 1988) 599
III. Funcions i composició de la Comissió de Govern, creació del Comité de Govern,

definició del que són els Àmbits i creació del Consell d'Àmbits. (D.A. de 22 de juliol de

1988) 609

16



IV. Regulació de la composició i funcionament de la Comissió Tècnica i creació de la
Comissió d'Anàlisi i Avaluació (O.A. de 14 d'octubre de 1988) 613

V. Normativa Marc Reguladora de la constitució, organització i funcionament dels Centres
Gestors (C.P. de 10 de març de 1989) 619

VI. Normes Reguladores de l'organització i funcionament del sistema Municipal d'Arxius
(O.A. de 10 de desembre de 1990) 633

VII. Funcions en matèria de personal desconcentrades a les Àrees i Centres Gestors (C.G.
de 15 de desembre de 1989) 641

VIII. Tipologia Orgànica (C.M.P. de 13 de novembre de 1981) 661
IX. Atribucions de les Prefectures (C.M.P. de 13 de novembre de 1981) 673



Text Refós a efectes informatius dels Decrets de l'Alcaldia de 24 de juliol i 23 de setembre de
1987, que van aprovar les línies bàsiques de l'organització de l'Administració Municipal
executiva i la seva divisió en Àmbits i Àrees d'actuació; amb les modificacions introduïdes
amb posterioritat.



Text Refós a efectes informatius dels Decrets de l'Alcaldia de 24 de juliol i 23 de setembre de
1987, que van aprovar les línies bàsiques de l'organització de l'Administració Municipal
executiva i la seva divisió en Àmbits i Àrees d'actuació; amb les modificacions introduïdes
amb posterioritat, segons Decrets d'Alcaldia de dates 29 de febrer de 1988, 16 de juny de
1988,22 de juliol de 1988, 13 de setembre de 1988, 7 de desembre de 1988, 16 de desembre
de 1988, 19 de desembre de 1988, 1 de febrer de 1989,20 de març de 1989, 10 de d'abril de
1989, 28 d'abril de 1989, 27 de novembre de 1989, 28 de novembre de 1989, 18 de
desembre de 1989 (I), 20 de desembre de 1989 (11), 5 de gener de 1990 i de 12 de març de
1990.

L'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local, els articles 7è. i 9è. de la Llei Especial de
Barcelona i l'article 16 del Reglament d'Organització i Administració de Barcelona, estableixen la
facultat de l'Alcalde per definir les línies bàsiques de l'organització municipal executiva, mentre que
és competència de la Comissió de Govern l'aprovació de l'organització concreta dels serveis i

dependències municipals, segons disposa l'acord del Consell Plenari de data 24 de maig de 1985,
pel qual es procedia a l'aplicació de la Llei de Bases de Règim Local a l'Ajuntament de Barce
lona.

Per Decret de l'Alcaldia de 24 de juliol de 1987, es va aprovar una primera delimitació de sectors i

responsabilitats que conformaven les línies bàsiques de l' Administració municipal executiva, que
ara es procedeix a desenvolupar.

Per tant, en l'exercici de les facultats que confereixen a l'Alcaldia els articles 7è. i 9è. de la Llei
Especial de Barcelona, l'article 3è. del ROA, l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local, els
articles 45 i següents de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 43 i següents
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 43 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
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DISPOSO

Primer

1. L'Administració Municipal Executiva es divideix en els Àmbits d'actuació següents:
1. Organització i Economia.
2. Benestar Social
3. Urbanisme i Serveis Municipals
4. Via Pública

Els Àmbits es configuren com a òrgans de direcció política de les Àrees que s'hi integren.
Constitueix així mateix el nivell de coordinació i programació de les actuacions de les Àrees
(Decret de l'Alcaldia de 22 julio11988, Quart; vid. també Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988,
2.2.1 i 5.3.1).

2. Cada Àmbit d'actuació està dirigit per un Conseller-Regidor amb rang i retribució equiparats als
dels tres Tinents d'Alcalde.

3. Als efectes administratius i de gestió, el conjunt format pels òrgans de Govern, la Regidoria de
Presidència i llurs dependències immediates, serà considerat com un àmbit d'actuació amb el
núm. O.

4. Els Àmbits d'actuació es divideixen, en el seu cas, en les àrees que es determinen a l'apartat
Quart d'aquest Decret.

Segon. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

1. Relacions Institucionals.

Les funcions en matèria de Relacions Institucionals estaran adscrites a la Primera Tinència
d'Alcaldia, amb la finalitat d'assegurar que les relacions amb les Institucions de Govern,
Parlamentàries i Jurisdiccionals de Catalunya i de l'Estat, així com aquelles de caràcter polític i

sindical de la ciutat, es realitzaran de forma coordinada.
Estan adscrits a la Primera Tinència d'Alcaldia:

- Un Regidor Adjunt (Decret de l'Alcaldia de 24 juliol 1987, Sisè. 2) a qui s'adscriu la
Gerència d'Imatge (Decret de l'Alcaldia de 5 gener 1990)

- Un altre Regidor Adjunt, a qui s'encomana l'impuls de les tasques de desenvolupament
cultural i de normalització lingüística (Decret de l'Alcaldia de 20 desembre 1989) (I)

- La Regidoria de Promoció i Relacions Cíviques, a la que s'atribueix la promoció i

coordinació dels Centres Cívics (Decret de l'Alcaldia de 27 novembre 1989).
- El Comissionat de l'Alcaldia pel que fa a l'Avant projecte de la Llei Especial de Barcelona

(Decret de l'Alcaldia de 18 desembre 1989)

2. S'adscriuen directament a l'Alcaldia-Presidència les següents delegacions:

- Promoció Financera:

Amb la finalitat d'assegurar el millor finançament de les necessitats econòmiques municipals i

cercar mercats de capital per a les iniciatives ciutadanes d'interès general, així com contribuir
a la promoció de Barcelona com a plaça financera.
Així mateix, s' encarrega al Regidor Delegat de Promoció Financera la responsabilitat de
l'Àrea de Finances.



- Relacions Metropolitanes.

Amb la finalitat de coordinar i promoure la collaboracíó amb els mUniCIpIS de l'àrea

metropolitana i amb les entitats, mancomunitats, empreses i consorcis que es creïn amb

aquest caràcter, així com les relacions bilaterals corresponents.

- Relacions Territorials.

Amb les finalitats que s' especificaran en Decret apart.
En l'exercici d'aquestes funcions els Regidors-Delegats, que tindran rang i retribució equipa
rats als dels tres Tinents d'Alcalde, comptaran amb el suport dels òrgans administratius i

tècnics de l'Alcaldia.

El Decret de l'Alcaldia de 29 de febrer de 1988 desenvolupa el Decret de 23 de setembre de 1987 i

encarrega al Regidor Delegat de Relacions Territorials el vetllar pel funcionament de les formes de

participació previstes a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana; el manteniment de
relacions de cooperació científica i tècnica amb altres ciutats i ens territorials d'àmbit local; i

l'impuls del programa de Ciutats Germanes.

Un altre Decret de l'Alcaldia, el de 10 d'abril de 1989, atribueix al Regidor Delegat de Relacions
Territorials la proposta de resolució o acord, a l'òrgan municipal competent, dels agermanaments i

convenis de cooperació científica i tècnica amb altres ciutats; i sotmet a l'informe previ de
l'esmentada Regidoria les resolucions i acords dels òrgans municipals competents relatius a: a)
Subvencions de solidaritat a ciutats estrangeres; b) Convenis de cooperació científica i tècnica

internacional; c) Subvencions a organitzacions no governamentals dedicades a la solidaritat, i d)
Participació de l'Ajuntament en organismes i entitats de solidaritat i cooperació. (1)

2 bis. Òrgans adscrits directament a l'Alcaldia

L'Alcaldia, com a òrgan unipersonal de comandament superior de tota l'Administració

municipal, estarà assistida pels següents òrgans i llocs «staff»:

- La Secretaria particular de l'Alcalde (Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988, 5.1.1)
- El Gabinet de l'Alcaldia i de Mitjans de Comunicació: mitjans de comunicació; projecció

internacional de la Ciutat; suport tècnic a la comunicació institucional; serveis de l'Alcaldia
(Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988, 5.1.1 i Decret de l'Alcaldia de 23 setembre 1987,
Segon, 3.2,c)

- Els Assessors de l'Alcalde (Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988, 5.1.1)
- El Gabinet Tècnic de Programació (Decret de l'Alcaldia d' 1 febrer 1989)

L'Àrea de Cultura (Decret de l'Alcaldia de 24 juliol 1987, Tercer. 3 Disposició
Transitòria primera; Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988, 2.2.2) (2)

(1) D'altra banda, l'acord de la Comissió de Govern de 17 de març de 1989, en aprovar l'organització i funcions
de l'esmentada Regidoria, especifica i desenvolupa les funcions que li atribueix aquell. (Vid. pàgina 148).També
dependran directament de l'Alcalde:

(2) Vid. acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 1989, que aprova la configuració orgànica interna i

les funcions de l'Àrea de Cultura.
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3. Regidoria de Presidència

A més dels òrgans i llocs d'assistència directa a l'Alcalde, definit a l'epígraf anterior, s'adscriuen
a l'Alcaldia un conjunt de serveis que es configuren com una de les divisions superiors de
l'Administració municipal directa (Àmbit zero), sota la direcció política d'un Regidor adjunt a

l'Alcalde (Regidor de Presidència) {Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988, 5.1.2)

3.1. Com a òrgan de coordinació, la Regidoria de Presidència assumeix les següents funcions:

- El suport directe de l'Alcalde i la direcció dels serveis propis de l'Alcaldia.
- Les relacions ordinàries de I'Alcaldia amb els Regidors
- La responsabilitat immediata del funcionament dels òrgans de govern.
- La responsabilitat de l'activitat jurídica municipal.

El Regidor de Presidència és Comissionat de I' Alcaldia per la Millora de la Qualitat de Vida

(Decret de l'Alcaldia de 20 desembre 1989) (11)

3.2. Dependran directament de la Regidoria de Presidència les següents dependències:

a) Secretaria general
b) Gabinet de Relacions Públiques i Protocol: Relacions Públiques; Protocol; Majordomia.
c) Serveis Jurídics (Gabinet Jurídic Central, segons l'organització del Serveis Jurídics aprova

da per acord de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 1989).
d) Serveis de Publicacions, Edicions i Impressió (Regidoria de Publicacions i Edicions

municipals, segons el Decret de I'Alcaldia de 24 de juliol de 1987, Sisè. 1, i el Decret de
l'Alcaldia de 16 de febrer de 1988, 5.1.2.2); i el Centre Gestor Impremta municipal,
constituït per l'acord de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 1989, adscrit directament
a la Regidoria de Presidència, segons s'infereix de la norma cinquena de les constitutives

del Centre, amb relació al text de l'esmentat acord (3).
e) Relacions comunitàries (*)

3.3. Queden adscrits a aquest Àmbit (O) els següents sectors i òrgans de l'anterior divisió orgànica
de I' Administració municipal executiva:

- Secretaria General
- Gabinet Tècnic de Programació
- Gabinet de l'Alcaldia
- Secretaria particular de l'Alcalde
- U.O. de Cerimonial i Protocol
- Gabinet de Comunicació
- Àrea de Relacions Ciutadanes (4)
- Serveis municipals de Publicacions, Edicions i Impressió
- Subàrea de Serveis Jurídics (5)
- Relacions comunitàries
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(3) Vid. també l'acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre de 1987, sobre l'organització interna de la

Regidoria de Publicacions i Edicions, «depenent de la Regidoria de Presidència».

(4) Desapareguda com a tal.

(5) Actualment Gabinet Jurídic Central (Vid. pàg. 85)

(*) Per Decret de l'Alcaldia de 16 de setembre de 1988 s'anomena un Assessor de l'Alcaldia que s'ocuparà de les

Relacions Comunitàries (Vid. pàgina 76)



Tercer

1. Els òrgans i serveis territorialment descentralitzats dependran del respectiu Consell Municipal
de Districte.

2. L'impuls del procés de descentralització territorial de funcions, correspondrà a la Comissió de
Descentralització Ciutadana (Decret de l'Alcaldia de 13 setembre de 1988), segons la nova

denominació que li confereix el Decret de l'Alcaldia de 13 de setembre de 1988 (abans
s'anomenava Comissió de Descentralització i Participació Ciutadana, i amb aquesta denomina
ció la mencionen els Decrets de l'Alcaldia de 24 de juliol i 23 de setembre de 1987)

Quart

La competència de cada Àmbit està constituïda per les matèries o comeses següents:

ÀMBIT 1. ORGANITZACIÓ I ECONOMIA (Decret de l'Alcaldia de 28 abril 1989 (I))

S'integren dins l'Àmbit d'Organització i Economia: la gestió de recursos humans, materials
econòmics, les polítiques d'ingressos i despeses, la pressupostació, la gestió de pagaments i

tresoreria, la coordinació de les empreses i institucions municipals d'àmbit econòmic i la promoció
econòmica i social de la ciutat.

1. El Regidor responsable d'aquest Àmbit assumeix la direcció política de les matèries esmentades,
que s'agruparan en les àrees d'actuació següents:

a) Personal
- Polítiques de recursos humans: selecció, promoció, formació de personal.
- Polítiques de classificació de llocs de treball i retribucions.

- Criteris sobre normatives de caràcter general referides als recursos humans, les condicions
de treball i les relacions laborals.

- Gestió de Personal.

b) Organització i Serveis Generals
- Determinació d'estructures, distribució de funcions i anàlisi de llocs de treball. Raciona

lització i simplificació de processos, espais i sistemes de treball.
- Donar suport als processos de modernització i canvi organitzatiu impulsats a iniciativa de

les Àrees Districtes i altres òrgans municipals.
Elaboració de projectes tècnics per a la desconcentració i descentralització de funcions.
Realització d'Auditories Operatives per tal d'avaluar, periòdicament, l'organització i el
funcionament dels diferents òrgans de l'Administració Municipal Executiva.
Gestió dels serveis administratius centrals.
La distribució, disposició, assignació, senyalització i gestió d'edificis i locals, i en general,
dels recursos físics i materials necessaris pel funcionament dels serveis municipals.
La conservació i manteniment d'edificis i instal·lacions, i la gestió del Parc Mòbil Munici
pal.

e) Informació de Base
- Gestió i tractament integrats de la xarxa municipal d'informació.

- Gestió dels òrgans centrals d'informació vers la ciutat; i coordinació i suport als serveis
deseen trali tzats.

- Elaboració de les estadístiques municipals bàsiques.
- Gestió de la informació sobre la població i dels serveis a l'Estat.
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- Centre Ordinador Municipal i Centre de Cartografía Automàtica, que mantindran la seva

vinculació amb l'Àrea sens perjudici de la forma de gestió sota la que prestin els ser

veis (6).

d) Economia i Empreses
- Coordinar les polítiques i centralització de les funcions de tutela i control sobre els Òrgans

Especials de Gestió, Institucions i Empreses Municipals i Mixtes, així com la canalització

de les relacions de les entitats alludides amb els òrgans de l'Administració municipal exe

cutiva.
Coordinar els processos de municipalització de serveis i creació o modíñcacíó dels ens i

òrgans de gestió.
- Fomentar el desenvolupament empresarial i de l'economia en general i la impulsió de les

actuacions coordinades amb les altres institucions econòmiques per optimitzar les actua

cions lligades al desenvolupament econòmic i social de Barcelona.
- Agrupar les activitats de gestió, foment i coordinació del paper de l'Ajuntament de

Barcelona com a integrant i agent econòmic en l'àrea econòmica de Barcelona.

En aquest sector el Regidor Ponent de Desenvolupament Econòmic i Social assumeix la

responsabilitat directa dels serveis.

e) Ponència per al Desenvolupament Econòmic i Social
- Vetllar pel desenvolupament de l'economia social i l'animació econòmica, donant suport

a les iniciatives d'auto-ocupació i desenvolupant programes de formació ocupacional i de

creació de llocs de treball.
- Coordinar els programes directament generadors d'ocupació dels Àmbits i Àrees munici

pals, administrant els recursos que les diferents Institucions posen a disposició a tal efecte,
avaluant els programes i controlant els resultats de la seva aplicació.

- Per portar a terme els objectius esmentats, mantindrà relacions estables amb les institu

cions directament implicades (I.N.E.M, Sindicat, FESALC, FCTAC, FAC, etc.).

f) Finances
- Definició i supervisió de les polítiques globals sobre la Hisenda Municipal.
- Gestió i política d'ingressos de tot tipus.

.

- Gestió de pagaments.
- Control de la gestió patrimonial.
- Intervenció i Tresoreria (7).

En aquesta àrea el Regidor Delegat de Promoció Financera assumeix la responsabilitat
directa dels serveis.

2. A part de les Àrees relacionades, també queden integrats en l'Àmbit d'Organització i Economia

els òrgans següents amb les matèries que s'indiquen:

g) El Comissionat per al Pla estratègic, Econòmic i Social de Barcelona
- Collaborar, donar suport tècnic i coordinar els recursos municipals en l'elaboració del Pla

Estratègic, Econòmic i Social de la Ciutat
- Coordinar i dirigir l'elaboració del Pla Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona, i

implementar i fer el seguiment i control del mateix.

El Comissionat del Pla Estratègic, Econòmic i Social quedarà adscrit directament a la

Direcció de l'Àmbit.

(6) Actualment integrats dins l'Institut Municipal d'Informàtica (C.P. 6 octubre 1989).
(7) Vid. acord del Consell Plenari de 26 de gener de 1990 pel que es constitueix l'Institut Municipal de Recapta-
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h) La Direcció Tècnica del Programa de Descentralització Territorial
- Promoure, endegar i coordinar, en l'aspecte tècnic, la descentralització territorial de l' A

juntament.
- Vetllar per aconseguir la coherència de l'actuació dels Districtes en les diferents matèries

que els hi han estat transferides.
- Anàlisi de l'estat de compliment del Programa quadriennal de Descentralització i proposta

de les mesures necesaries per a la seva implementació o modificació.
- Coordinació dels equips d'Inspecció Polivalent dels Districtes

i) El Departament de Pressupostació i Control de Gestió
- Definició de criteris generals i elaboració del Pressupost d'acord amb les orientacions

establertes pels òrgans de govern. Anàlisi i integració dels programes formulats per les
Àrees.

- Coordinació, anàlisi i avaluació de la informació econòmica i financera i dels resultats dels
diferents òrgans municipals, i en especial dels Centres Gestors.

El desenvolupament de les funcions d'aquest Departament, que funcionalment s'integra a

l'Àrea d'Hisenda, es fixa en Decret específic (8).

j) El Programa de Millora de les Relacions amb el Ciutadà
- Estudi i diagnòstic de necessitats prioritàries en matèria de millora de processos i

actuacions de relació directa amb els ciutadans.
- Elaboració de propostes i projectes, que seran aplicats pels diferents òrgans de l'Adrninis

tració Municipal executiva, adreçats a la millora dels mecanismes d'informació, comunica
ció, atenció de queixes i reclamacions, agilització de la resposta administrativa, responsa
bílitzacíó dels agents públics, relació amb els agents econòmics, eliminació o sírnplíficació
de tràmits, sistemes de participació dels ciutadans i, en general dels processos de relació
amb el ciutadà.

- Impuls i seguiment de l'aplicació efectiva dels projectes i mesures indicades a l'apartat
anterior, l'execució dels quals serà responsabilitat prioritària de la Gerència dels Serveis
Centrals.

- Canalització a nivell intern dels suggeriments i propostes específiques o genèriques,
procedents del personal directiu, per tal de millorar els processos de relació dins de
l'organització municipal. (Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989, Primer)

2 bis. Es crea la Gerència dels Serveis Centrals com a instància d'integració i direcció executiva
superior de les Àrees de Personal, Organització i Serveis Generals, Informació de Base, i de
la Direcció Tècnica del Programa de Descentralització Territorial, i amb les atribucions de
l'article 9 de la Llei Especial de Barcelona. (Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril 1989, Segon).
Per Decret de 12 de març de 1990 s'adscriu directament a l' esmentada Gerència l'Arxiver
Municipal.

3. Queden adscrits en aquest Àmbit els següents sectors i òrgans de l'anterior divisió orgànica de
l'Administració Municipal executiva:

- Subàrees de:
- Personal.
- Organització i Informació de Base (excepte Publicacions, Edició i Impressió).
- Empreses Municipals.
- Ponència per al Desenvolupament Econòmic i Social. (Decret de l'Alcaldia de 23 setembre

1987, Quart,1.3)
- Àrea de Finances.

(Decret de l'Alcaldia de 22 juliol 1988, Disposició ñnall )

(8) El Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989. (Vid. pàgina 294)
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ÀMBIT 2. BENESTAR SOCIAL

1. Aquest Àmbit es caracteritza per la integració dels serveis munlcipals que rep directament el

ciutadà, partint del criteri que la descentralització ha eliminat molta gestió directa reforçant el

paper d'òrgan de coordinació i informació de les grans actuacíons a nivell ciutadà.

El Regidor responsable d'aquest Àmbit assumeix la direcció de les polítiques de benestar social,

agrupades en les següents Àrees d'actuació, dirigides per Consellers- Regidors:

a) Afers Socials i Joventut

(Decret de l'Alcaldia de 16 desembre 1988)

b) Esports
(Decret de l'Alcaldia de 16 desembre 1988)

e) Salut Pública

(Decret de l'Alcaldia de 22 juliol 1988, Disposició Final.I)

d) Educació

(Decret de l'Alcaldia de 22 juliol 1988, Disposicíó Final.L)

Un Regidor Adjunt a l'Àrea d'Afers Socials i Joventut serà el Comissionat de l'Alcaldia per al

desenvolupament del Projecte Jove de Barcelona (Decret de l'Alcaldia de 19 de desembre

1988).

2. Amb caràcter provisional i fins que s'acordi l'adaptació de l'estructura i funcions de l'Adminis

tració municipal executiva a la nova organització que desenvolupa aquest Decret (24 juliol
1987), l'adscripció de les diferents instàncies orgàniques de l'estructura actual al model

resultant del nou Cartipàs quedarà establerta de la manera que es determina a continuació.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

- Àrea de Serveis Socials (llevat dels Serveis de Toxicomanies)
- Àrea de Joventut i Esports

ÀREA DE SALUT PÚBLICA

- Àrea de Sanitat
- Serveis de Toxicomanies.

ÀREA D'EDUCACIÓ

- Àrea d'Ensenyament
(Decret de l'Alcaldia de 24 juliol 1987, Disposicions Transitòries primera i segona, i Decret de

l'Alcaldia de 23 setembre 1987, Disposició Final).

ÀMBIT 3. URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

1. El bloc competencial d'aquest Àmbit es defineix per la cornpactacíó dels Serveis Urbanístícs

(Planejament, Gestió i Control de l'edificació), Projectes Urbans, gestió i conservació de l'obra

pública i la gestió dels serveis de manteniment de la ciutat.



El Regidor responsable d'aquest Àmbit assumeix la direcció de les esmentades matèries,
agrupades en les següents àrees d'actuació:

a) Urbanisme.

Aquesta Àrea reuneix les competències de Planejament, Gestió urbanística i Control de
l'edificació (Decret de l'Alcaldia de 20 març 1989), no transferides als Districtes, i, en

especial, les següents:

- Planejament i ordenació urbanística en tots els seus aspectes: desenvolupament del
planejament general, parcial, especial i estudis de detall no relacionats directament
amb els Jocs Olímpics.

- Control de l'edificació, excepte la que hagi estat objecte de transferències a Distric
tes.

- Normes i Ordenances d'edificació i activitats. Ordenances en els temes que afecten a

l'ús de I' espai urbà.

b) Projectes i Obres.

Aquesta Àrea reuneix les funcions de Projectes Urbans l'activitat inversora d'Obres
Públiques, en especial:

- Programació, promoció i informe dels projectes elaborats per I'Àrea i proposta
d'encàrrec de projectes a professionals externs a l'Administració.

- Execució dels projectes de construcció i instal·lacions dels elements urbanístics,
exceptuant els semàfors.

- Patrimoni històric artístic i la seva conservació.

Projecció, execució, de la xarxa de clavegueres i collectors desguassos al mar

d'instal·lacions elevadores i depuradores d'aigües residuals.

D'aquestes funcions, i les de l'Àrea d'Urbanisme, s'exceptuaran les actuacions urbanísti
ques delegades al Regidor Delegat de Promoció Urbanística i Jocs Olímpics.

e) Serveis i Manteniment.

Les actuacions compreses en aquesta Àrea són els Serveis municipals i les activitats de
conservació i manteniment de l'Urbanisme i Obres Públiques municipals:

- Les activitats i funcions relacionades amb el subministrament d'aigua a la Ciutat, neteja
viària, recollida, tractament i eliminació dels residus sòlids i manteniment i conservació
de Parcs i Jardins.

- Conservació i neteja de la xarxa de clavegueres i col·lectors i desguassos al mar i
d'instal·lacions elevadores i depuradores d'aigües residuals.

d) Proveïments

Les matèries agrupades en aquesta Àrea són:

- Política municipal de subsistències.
- Gestió de Mercats municipals.
- Inspecció municipal de comerç de proveïments.
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Segons Decret de l'Alcaldia de 7 de desembre de 1988, el Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme i

Serveis municipals és Regidor Delegat de la Campanya per al desenvolupament del Programa
Municipal per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà, i d'ell depèn directament el Comissionat

per l'esmentada Campanya.

El Decret de l'Alcaldia de 9 de novembre de 1989 va designar un Regidor Adjunt de Política de Sòl
i Habitatge, adscrit a l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis Municipals.

- Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques (excepte les delegacions efectuades al Regidor Delegat
de Promoció Urbanística i Jocs Olímpics).

- Subàrea de Serveis Municipals.
- Subàrea de Proveïments.

2. Queden adscrits en aquest Àmbit els següents sectors i òrgans de l'anterior divisió orgànica de
l'Administració Municipal executiva:
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ÀMBIT 4. VIA PÚBLICA

1. Engloba les actuacions municipals relacionades amb les activitats dels ciutadans a la via pública:
Seguretat Ciutadana, prevenció de sinistres, Circulació, regulació d'activitats privades. A més,
assumeix la gestió de les actuacions municipals en matèria de transports, enllumenat públic,
instal·lacions de Circulació i regulació del trànsit.

El Regidor responsable d'aquest Àmbit assumeix la direcció de les esmentades matèries,
agrupades en les següents àrees d'actuació:

a) Protecció Ciutadana.

- Activitat de policia administrativa.
- Vigilància d'edificis, instal·lacions i espais públics.
- Ordenació i direcció del trànsit.
- Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

b) Transports i Círculacíó.

- Plans generals de transports i circulació.
- Relacions amb empreses de transports interurbans, tant municipals com concessionàries.
- Mesures per a l'ordenació del trànsit.
- Estacionament i aparcament. Control dels aparcaments de concessió municipal.
- Instal·lació i conservació de semàfors, senyals verticals, balises, elements de seguretat i

sistemes de detecció del transit.
- Vialitat. Conservació de l' enllumenat públic.

2. Queden adscrits en aquest Àmbit els següents sectors i òrgans de l'anterior divisió orgànica de
l'Administració municipal executiva:

- Àrea de Transports i Circulació.
- Subàrea de Protecció Ciutadana.
- Unitat Operativa d'Enllumenat Públic.



Disposició Final

Modificar les Disposicions Quarta, apartats 5è. i 6è., i Cinquena del Decret de l'Alcaldia de 24 de

juliol de 1987, per adaptar-les als següents punts:

1 de març de 1990

- Disposició Quarta, apartats 5è. i 6è: Als àmbits de Salut Pública i Educació correspon la
denominació d'Àrees de Salut Pública i Educació, mantenint les competències allí assignades.

- Disposició Cinquena: Modificar la denominació d'Àmbits per Àrees, mantenint els nomenaments

efectuats.
- Disposicions Transitòries primera i segona: Mantenir les adscripcions d'instàncies orgàniques de

J' estructura actual que es fa als respectius Àmbits, modíficant la denominació dels Àmbits de

Salut Pública i Educació que passen a denominar-se Àrea de Salut Pública i Educació.
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11. ORGANIGRAMA GENERAL ESQUEMÀTIC

ÀMBIT O
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ÀMBIT O. ÒRGANS DE GOVERN I PRESIDÈNCIA



I. ESTRUCTURA GENERAL DELS ÒRGANS DE GOVERN

0.1 CONSELL PLENARI - CONSELLS I COMISSIONS DEL PLENARI

0.2 COMISSIÓ DE GOVERN - CONSELLS I COMISSIONS GENERALS

0.3 COMISSIONS SECTORIALS

0.4 ALCALDIA

0.5 TINÈNCIES D'ALCALDIA

0.6 REGIDORIES DELEGADES

0.7 COMISSIONATS DE L'ALCALDIA

ÀMBIT O
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0.1 CONSELL PLENARI - CONSELLS I COMISSIONS DEL PLENARI

ÀMBIT O



I. ESTRUCTURA

0.1 CONSELL PLENARI

0.1.1 Oficina de Regidors i d'Assistència als Grups Polítics
0.1.2 Consell Municipal Permanent
0.1.3 Comissió Especial per a la Preparació de la Nova Llei de Barcelona
0.1.4 Comissió Municipal de Descentralització Ciutadana
O .1.5 Consell d'Empreses i Instituts Municipals

ÀMBIT O
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Il. ÒRGANS I FUNCIONS
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0.1 CONSELL PLENARI
Codi Dependència: 611.2.01.8
Nivell Estructural: 1 Classe: 1

El Consell Plenari, integrat per 43 regidors (Art. 179 de la Llei Electoral General), exerceix les
atribucions que li assignen els articles 22.2 i 3, i 47.2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local; i els articles 50.2 i 3 i 112.2 i 3 de la Llei 8/1987, de

15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i les dels articles 17 de la Llei Especial
d'aquest Municipi i 20 del seu Reglament d'Organització i Administració, que les lleis abans
esmentades no encomanin a l'Alcalde.

Vid. també l'article 50 del Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les

Entitats Locals aprovat pel Reial Decret de 28 de novembre de 1986.

0.1.1 Oficina de Regidors i Assistència als Grups Polítics
Codi Dependència: 511.2.01.2

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell Estructural: 6 Classe: 2

0.1.2 Consell Municipal Permanent
Codi Dependència: 611.8.01.4
Nivell Estructural: 1 Classe: 2

El Consell Plenari en sessió de 26 de juny de 1985 va acordar la seva constitució com a

òrgan complementari integrat per vuit Regidors dels diferents Grups Polítics que correspon

guin, amb la mateixa proporcionalitat que la composició del Consell Plenari. Hi assistiran

també, amb veu però sense alterar la proporció de vots, els Presidents dels respectius Grups
municipals, els quals podran delegar la seva representació en cas d'absència.

Les funcions informatives del Consell seran les següents:

a) Informar prèvia i preceptivament els assumptes que hagin d'ésser sotmesos al Ple.

b) Informar prèvia i preceptivament els assumptes que corresponguin a la Comissió de
Govern per delegació del Ple.

c) Els convenis de l'Ajuntament amb altres Entitats Públiques i Municipis, nacionals i estran-

gers.

d) El Pla i Programa Municipal i les seves modificacíons.

e) El Pressupost i les Ordenances Fiscals.

f) Les Ordenances i Reglaments Generals.

L'Acord del Consell Plenari del 28 de maig de 1986 atribueix al Consell Municipal.
Permanent la funció informativa dels comptes anuals que, conforme a l'art. 116 de la Llei

7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, corresponen a la Comissió

Especial de Comptes.



0.1.3 Comissió Especial per a la Preparació de la Nova Llei de Règim Especial
per a Barcelona
Codi Dependència: 621.7.01.6
Nivell Estructural: 1 Classe: 2

Creada per acord del Consell Plenari de 26 de juny de 1985, sota la presidència de
l'Alcaldia, la composen vuit Regidors dels diferents Grups Polítics que corresponguin, amb
la mateixa proporcionalitat que la composició del Consell Plenari, per estudiar la preparació
d'una nova Llei de Règim Especial per a Barcelona amb el seu Reglament orgànic.

0.1.4 Comissió Municipal de Descentralització Ciutadana.
Codi Dependència: 611.2.05.1
Nivell Estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 13 de setembre de 1988 es constitueix la Comissió Municipal de
Descentralització Ciutadana, com a Comissió informativa del Consell Plenari per a assump
tes dels Districtes Municipals.

0.1.5 Consell d'Empreses i Instituts Municipals
Codi Dependència: 621.8.05.2
Nivell Estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia d'11 de desembre de 1987 es disposen les Normes de Funciona
ment del Consell d'Empreses i Instituts Municipals:

Primer. El Consell d'Empreses i Instituts municipals és l'òrgan colleqíat que, sota les
directrius emanades del Consell Plenari, orienta la política empresarial de l'Ajuntament i
coordina operativament i econòmica, els òrgans de gestió següents:

a) Societats Privades Municipals:
Transports de Barcelona, SA.
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
Aparcaments i Serveis, SA.
Informació Cartogràfica i de Base, SA.
Anella Olímpica de Montjuïc, SA.
Iniciatives, SA.
Parc Zoològic de Barcelona, SA.
Vila Olímpica, SA.
Barcelona Activa, SA.

b) Empreses Mixtes:
Mercabarna
Tractaments i Eliminació de Residus Sòlids, SA.

c) Instituts:

Patronat Municipal de l'Habitatge
Institut Municipal de Serveis Funeraris
Institut Municipal d'Assistència Sanitària
Prestacions d'Assistència Mèdica als Empleats Municipals (PAMEM)
Patronat Municipal de Turisme

d) Aquelles altres empreses i instituts creades o que es puguin crear i així ho determini
l'Òrgan de Govern competent. (Vid. pàg. 265 i 266 les empreses i instituts avui exis
tents).
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Segon. El Consell d'Empreses i Instituts Municipals es configura com a instrument

aglutinador, agregador i consolidador dels Consells d'Administració dels òrgans enumerats

en l'apartat anterior, per dissenyar la política empresarial de l'Ajuntament tot respectant les

característiques específiques de cada una de les empreses i instituts, reflectides en els seus

propis Estatuts .'

Tercer. El Consell constituirà el marc de debat sobre l'estratègia empresarial i les discussions

tècniques i de gestió, arbitrarà en cas de conflicte entre la política emanada del Consell

Plenari i les decisions de cada empresa i proposarà les reformes pertinents en els Estatuts de

les empreses i instituts.

Quart. Seran funcions especialment atribuïdes al Consell els estudis, informes, recomana

cions i propostes d'acord referents a:

1. Disseny de la política empresarial de l'Ajuntament.
2. Recomanacions funcionals tècniques, econòmiques, financeres i de gestió als òrgans de

gestió inclosos en la present normativa.

3. Determinació dels criteris d'actuació en aquelles altres empreses i organismes en els quals
les Societats i Instituts municipals en siguin partícips en el capital o representats.

4. Proposar acords als òrgans de govern de l'Ajuntament per convertir-los en normatius i

vinculants per a les Empreses i Instituts.

5. Proposar al Consell Plenari, en funcions de Junta General de les societats anònimes i

d'òrgan superior dels instituts Municipals, la reforma dels respectius estatuts.

6. Estudi i informe de documents i de propostes al Consell Plenari de caràcter econòmic i

preceptivament, dels plans estratègics, pressupostos anuals, memòries, balanços, comp

tes de resultats de cada exercici i constitució d'òrgans de gestió.
7. Encarregar a l'Àrea d'Economia i Empreses l'elaboració d'estudis i propostes en les

matèries següents:
a) Planiñcacíó estratègica i operativa.
b) Òrgans de gestió.
e) Definició de les polítiques funcionals de les diverses entitats.

d) Programació d'actuacions i seguiment dels programes.

e) Sistemes de control de gestió.
f) Definició de les estructures econòmiques i financeres.

g) Plans comptables i de control de costos.

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

i) Circuits i sistemes d'informació.

j) Règim de contractació.

k) Procediments per a la selecció i formació de directius i règim de personal en general,
i

i) Descentralització i centralització funcional de serveis, determinació de les modalitats

orgàniques aplicables en els supòsits diversos i configuració projectiva del sector

públic municipal.
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Cinquè.

1. El Consell serà presidit per l'Alcalde o Regidor en qui delegui, i en formaran part:

a) El Regidor de l'Àrea d'Economia i Empreses municipals, amb caràcter de Vice

president.
b) Els Presidents de les Empreses i Instituts referenciats en l'apartat Ir. del present De-

cret.

e) Regidors dels Grups Polítics municipals.
d) El Conseller executiu.

Actuarà de Secretari el de la Corporació o el funcionari lletrat en qui delegui.



2. El President podrà adscriure al Consell amb veu i sense vot, de manera permanent o per
determinades qüestions, altres Regidors o persones expertes en gestió empresarial, fins a

un màxim de sis.
3. Els Presidents dels Consells d'Administració als quals fa referència el paràgraf 1 d'aquest

apartat, podran delegar la seva representació en els vice-presidents respectius, amb
caràcter permanent o per determinades sessions.

4. El Conseller Executiu, designat per l'Alcalde, tindrà cura de portar a terme les propostes
del Consell en relació a l' estratègia de les empreses i a la seva gestió, mitjançant
l'estructura operativa de l'Àrea d'Economia i Empreses. (Vid. Àrea d'Economia i

Empreses en pàg. 253).
5. El Consell es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral i sempre que sigui convocat

pel President; els seus acords s'adoptaran per majoria, fent-se constar en acta, a petició,
dels vots i opinions disidents.

En totes aquelles altres matèries que aquest Decret no preveu quant al funcionament dels
òrgans col·legiats.

Sisè. Per a una major coordinació i harmonització de les Empreses i Institucions municipals
amb la política general i de funcionament de l'Ajuntament, es crea una Comissió Assessora,
presidida pel Regidor de l'Àrea d'Economia i Empreses i integrada pel Conseller Executiu i
els Directors de les esmentades Empreses i Instituts, que es reunirà quan el Consell o el
President de la Comissió ho determini i a la qual podran ser convocats el President,
Conseller i tècnics i experts relacionats amb les matèries a debatre.
El President de la Comissió Assessora podrà delegar la presidència de les reunions de la
Comissió Assessora en el Conseller Executiu.

Setè. La present normativa deroga el Decret de 12 de desembre de 1983, pel qual es creà el
Consell d'Empreses i Institucions Municipals.

Per Decret de 16 de desembre de 1987 el Govern Municipal es pronuncia favorablement per
la participació de tots els Grups Polítics Municipals en els Consells d'Administració de les
Empreses Municipals i en el Consell d'Empreses, per fer possible l'exercici de la responsabili
tat política de tots els grups polítics, principi propi de tota societat democràtica.

La incorporació dels Grups Municipals en els Consells d' Administració de les empreses
municipals, ha de ser contemplada des d'una doble perspectiva.

- Participació política activa en la definícíó d'objectius i del marc d'actuació de l'empresa.
- Participació efectiva en la gestió, a través de l'avaluació i control de l'eficiència i del grau

d'assoliment dels objectius fixats.

Comporta a tots els membres del Consells amb independència de la seva adscripció política,
lleialtat institucional i corresponsabilització en la gestió.

Exigeix l'aportació dels seus coneixements tècnics i/o empresarials i la seva identificació
personal amb els objectius de l'empresa.

Implica la correcta utilització de la informació en el si dels Consells, defugint la seva

instrumentalització directa i únicament per al debat polític.

Conseqüentment la gestió específica de les empreses s'ha de situar fora de la confrontació
política.
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El Consell Plenari, òrgan superior de govern, aprova els grans trets de la política municipal i

troba la seva expressió a través dels Estatuts, Pla d' empresa, Pressupostos i Memòries, a

proposta del Consell d'Empreses.

El Consell d'Empreses s'ha de configurar com a òrgan aglutinatiu, agregatiu i consolidatiu

dels Consells d'Administració de les diverses empreses municipals.

D'acord amb aquest caràcter i per delegació del Consell Ple dissenya la política empresarial
del grup, respectant les característiques específiques de cadascuna de les empreses, reflecti

des en els seus propis Estatuts.
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En aquest sentit el Consell d'Empreses és l'escenari del debat sobre l'estratègia empresarial i

al mateix temps porta les discussions tècniques i de gestió. El Consell d'Empreses,
tanmateix, ha de ser l'òrgan conciliador de possibles conflictes plantejats, que poden sorgir
entre la política marcada pel Consell Plenari com a òrgan superior de decisió i els estatuts de

cada empresa: és, per tant, l'òrgan que proposa al Consell Plenari les reformes dels estatuts

de les empreses.

Els Consells d' Administració, en el marc dels seus estatuts, exerciran les funcions de

seguiment, avaluació i control de l'activitat de les empreses i, conseqüentment, determinaran

les mesures correctores si s'escau per mantenir les directrius assenyalades pels òrgans

superiors de govern.

El Govern Municipal proposa, per tots aquests motius, als Grups Municipals que participin

als Consells d'Administració de les Empreses Municipals, i al Consell d'Empreses, en el cas

que s'acceptin les condicions de racionalitat política i empresarial aquí exposades.

Per tots aquests motius i fent ús de les atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia els

articles 21.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i 7è. de la Llei Especial de

Barcelona, disposo:

1. Promoure la participació de tots els Grups Municipals en els Consells d'Administració

d'Empreses Municipals i en el Consell d'Empreses i Instituts Municipals com a òrgan

polític d'orientació i de coordinació de la política empresarial municipal.
2. Traslladar aquest acord al President de cada Grup Municipal per tal que proposi els seus

representants a les Empreses Municipals i al Consell d'Empreses i Instituts Municipals.



0.2 COMISSIÓ DE GOVERN - CONSELLS I COMISSIONS GENERALS

ÀMBIT O
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0.2.1 Comitè de Govern (assumeix les funcions del Comitè d'Inversions)
0.2.2 Consell Econòmic-Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern.
0.2.3 Consell Social Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern.
0.2.4 Consell d'Àmbits.
0.2.5 Comissió Tècnica d'Administració.

0.2.5.1 Comissió d'Anàlisi i Avaluació

I. ESTRUCTURA

0.2 COMISSIÓ DE GOVERN

ÀMBIT O
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Il. ÒRGANS I FUNCIONS

0.2 COMISSIÓ DE GOVERN

Codi Dependència: 611.2.04.0
Nivell Estructural: 1 Classe: 1

La Comissió de Govern està integrada per l'Alcalde que la presideix i per 14 Regidors
designats per aquest; li corresponen les atribucions que determinen els articles 23.2 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, i 52.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de

Catalunya i vegeu també l'article 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret de 28 de novembre de 1986 i en l'annex
III el Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988 sobre composició i funcions de la Comissió

de Govern.

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

A)

1. Aprovació de Bases, Estatuts i Projectes de Compensació.
2. Aprovació de Projectes de Reparcel·lació.
3. Expropiació forçosa, tant la derivada dels sistemes d'expropiació com d'actuacions aïlla-

des.
4. Gestió del Patrimoni municipal del sòl.
5. Alienació de parcel·les sobrants de via pública.
6. Estructuració orgànica dels serveis prestats per gestió directa autoritzada.

7. Aprovació de les normes específiques de cada convocatòria per a selecció de personal de

les previstes en l'Oferta Pública d'Ocupació d'acord amb les bases generals aprovades pel
Plenari.

8. Alienació de béns quan la quantia no excedeixi del I ,5% dels recursos ordinaris del Pres

supost.
9. Adquisició de béns i contractació de subministrament quan la quantia sigui superior a l'u

per mil dels recursos ordinaris del Pressupost i no excedeixi del 2 % dels recursos

ordinaris del Pressupost.
10. Contractació de obres quan la quantia ultrapassi el 50 % del límit autoritzat per a la

contractació directa i no excedeixi del 3 % dels recursos ordinaris del Pressupost.
11. Contractació de serveis quan la quantia excedeixi del 50 % del límit autoritzat per a la

contractació directa i en el cas de la concessió de serveis públics, que no ultrapassi el 6 %
dels recursos ordinaris del Pressupost ni la durada sigui superior als cinc anys.

12. Concessió i arrendament de béns i gravamen i hipoteca, transacció, compromís i

arbitratge sobre els mateixos quan la durada no ultrapassi els cinc anys i la quantia no

excedeixi del 3 % dels recursos ordinaris del Pressupost.
13. Aprovació dels concerts.fiscals, assenyalament de les exaccions que poden ser objecte de

conveni i aprovació dels convenis.

14. Aprovació de preus de serveis públics que no es prestin en règim de monopoli.
15. Dictar disposicions interpretatives o aclaratòries de les Ordenances Fiscals.
16. Exercici d'accions administratives i judicials, llevat els casos d'urgència, en què la

competència és de l'Alcalde.
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B)

1. Pla Especial de Reforma Interior que afecta a una població censal inferior a 25.000
habitants o una superfície inferior a 50 Ha., conjunt de PERIS colindants o del mateix

sector que en conjunt sumin les anteriors xifres.
2. Plans Especials d'ordenació, estudis de detall, projectes d'urbanització, catàlegs, parcella

ció i enderrocament, delimitació de polígons i unitat d'acció urbanística.

3. Normes complementàries de planejament; programes d'actuació urbanística, normes

ordenances sobre l'ús del sòl i l'edificació en els Plans Especials abans esmentats,
determinació dels sistemes d'actuació en polígons i unitats d'actuació.

4. Aprovació de les realitzacions d'operacions financeres o de crèdit, emissió de deute i

concessions de quites i esperes dins el marc d'autorització global aprovat pel Consell
Plenari i de les característiques generals màximes per cada operació aprovades -pel Consell
Plenari.

5. Aprovació d'operacions de refinançament.
6. Aprovació del Plec de Condicions tipus de contractació d'obres i de serveis, de la taula de

preus unitaris i de fórmules de licitació distintes de les generals.
7. Revalidació de les cessacions de les relacions laborals.
8. Transferència, habilitació i suplement de crèdit que no excedeixin, per cada partida, deiS

per 1.000 del respectiu Pressupost. Queden tanmateix reservades al Consell Plenari

aquelles transferències, habilitacions i suplements de crèdit que comportin canvi de capítol,
àrea o dígit.

9. Reconeixement d'exempcions, reduccions o bonífícacíons tributàries i concessió de fraccio

nament, ajornament o suspensió de pagaments quan no es tracti d'aplicació particular de

preceptes o acords generals.

Dels acords referits a les competències relacionades en l'apartat B), en tot cas, se'n donarà

compte al Consell Plenari, el qual haurà de ratificar els corresponents als números 1, 2, 3 i 6
de l'esmentat apartat.

0.2.1 Comitè de Govern
Codi Dependència: 611.8.02.5
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988 es crea el Comitè de Govern, que tindrà com

a funció l'anàlisi de les qüestions i temes que per la seva rellevància requereixin una decisió

política prèvia abans de ser enviats a la consideració de la Comissió de Govern. També
assumirà les funcions fins ara atribuïdes al Comitè d'Inversions. (Vid. annex III)

0.2.2 Consell Econòmic Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern
Codi Dependència: 520.2.07.0
Nivell Estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia del 27 de setembre de 1985 es crea el Consell Econòmic Assessor
de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern presidit per l'Alcalde i integrat per cinc persones
expertes alienes a l'Ajuntament i el Director Executiu de la Ponència per al Desenvolupa
ment Econòmic i Social de la Ciutat.

Funcions:
- Assistir tècnicament totes aquelles iniciatives municipals encaminades al foment de

l'activitat econòmica de la Ciutat i la creació de llocs de treball.
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- Collaboracíó en l'elaboració de criteris, anàlisi de projectes, proposta de mesures i

polítiques, emissió de dictàmens i avaluació d'actuacions municipals relatives a la seva

funció.

0.2.3 Consell Social Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern

Codi Dependència: 520.2.18.1

Nivell Estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia d'l1 de desembre de 1985 es crea el Consell Social Assessor de

l'Alcaldia i de la Comissió de Govern, presidit per l' Alcalde i integrat per 11 persones

expertes alienes a l'Ajuntament i el Director Executiu de la Ponència per al Desenvolupa
ment Econòmic i Social de la Ciutat.

Funcions:
- Assistir tots aquells projectes i iniciatives municipals encaminades a fomentar i incentivar

la creació de llocs de treball, la resposta a l'atur i I'autoocupació.
- Collaboracíó en l'estudi i elaboració de criteris, anàlisi de programes, propostes de

mesures i polítiques, emissió de dictàmens, reflexió i avaluació de les activitats municipals
relatives a la seva funció.

0.2.4 Consell d'Àmbits
Codi Dependència: 611.8.03.6

Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988 (punt cinquè) es crea un òrgan que amb la

denominació de Consell d'Àmbits, presidit per l'Alcalde i integrat pels Consellers-Regidors
dels quatre Àmbits, tindrà com a funció principal la coordinació de les actuacions dels

Àmbits en què s'estructura l'Administració Municipal Executiva. (Vid. l'annex III)

0.2.5 Comissió Tècnica d'Administració

Codi Dependència: 611.4.01.3

Nivell estructural: 1 Classe: 2
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Per Decret de l'Alcaldia de 14 d'octubre de 1988 es configura la Comissió Tècnica

d'Administració com òrgan auxiliar, encarregat de preparar i informar els temes que s'han

de sotmetre a la resolució de la Comissió de Govern i del Consell Plenari, així com

d'aquelles altres en relació als quals s'estimi convenient fer una millor coordinació d'activitat

de l'Administració Municipal. (Vid. l'annex núm. IV).

0.2.5.1 Comissió d'Anàlisi i Avaluació

Codi Dependència: 611.4.02.4

Nivell estructural: 1 Classe: 2

Amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica, jurídica i econòmica de les decisions a prendre
pels òrgans corresponents, es crea per Decret de l'Alcaldia de 14 d'Octubre de 1988 (punt
cinquè) una Comissió d'Anàlisi i Avaluació integrada dins de la Comissió Tècnica d'Admínís

tració, encarregada d'avaluar tots aquells assumptes que per la seva rellevància o complexi
tat, requereixin d'une anàlisi prèvia abans de ser informats i debatuts per la Comissió

Tècnica d'Administració. A efectes de poder aconseguir aquest objectiu, podran sol' licitar la

documentació i ampliació d'informació que es consideri necessària. (Vid. l'annex IV)



0.3 CONSELLS I COMISSIONS SECTORIALS
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I. ESTRUCTURA

0.3 CONSELLS l COMISSIONS SECTORIALS
0.3.1 Consell Municipal d'Esports.
0.3.2 Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona.
0.3.3 Consell Municipal de Joventut.
0.3.4 Consell Sectorial de Serveis Socials.
0.3.5 Consell Local de Consum.
0.3.6 Consell Rector de l'IMAE.
0.3.7 Consell Municipal de Benestar Social.
0.3.8 Consell Escolar Municipal de Barcelona.
0.3.9 Consell Consultiu d'Entitats.
0.3.10 Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial.
0.3.11 Consell Assessor de la Revista Interna de I' Ajuntament de Barcelona.
0.3.12 Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona.
0.3.13 Comissió d'Imatge.
0.3.14 Comissió d'Obres i Serveis.
0.3.15 Comissió de Jocs Olímpics.
0.3.16 Comissió Tècnica Assessora de Publicitat.
0.3.17 Comissió Política del Sòl i de l'Habitatge.
0.3.18 Comissió Rectora de la Remodelació del Palau Nacional de Montjuïc.
0.3.19 Comissió Municipal de l'Auditori.
0.3.20 Comissió Tècnica per a la Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històríco

Artístic.

ÀMBIT O
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Il. ÒRGANS I FUNCIONS

0.3.1 Consell Municipal d'Esports.
Codi Dependència: 621.8.04.1
Nivell Estructural: 1 Classe: 2

Creat per Decret de l'Alcaldia de 29 de desembre de 1982 i 21 d' octubre de 1983 i 6 de

març de 1986. El Decret de l'Alcaldia de 25 d'abril de 1990 modifica les anteriors i defineix

la seva composició i funcions en la següent forma:

a) L'Alcalde com a President del Consell.

b) El Regidor de l'Àrea d'Esports, que actuarà com a Vicepresident.
c)

.

Regidors en nombre de quatre, designats per l'Alcalde a proposta dels diferents

grups polítics representats al Consistori.

d) El Coordinador d'Esports que actuarà com a Secretari.

e) El Coordinador de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut.

f)
g)
h)
i)
j)

A) La composició del Consell Municipal d'Esports es manifesta com a continuació s'in

dica:

El Director General de l'empresa «Barcelona Promoció d'Installacíons Olímpiques».
Els Consellers d'Esports dels Consells Municipals de Districte.

Un representant de la Junta d'Educació Física de la Regió Militar.

Dos representants de les Universitats de Barcelona.

Un representant de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya
(FAPAC).

k) Un representant de la Federació d' Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament
Secundari.

1) Dos representants de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares d'Alumnes

de Catalunya.
m) Deu membres en representació de les Federacions Esportives, elegits per elles.

n) Trenta membres en representació dels Clubs Esportius de la ciutat de Barcelona, a

proposta del Regidor.
o) Un representant de la Federació d'Esports per a minusvàlids.

p Un representant de la Federació d'Entitats Excursionistes.

q) Un representant de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport.
r) Un representant de l'Institut Nacional d'Educació Física a Barcelona (INEF).
s) Dos representant del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.

t) Un representant de les Escoles d'Iniciació Esportiva de la ciutat, elegits per elles.

u) Un representant de l'Associació Catalana d'Esport per a Tothom.

v) Tres Tècnics o experts en l'àmbit esportiu, a proposta del Regidor de l'Àrea d'Es

ports.
x) Un representant del Consell de la Joventut de Barcelona.

1. Proposar les directrius que estimin adients en vers a l'actuació de la política esportiva
de l'Ajuntament de Barcelona.

2. Informar el programa anual d'actuació municipal esportiva, amb caràcter previ a la

seva aprovació.
3. Elaboració i proposta dels criteris que han d'informar la política i promoció esportiva

del Municipi.

B) Les funcions del Consell Municipal d'Esports són:
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4. Elaboració i proposta dels factors i paràmetres convenients per a la distribució i

proporció dels ajuts econòmics o subvencions a concedir en matèria esportiva.
5. Disseny i proposta de les directrius determinants del règim de cessió de les ínstalla

cions esportives municipals.
6. Elaboració i proposta dels criteris en vers a la descentralització de les dependències

esportives municipals i de la seva gestió i ús.
7. Assabentar-se del nivell d'execució de les seves propostes.
8. Ponderar els resultats obtinguts en el desenvolupament de la política esportiva muni

cipal.

0.3.2 Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona.
Codi Dependència: 621.8.24.5
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Creat pel Decret de l'Alcaldia de 6 de desembre de 1985, que li encarrega, com a funció
específica, la de promoure totes les activitats que permetin respondre més efectivament a les
necessitats dels treballadors en l'àmbit laboral. S'encomana a l'esmentat Consellla constitu
ció d'un Centre de Salut Laboral com a òrgan operatiu del mateix, els recursos humans i
materials que procediran de l'Àrea de Sanitat (actualment Àrea de Salut Pública).

A) Funcions:
- Elaborar el seu reglament intern
- Elaboració i aprovació de la memòria anual.
- Programació i planifícacíó de les actuacions del Centre de Salut Laboral.

B) Composició:
- President: Regidor de l'Àrea de Salut Pública.
- Vocals:

- Un representant de Foment.
- Dues persones designades per l'Alcalde.
- Director de Serveis de l'Àrea de Salut Pública.

- Secretari: El Director del Centre de Salut Laboral.

0.3.3 Consell Municipal de Joventut.
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 9 de febrer de 1987 es crea el Consell Municipal de Joventut,
amb la composició, i les funcions consignades en els articles següents:

Ir. El Regidor-Conseller de l'Àrea de Joventut proposarà a l'Alcaldia la convocatòria de
responsables de les diferents àrees o sectors municipals, com a mínim una vegada al trimes
tre.

2n. Seran funcions de l' esmentat Consell:

a) Estudiar, avaluar i coordinar les iniciatives promogudes per qualsevol àrea i sector
d'actuació de l'Administració Municipal que es dirigeixin al desenvolupament de la
joventut de Barcelona.

b) Fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tot tipus d'activitats i serveis en relació a la
joventut fets des del mateix Ajuntament o des d'altres Administracions que incideixin en

la joventut de la Ciutat.
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c) Estudiar i analitzar la situació de la joventut a Barcelona per permetre millorar el seu

coneixement tot establint prioritats de treball i a la vegada fer més eficaç la despesa dels

recursos municipals i d'altres Administracions en aquest camp.

3r. Per al desplegament de les seves actuacions, el Consell Municipal de Joventut rebrà el

suport d'un òrgan adscrit a l'Àrea de Joventut que tindrà com a funcions, el seguiment bàsic

de les línies d'actuació del Projecte Jove i de la prospecció de la realitat juvenil. El Cap
d'aquest òrgan que es constituirà oportunament, formarà part del Consell de Joventut.

4t. Formaran part del Consell Municipal de Joventut els següents membres:

1. L'Alcalde com a President.

2. El Regidor-Conseller de l'Àrea de Joventut i Esports que actuarà com a Vice-

president.
3. El Coordinador de Serveis de Joventut que actuarà com a Secretari.

4. El Coordinador de Serveis d'Esports.
5. El Coordinador de Serveis de Cultura.

6. El Coordinador de Serveis d'Ensenyament.
7. El Coordinador de Serveis Socials.
8. El Coordinador de Salut Pública.

9. El Coordinador de Serveis d'Informació i Organització.
10. El Coordinador de Serveis de Desenvolupament Econòmic.

11. El Coordinador de Serveis de Descentralització.

12. El Coordinador de Serveis d'Hisenda.

13. El Coordinador de Serveis de Personal.
14. El Coordinador de Serveis de Relacions Ciutadanes.

5è. Podran ésser convocats al Consell Municipal de Joventut la resta de Coordinadors i

Directors de Serveis, sempre que es tractin temes relacionats amb la seva Àrea i així ho

decideixi la Presidència.

6è. Les reunions ordinàries del Consell Municipal de Joventut seran trimestrals les

extraordinàries sempre que es convoquin.

0.3.4 Consell Sectorial de Serveis Socials.
Codi Dependència: 621.8.26.7

Nivell estructural: 1 Classe: 2

El Consell Plenari en sessió de 15 de maig de 1987, constitueix el Consell Sectorial de

Serveis Socials com a òrgan canalitzador de la participació ciutadana al Municipi de

Barcelona, segons les «Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes i de la

Participació Ciutadana», aprovades pel Consell Plenari en sessions de 28 de maig i 5 de

desembre, ambdós de 1986; així mateix, es constitueixen, en el si d'aquest Consell, quatre
Comissions Informatives que comprendran cadascuna d'elles del següents àmbits: Tercera

edat, Dona, Infància i Adolescència, i Disminuïts; per últim, es faculta a l'Excm. Sr.

Alcalde-President perquè, a proposta de la Regidoria de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut,
aprovi les normes reguladores de l'organització i funcionament de les referides Comissions

Informatives i nomeni els membres del Consell Sectorial i de les seves Comissions, que

representaran a aquesta Corporació.
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Per Decret de l'Alcaldia de 15 de maig de 1987, es crea el Consell Local de Consum i

s'aproven les seves Normes Reguladores.

A) Correspondran al Consell Local de Consum les funcions següents:
- Actuar com a òrgan de caràcter consultiu i de participació directa del ciutadà en la

gestió municipal relativa als temes de comerç i consum.

- Informar i assessorar l'Administració respecte d'esmentats temes.
- Elaborar estudis i propostes a requeriment de l'Administració o bé per iniciativa

pròpia.
- Col·laborar amb l'Ajuntament en l'organització d'actes, cursos, campanyes, jornades,

etc, tant relatives a aspectes tècnics que puguin millorar el nivell de professionalitat de

les organitzacions ciutadanes com d'aquells relatius a la informació i concienciació

dels consumidors en general.
- Ésser òrgan de consulta en els processos d'elaboració de normatives i ordenances, no

solament durant els períodes d'informació pública expressa, si no també durant els
mateixos treballs d' elaboració.

- Donar suport a aquelles iniciatives encaminades a la creació d'òrgans d'arbitratge.

B) Composició

El Consell Local de Consum estarà integrat per representats dels diferents interessos dins
del món del consum.

Per part de les Entitats ciutadanes hi estaran representades les organitzacions següents:
- Organitzacions de Consumidors.
- Associacions de Veïns.
- Organitzacions Sindicals.
- Organitzacions de Comerciants.

Per part de I'Administració Local hi estaran representades les Àrees de:
- Serveis i Empreses Municipals.
- Sanitat
- Descentralització.

Tenint en compte preferentment criteris d'operativitat i eficàcia en el seu funcionament,
el Consell ha quedat constituït pels membres següents:
- L'Excm. Sr. Alcalde com a President o el Tinent d'Alcalde o Regidor en qui delegui.

El Tinent d'Alcalde Regidor de l'Àrea de Serveis i Empreses Municipals.
El Regidor de l'Àrea de Sanitat.
El Regidor de l'Àrea de Descentralització.
El Coordinador de la Subàrea de Proveïments i Consum.
2 representants de la Federació d'Organitzacions Consumidors de Catalunya (FOCC).
1 representant de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCUC).
3 representants de la Federació d'Associacions de Veïns (FAV).
3 representants de les organitzacions representatives dels comerciants.

3 representants dels Sindicats CCOO i UGT.

El Consell podrà decidir incorporar-hi membres d'altres entitats ara no representades si

la seva presència es fa necessària per la naturalesa del tema a tractar o per criteris

justíficats de representativitat.

La Secretaria del Consell residirà en el Servei d'Informació, Orientació i Defensa del
Consumidor, que té voluntat de descentralització amb oficines als Districtes, en connexió
amb el 010.
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C) Funcionament intern

1. A la fi d'una millor operativitat del Consell quan el tema a tractar ho requereixi, cal

que funcioni per part dels integrants del Consell, un bon sistema de delegació on els
membres representatius siguin els més adequats per a cada tema. Per la mateixa raó

poden crear-se en el si del Consell Comissions de Treball que es regiran per les
mateixes normes de funcionament previstes per al Consell.

2. Els termes debatuts en les Comissions hauran de ser tractats obligatòriament en el Ple

del Consell.

3. L'àmbit d'actuació del Consell seria l'àmbit del municipi de Barcelona, encara que
caldria articular i coordinar les tasques d'aquest Consell amb aquelles iniciatives

similars per part d'altres Organismes.
4. El suport tècnic, administratiu i de gestió que precisarà el Consell, correspondrà a

l'Àrea de Proveïments i Consum, que podrà prestar-ho, a través de les seves Oficines

tècniques i d'informació, Orientació i Defensa del Consumidor, i del Negociat respec
tivament.

0.3.6 Consell Rector de }'IMAE.

Codi Dependència: 621.8.23.4

Per Decret d'Alcaldia de 13 de juny de 1988 es crea el Consell Rector de l'Institut Municipal
d'Animació i Esplai (IMAE), amb les funcions que s'indica:

a) Composició
- Tinent d'Alcalde de Benestar Social, com a President.
- Regidor Conseller de Joventut i Esports, com a Vice-president.
- Regidor Conseller de la Ponència de Desenvolupament Econòmic Social.
- Regidor i Vice-president de la Comissió de Descentralització Municipal i Participació

Ciutadana.
- Coordinador de Joventut.
- Coordinador de Serveis Socials.
- Coordinador de l'Àrea d'Educació.
- Coordinador d'Organització i Personal.
- Coordinador de l'Àrea de Cultura.
- Coordinador d'Informació.
- Coordinador d'Esports.

b) Funcions
- Definir els objectius d'actuació de I'IMAE.
- Aprovar el programa anual.
- Aprovar la proposta de pressupost anual.
- Avaluar resultats.
- Proposar el nomenament del Director.

El Consell Rector estarà assistit per un Consell Tècnic amb representació de totes les Àrees

implicades, que serà nomenat per la Presidenta del Consell Rector (Tinent d'Alcalde de

Benestar Social).

Per al desenvolupament de les seves actuacions, el Consell Rector rebrà el suport de l'IMAE,
adscrit administrativament a la Tercera Tinència d'Alcaldia (Benestar Social). El Director de

l'IMAE, que adequarà oportunament la seva estructura a la nova situació, formarà part del

Consell Rector amb veu, però sense vot. [Modíficacíó introduïda pel Decret de l' Alcaldia de

6 d'abril de 1990).
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0.3.7 Consell Municipal de Benestar Social.
Codi Dependència: 621.8.08.5
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per acord del Consell Plenari de 14 de juny de 1988 es crea el Consell Municipal de
Benestar Social que es regeix per les normes reguladores aprovades pel Consell Plenari
definitivament el 16 de setembre de 1988, i que es transcriuen a continuació:

Article 1.
1. El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació sectorial, creat de

conformitat amb el que preveuen els articles 12 de les Normes Reguladores de
Participació Ciutadana i 59 i 60 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de contribuir, en l'àmbit del
benestar social, al compliment del mandat de l'article 9.2 de la Constitució Espanyola,
que atribueix als poders públics I' obligació de promoure les condicions perquè la llibertat
i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectius, de remoure els
obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, i de facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Article 2.
El Consell Municipal que es crea és l'òrgan consultiu i de participació de l'Àmbit de Benestar
Social en totes les qüestions referents a les seves competències i en el qual s'integraran els
Presidents dels altres Consells sectorials de les diferents Àrees de I'Àmbit.

Article 3.
El Consell Municipal del Benestar Social té per objecte:
a) Estudiar i emetre informes sobre els temes que consideri d'interès per a l'Àmbit de

Benestar Social.

b) Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en el camp del benestar so

cial.

c) Concertar actuacions amb les entitats que treballen en el camp del benestar social a la
Ciutat.

d) Analitzar críticament la situació que en el marc del benestar es generi a la Ciutat, com

també les actuacions que s'hi duen a terme.

e) Promocionar iniciatives relacionades amb les anàlisis i els estudis derivats de les
situacions estudiades.

f) Informació, debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat de vida de la Ciutat.

Article 4.
1. Atesa l'amplitud del benestar social, el Consell iniciarà la seva actuació en aquells camps

en els quals no existeixin, en l'actualitat; unes vies de participació establertes. Tanmateix,
el Consell procurarà articular les actuacions ja iniciades.

2. Des del Consell es fomentarà l'enfortiment de la societat civil barcelonina i en particular
el seu moviment associatiu en totes les seves manifestacions de progrés, consolidant la
nova relació entre l'Ajuntament i els moviments socials.

Article 5.
Els camps on el Consell iniciarà la seva actuació seran:

a) La promoció del benestar social entre els ciutadans més grans de 65 anys.
b) Desenvolupament de mesures per tal que les dones s'integrin a la població activa i a tots

els àmbits de vida social.
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c) Aprofitament de la introducció de noves tecnologies en la societat, per tal que els

ciutadans en siguin usuaris actius, formant-se així com a persones i adquirint un paper

protagonista en la societat.

d) Aprofundiment de l'acció sobre el medi ambient i la seva relació amb el conjunt del

benestar social i en particular amb el desenvolupament econòmic.

e) Orientació de les actuacions cap a una política de superació de la nova pobresa urbana.

f) Orientació de la política cultural envers el reequilibri territorial del desenvolupament
urbà, per tal de revitalitzar les zones culturalment deprimides, fomentar i donar suport a

la cultura viva i facilitar el treball dels creadors i la seva difusió.

g) Creació d'un espai comú a les entitats que treballen en el desenvolupament de les tasques

d'ajut als refugiats i en general, als estrangers que arriben a Barcelona.

h) Aprofundiment de la coordinació dels diversos àmbits d'actuació implicats en la promo

ció de polítiques de prevenció de la delinqüència.
i) Canalització i suport de les propostes sectorials elaborades pels Consells o Patronats

Municipals, l'activitat dels quals tingui per objecte la participació ciutadana l'atenció als

disminuïts físics o psíquics, l'educació, la joventut i els esports, sense que aquesta
enumeració tingui caràcter limitatiu.

j) Promoció i suport de les accions voluntàries dels ciutadans en el conjunt de la Ciutat.

Article 6.
El Consell podrà funcionar en Plenari o a través d'una Comissió Permanent.

Article 7.
1. Integren el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social:

a) l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde i Regidors que l'Alcalde designi fins a un nombre de

deu, que representaran proporcionalment els grups polítics de la Corporació.
b) Representació dels Consells sectorials Municipals i/o de participació.
c) Representació d'entitats socials, fins a un nombre de cinc.

d) Representació de les associacions empresarials i gremials, i de les centrals sindicals,
fins a un nombre de vuit.

e) Representació de l'àmbit universitari i professional, fins a un nombre de deu.

f) Representació de l'Obra social de les Caixes, fins a un nombre de tres.

g) Representació de la Judicatura i Fiscalia, fins a un nombre de tres.

h) l'INEM, amb un representant.
i) l'Arquebisbat de Barcelona, amb un representant.
i) Experts i persones de reconegut prestigi en l'àmbit d'activitat del Consell, fins a un

nombre de deu.

2. Per resolució del seu President el nombre de membres del Consell es podrà ampliar amb

la representació d'altres entitats i persones de prestigi reconegut.

Article 8.
la presidència del Consell correspon a l' Alcalde de Barcelona, i la vice-presidència al Tinent

d'Alcalde o Regidor que designi el President. El Secretari del Consell ho serà tant del Plenari

com de la Comissió Permanent.

Article 9.
El Consell aprovarà, per al seu funcionament un reglament intern.

Article 10.
1. (')la Comissió Permanent estarà integrada pel President i divuit membres més designats

per ell mateix, entre els que integren el Consell, d'acord amb les proporcions següents:

(")El contingut d'aquesta Norma Reguladora recull la nova redacció de la mateixa aprovada per acord del Consell

Plenari de 10 de maig de 1989.
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a) Quatre membres de l'Ajuntament.
b) Tres de les entitats socials.

c) Tres representants de l'àmbit universitari i professional.
d) Quatre representants de les centrals sindicals i associacions empresarials.
e) Un representant de les Caixes d'Estalvis.

f) Tres membres del grup d'experts.

2. El Vice-president del Consell podrà presidir la Comissió Permanent per delegació del Pre
sident.

Article 11.
El Consell disposarà d'una Secretaria Tècnica, amb les funcions pròpies d'un òrgan auxiliar
de suport tècnic i administratiu.

0.3.8 Consell Escolar Municipal de Barcelona.
Codi Dependència: 621.8.28.9
Nivell estructural: 1 Classe: 2

El Consell Plenari, per acord de 19 d'abril de 1989, va aprovar definitivament el Reglament
de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Munici
pals de Dístricte del qual es transcriuen els articles relatius a la seva competència i

composició; s'ha d'observar també, a l'Àrea d'Educació, les característiques i comeses del
lloc de treball de Secretaria del Consell Escolar Municipal, depenent directament de la

Regidoria d'Educació.

A) Competència

Article 1.
El Consell Escolar Municipal de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei
dels Consells Escolars 25/1985, de 10 de desembre, és l'organisme de consulta i

participació dels sectors afectats en la programació de l' ensenyament no universitari dins
l'àmbit municipal.

Article 2.
El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que disposa l'article 17.1 de la seva

Llei de creació ha de ser consultat per l'Administració educativa i per l'Ajuntament sobre
les qüestions següents:

a) Els convenis i els acords de collaboracíó amb el Departament d'Ensenyament i les
institucions i els organismes educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit del mu

nicipi.
b) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris

i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.

c) Les actuacions que afavoreixin l'ocupació real de les places escolars, amb la finalitat
de millorar el rendiment educatiu i, si s'escau, fer factible l'obligatorietat de l' ensenya
ment.

d) L'emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal.
e) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació,

la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents.
f) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment

pel que fa a l'adaptació de la programació al medi.
g) Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la

legislació atorga als municipis.
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Article 3.
El Consell Escolar Municipal de Barcelona podrà demanar informació a l'Administració
educativa i a l'Ajuntament sobre les qüestions següents:
a) La determinació específica dels llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir

dins el Municipi amb l'objectiu d'aconseguir l'accés de tots els ciutadans a nivells

educatius que els permeti la seva realització personal i social.

b) La planificació i el desenvolupament d'accions compensatòries respecte a les desi

gualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumne com també de
les disminucions físiques, psíquiques i sensorials, en el marc d'una educació respec
tuosa de la diversitat.

e) Els criteris sobre la dotació de pressupostos i de plantilles dels centres del Municipi.
d) Els plans d'innovació, de renovació i de formació que promoguin la millora de

qualitat educativa de l'escola.

Article 4.
El Consell Escolar Municipal podrà demanar informació, de conformitat amb l'article 18

de la Llei dels Consells Escolars, a l'Ajuntament i a l' Administració educativa sobre

qualsevol matèria que afecti el seu camp d'actuació.

Article 8.
El President del. Consell Escolar Municipal és l'Alcalde. El Vice-president del Consell

Escolar és el Regidor d'Educació que assumirà la representació i les funcions de la

presidència en absència de l'Alcalde.

Article 5.
El Consell Escolar Municipal exerceix la seva funció assessora de conformitat amb

l'article 19 de la Llei dels Consells Escolars, davant l'Ajuntament i els Serveis Territorials
de Barcelona i pot elevar informes i propostes a aquestes Administracions i al Consell

Escolar de Catalunya sobre qüestions relacionades amb la seva competència i, especial
ment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

Article 6.
El Consell Escolar Municipal, al final de cada curs escolar, haurà d'elaborar una memòria

d'actuació que trametrà al Departament d'Ensenyament.

B) Composició

Article 7.
El Consell Escolar Municipal de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'article

15.1 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, i d'acord amb el Decret 40411987, de 22 de

desembre, està integrat per:
- President.
- Vice-president.
- Secretari.
- Membres.

Article 9.
El Secretari del Consell Escolar Municipal és nomenat per l' Alcalde a proposta del

Regidor d'Educació.
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a) Membres elegits pels Consells Escolars del centres:
- Quatre mestres i professors.
- Quatre pares.
- Quatre alumnes.
- Dos membres del personal d'administració i serveis.

b) Membres elegits per les organitzacions de cada sector:
- Quatre mestres i professors.
- Quatre pares.
- Quatre alumnes.
- Dos membres del personal d'administració i serveis.

e) Vuit membres elegits entre els directors de centres públics i titulars de centres pri
vats.

d) Els deu Regidors-Presidents dels Consells Escolars de Districte.

e) Un Regidor, que no tingui la condició de Regidor-President de Districte, en represen
tació de cada Grup Municipal.

f) Dos representants del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
g) Un representant de la Universitat de Barcelona, un representant de la Universitat

Politècnica de Catalunya i un representant de la Uníversitat Autònoma de Barcelona.

h) Deu representants d'institucions i organitzacions d'acord amb la seva representativi
tat en la vida educativa i social de la ciutat.

Article 11.
El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb l'article 14 del Decret 404/1987, de
22 de desembre, té a la ciutat de Barcelona, Consell Escolar a cada Districte muni

cipal.

Article 12.
El Consell Escolar de Districte, d'acord amb el Decret esmentat, està integrat per:
- President.
- Secretari.
- Membres.

Article 13.

a) El President del Consell Escolar de Districte és el Regidor-President del Districte co

rresponent.
b) En absència del President aquest podrà delegar la seva representació i funcions en un

vocal de I'Ajuntament que formi part del Consell Escolar de Districte.

Article 14.
El Secretari del Consell Escolar de Districte serà nomenat .per I' Alcalde a proposta del

Regidor President del Districte.

Article 15.
Els membres que integren el Consell Escolar de Districte són:

a) Membres elegits pels Consells Escolars dels centres:
- Quatre mestres i professors.
- Quatre pares.
- Quatre alumnes.
- Dos membres del personal d'administració i serveis.

b) Membres elegits per les associacions de cada sector:
- Quatre mestres i professors.
- Quatre pares.
- Quatre alumnes.
- Dos membres del personal d'administracló i serveis.
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c) Vuit membre elegits entre els directors de centres públics i titulars de centres pri
vats.

d) Vuit membres nomenats pel Ple del Districte com a representants de l'Ajuntament,
assegurant la representació de tots els Grups Municipals presents en el Districte.

e) Dos inspectors de zona, representants del Departament d'Ensenyament, amb compe
tències en el Districte, un pel nivell d'ensenyament primari i l'altre pel nivell
d'ensenyaments secundaris.

f) D'un a sis membres nomenats pel Ple del Districte, a proposta del Regidor-President,
en representació de les entitats ciutadanes d'especial rellevància en la vida educativa i

social del Districte.

0.3.9 Consell Consultiu d'Entitats
Codi Dependència: 621.8.27.8
Nivell estructural: 1 Classe: 2

El Consell Plenari de 16 de juny de 1989 va crear el Consell Consultiu d'Entitats que està

integrat per aquelles que s'incorporin al Fitxer General d'Entitats de Participació Ciutadana

que estarà a càrrec de la Secretaria General, aprovant el Consell Plenari de 9 de febrer de
1990 la posta en marxa immediata del Consell Consultiu d'Entitats.

Per acord del Consell Plenari de 10 de novembre de 1989 i dins de l'Àmbit de la Via

Pública es constitueix un òrgan de participació sectorial sota la denominació de Consell

Municipal de Circulació i Seguretat Vial. Es regeix per les Normes Reguladores aprovades
pel Consell Plenari en el mateix acord, de les quals es transcriuen les següents:

0.3.10 Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial.
Codi Dependència: 621.8.21.2
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Article 1.
El Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial és un òrgan de partícipació sectorial,
constituit d'acord amb allò que disposen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.

Article 2.

Aquest Consell Municipal es l'òrgan consultiu i de participació de l'Àmbit de la Via Pública
en màteries de la seva competència: transports, circulació i disciplina vial.

Article 3.
En el Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial participen i col-laboren aquelles
Entitats i Associacions, tant de caràcter professional com ciutadà, que tenen incidència en

les matèries pròpies de la seva competència.

Article 4.
Serà competència del Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial:

a) Estudiar i emetre informes que li siguin encomanats en matèria de circulació i trans

ports.
b) Concertar actuacions amb les entitats que treballen en el camp de la circulació i

seguretat vial.

c) Informar en relació amb les grans mesures circulatòries.

d) Realització dels informes sol-licitats pels Òrgans de Govern Municipal i pel Regidor de

l'Àmbit de la Via Pública.
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e) Estudi i foment de l'educació vial.

f) Promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, debat i difusió de qüestions de circulació

i seguretat vial.

Article 5.
El Consell Municipal actua en Plenari i Comitè Permanent.

Article 6.
El Plenari del Consell estarà constituït per:

a) Un representant de cada Grup Municipal de I'Ajuntament.
b) Representants de les Entitats i Associacions del sector.

c) Persones de reconegut prestigi en la matèria.

Tots els membres del Plenari seran nomenats per l'Alcaldia.

Article 7.
El Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial estarà presidit per l'Alcalde de Barce

lona.
El President assegura el funcionament del Consell Municipal i el compliment de les seves

tasques.

Article 8.
La Vice-presidència correspon al Regidor de I'Àmbit de la Via Pública, el qual podrà
substituir al President en el desenvolupament de les seves tasques.

Article 9.
El Comitè Permanent estarà integrat per:

a) Vice-president del Consell que el presidirà.
b) Disset membres designats pel President del Consell inclosos els representants dels

Grups Municipals.
e) Secretari.

El President convocarà a les reunions del Comitè Permanent, com a observadors o per

informar, a les persones que consideri adient, però que no participaran en les votacions.

Article 10.
El Comitè Perrnanent, determinarà els grups de treball necessaris per acomplir les funcions
encomanades al Consell.

.

Correspondrà al Comitè Permanent establir el nombre i la composició, dels mateixos, que
estaran integrats per membres del Consell, així com per persones proposades com a

especialistes, en els diferents temes objecte d' estudi.

Els resultats dels seus estudis i informes, es trametran a la Presidència del Consell

Municipal a través de la Secretaria del mateix, per la posta en consideració de la Permanent

i, en el seu cas, elevació al Plenari, a través d'aquell.

Comissió Tècnica per a la Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històrico

Artístic (D.A. 27- 7-1990)
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0.3.11 Consell Assessor de la Revista Interna de l'Ajuntament de Barcelona.

Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 2 de març de 1990 es crea el Consell Assessor de la Revista

Interna de l'Ajuntament de Barcelona, dirigida al personal que presta els seus serveis en

l'Administració Municipal, amb l'objectiu d'informar, difondre, divulgar, debatre i posar en

comú els projectes i les actuacions de la Institució, afavorint la creació d'una cultura interna

comú dins de l'organització.

El Consell Assessor, presidit pel Regidor de Presidència, estarà integrat pels següents mem

bres:
- Gerent del Serveis Centrals.
- Coordinador de Serveis de l'Àrea de Cultura.
- Coordinador de Serveis de l'Àrea de Personal.
- Coordinador de Serveis del Districte de Sant Andreu.
- Comissionat del Pla Estratègic i Social.
- Cap de la Secretaria Executiva de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis.
- Gerent d'Imatge.
- Cap de Premsa.
- Cap del Gabinet de l'Àmbit de Benestar Social.
- Cap del Gabinet de l'Àmbit de la Via Pública.

La Secretaria del Consell Assessor serà assumida pel Cap del Gabinet de la Regidoria de

Presidència.

0.3.12 Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona.

Codi Dependència: 621.8.32.5

Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia d'lI de juny de 1990, es crea el Consell Assessor de la Gent Gran

de Barcelona, d'acord amb les Normes que es transcriuen a continuació:

Article 1.

1. El Consell Assessor de la Gent Gran és un òrgan consultiu i de participació sectorial,
creat de conformitat amb el que preveuen els articles 12 de les Normes Reguladores de

la Participació Ciutadana, 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalu

nya.
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de contribuir a

l'acompliment del mandat de l'article 9.2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als

poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat
d'efectius, de remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i de

facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i so

cial.

Article 2.
1. El Consell Assessor que es crea és l'òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de

Barcelona en aquelles qüestions referents a la problemàtica social de la Gent Gran de

Barcelona, i en concret per a aquelles competències i funcions que suposin una millora

pel benestar i la qualitat de vida d'aquest sector de la població.
2. El Consell Assessor de la Gent Gran es justifica per la importància creixent d'aquest

sector en la vida de la ciutat, pel seu pes demogràfic, per l'especificitat de les seves

necessitats, i per la voluntat explícita de les associacions i entitats de gent gran de Barce

lona.
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3. El Consell Assessor de la Gent Gran és un òrgan de participació i consulta de l'Àmbit de
Benestar Social i, per tant, participa en el Consell Municipal de Benestar Social, d'acord
amb els mecanismes que aquest preveu.

Article 3.
El Consell Assessor de la Gent Gran té per objecte:
a) Estimular la participació dels col·lectius de pensionistes i gent gran, fomentar l'associa

ció en aquest sector, i facilitar el suport i l'assistència oportuns.
b) Promoure accions de solidaritat per al benestar de la gent gran de Barcelona, en el marc

de la necessària convivència ciutadana.

c) Promoure la partícípació democràtica dels usuaris en la prestació dels serveis munici

pals i exercir-ne el seguiment i control.

d) Estudiar i emetre informes sobre els temes que consideri d'interès per a la Gent Gran de
Barcelona.

e) Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit, ja siguin
públiques o privades:

f) Proposar la concertació d'actuacions amb les entitats que treballen en aquest sector de
la població i la coordinació entre el teixit associatiu.

g) Analitzar críticament la situació que, en relació a la Gent Gran, es generi a la ciutat, com

també les actuacions que s'hi duen a terme.

h) Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivades de les situa
cions estudiades.

i) Informació, debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat de vida de la gent gran
de Barcelona.

Article 4.
Els camps on el Consell Assessor actuarà seran aquells que tinguin una relació directa o

indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social dels ciutadans més grans de 65 anys, o

aquells que siguin jubilats o pensionistes.

L'actuació del Consell serà, doncs, integral i assumirà tots aquells aspectes relacionats amb
el benestar social des d'un punt de vista econòmic, social o cultural.

Article 5.
El Consell podrà funcionar en Plenari o per mitjà d'una Comissió Permanent.

Article 6.
1. Integren el Plenari del Consell Assessor de la Gent Gran:

a) Els Tinents d'Alcalde i/o Regidors que designi l'Alcalde per aquesta funció, i altres
membres de la Corporació fins a un màxim de 3.

b) Representació d'entitats socials, cíviques, culturals i sindicats de la Gent Gran, i

d'àmbit de ciutat, fins a un màxim de 10.

e) Dos representants de cada Comissió de Gent Gran dels diferents Districtes Munici
pals de Barcelona.

2. Per resolució del seu President, i a proposta de la majoria de membres del Consell Assessor,
els membres del Consell es podran ampliar amb la representació de més entitats.

Article 7.
1. La Presidència i Vice-presidència del Consell correspondrà al Tinent d'Alcalde o

Regidor que designi l'Alcalde per a aquests càrrecs.
2. El Secretari del Consell serà un tècnic municipal i ho serà al mateix temps del Plenari

com de la Comissió Permanent.

66



Article 8.
El Consell aprovarà per al seu funcionament un reglament intern.

Article 9.
1. La Comissió Permanent estarà integrada pel President i 12 membres més, designats per

ell mateix entre els que integren el Consell, d'acord amb les proporcions següents:
a) 4 membres de l'Ajuntament de Barcelona.

b) 2 representants de les centrals sindicals.

c) 1 representant del moviment veïnal.

d) 1 representant dels usuaris dels Casals Municipals.
e) 4 representants de federacions o moviments cívics de gent gran, d'àmbit ciutadà.

Tots els membres de la Comissió Permanent han de ser representants del seu àmbit a

nivell de la ciutat.

2. El Vice-president del Consell podrà presidir la Comissió Permanent per delegació del
President.

Article 10.
Un representant del Consell Assessor de la Gent Gran formarà part del Consell Municipal
de Benestar Social, segons el que disposen les Normes Reguladores d'aquest Consell.

Article 11.
El Consell Assessor disposarà d'una Secretaria Tècnica, amb les funcions pròpies d'un

òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu. Aquesta funció recaurà en el Servei de

Participació de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut.

0.3.13 Comissió d'Imatge.
Codi Dependència: 621.8.09.6
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret d'Alcaldia de 23 de gener de 1986 es constitueix la Comissió d'Imatge amb la

comesa d'impulsar les campanyes promocionals de l'Ajuntament de Barcelona, control de

l'execució de les mateixes, vetllar per la bona imatge de la política municipal al carrer, i

millorar la relació entre els ciutadans i els serveis municipals. (1).

0.3.14 Comissió d'Obres i Serveis.
Codi Dependència: 621.8.11.0
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 29 de juliol de 1987 es crea la Comissió d'Obres i Serveis.

0.3.15 Comissió de Jocs Olímpics.
Codi Dependència: 621.8.12.1
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret d' Alcaldia de 23 de setembre de 1987 es crea la Comissió de Jocs Olímpics.

(1) Vid. Gerència d'Imatge pàgina XXX.
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0.3.16 Comissió Tècnica Assessora de Publicitat.

Codi Dependència: 621.8.18.7
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret d'Alcaldia de 16 de novembre de 1988 es constitueix la Comissió Tècnica

Assessora de Publicitat amb les competències i objectius que estableix l'article 7è. apt. 1 de

l'Ordenança de les Installacions i Activitats Publicitàries.

La Comissió es reunirà a les dependències municipals de la Direcció de Serveis de

Disciplina Urbanística, i podrà recaptar l'informe d'aquesta i l'assessorament de represen
tants d'altres Àrees municipals.

0.3.17 Comissió Política del Sòl i de l'Habitatge.
Codi Dependència: 621.8.14.3
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret de l'Alcaldia de 6 de febrer de 1989 es constitueix la Comissió Política del Sòl i

de l'Habitatge amb la finalitat de coordinar les actuacions de l'Ajuntament i els seus

Organismes Autònoms i Societats Mercantils en aquesta matèria com també establir els

objectius i criteris d'actuació en política de sòl i d'habitatge.

0.3.18 Comissió Rectora de la Remodelació del Palau Nacional de Montjuïc.
Codi Dependència: 621.8.31.4
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per acord del Consell Plenari de 26 de gener de 1990 es crea la Comissió Rectora de la
Remodelació del Palau Nacional de Montjuïc, com a seu del Museu d'Art de Catalunya i se

li atribueixen les següents funcions:

- Informar sobre el Pla museogràfic i el Projecte arquitectònic.
- Informar, prèviament a l'adopció de l'acord d'adjudicació, sobre el concurs d'iniciatives

per a l'execució i finançament de les obres de remodelació del Palau Nacional de Mont

juïc.
- Proposar el model de finançament definitiu de les obres de remodelació a l'Ajuntament

de Barcelona, que, prèviament a la seva presa en consideració, en donarà trasllat, per a

la seva aprovació, si s'escau, a les Administracions de la Generalitat i de l'Estat.

Proposar el Pla d' obres a realitzar pels adjudicataris, que, en qualsevol cas, haurà de

garantir que les obres que es consideren indispensables (les que han de permetre el
funcionament museogràfic i museològic de les sales on estan ubicades les Col·leccions
d'Art Romànic i d'Art Gòtic; el Gran Saló i els espais del seu entorn, l'entrada principal,
l'entrada posterior, les circulacions verticals, les ínstallacíons per al personal tècnic del
Museu i obres que facin possible el funcionament de les colleccíons esmentades) estiguin
finalitzades el mes de febrer de 1992.

- Proposar a l'Administració competent el model de gestió del servei del Museu d'Art de

Catalunya.
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0.3.19 Comissió Municipal de l'Auditori
Codi Dependència: 621.8.30.3

Nivell estructural: 1 Classe: 2

Per Decret d'Alcaldia de 8 de febrer de 1990 es crea una Comissió Municipal de l'Auditori,
que actuarà com a òrgan de suport tècnic dels representants municipals a la Comissió

Paritària de Seguiment previstes en la clausula 10èna. del Conveni per a construcció de

l' esmentat Auditori.

0.3.20 Comissió Tècnica per a la Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic,
Històrico-Artístic.

Per Decret de l'Alcaldia de 27 de juliol de 1990 es crea la Comissió Tècnica per a la

Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectónic, Històrico-Artistic, el qual es transcriu a

continuació:

En compliment de l'article 5è.2 de l'Ordenança sobre Protecció del Patrimoni Arquitectò
nie Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona, aprovada definitivament pel Consell

Metropolità de la Corporació el qual es preveu que el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic
Històrico-Artístic de la Ciutat serà revisat cada deu anys, amb subjecció al procediment
establert en la Legislació vigent i a la referida Ordenança, han estat iniciats els treballs

preparatoris per a la revisió de l' esmentat Catàleg.

A fi i efecte d'organitzar el desenvolupament dels treballs de la revisió, de tal manera que

s'hi integri la párticipació de diferents institucions públiques i ciutadanes, juntament amb la

representació dels òrgans municipals interessats en aquest assumpte, s'estableix un sistema

de treball a tres nivells, el qual es concreta en la formalització dels diferents equips i

comissions tècniques.
La compilació dels documents històrics i arquitectònics necessaris per procedir a la revisió,
com també la seva sistematització, es portarà a terme a partir dels equips tècnics constituïts

pel Coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, en la Unitat de Protecció del Patrimoni. Aquests
equips tècnics prepararan els materials que serviran de base a les deliberacions de la

Comissió Tècnica per a la revisió del Catàleg, en els tres àmbits següents:

a) Ciutat Vella.

b) Eixample.
c) Pobles agregats de la resta del Municipi.

Aquests àmbits són coincidents amb els dels Districtes (en el cas del darrer àmbit, els

treballs es portaran a terme, a partir, d'una visió de conjunt, per a cada un dels Districtes

impliats).

La Comissió Tècnica per a la revisió del Catàleg, es constitueix amb la participació de

tècnics en la matèria, procedents dels diferents serveis municipals amb competències en

aquest camp, i de tècnics representatns de diverses institucions ciutadanes. Aquesta
Comissió iniciarà els seus treballs el proper dia 1 de setembre.

Per últim, es constitueix un Consell Rector, presidit per l'Alcalde de Barcelona i integrat

pels Regidors de les Àrees municipals que participen en la revisió, així com representants
institucionals d'altres administracions públiques implicades i d'entitats ciutadanes també

interessades en aquest procés.

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è.l de la Llei de Règim

Especial d'aquest Municipi, disposo:



Nomenar el Consell Rector, constituït per representació institucional, que donarà la
conformitat final als treballs realitzats de revisió del Catàleg.

President: L'Excm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, membres els II·lms. Srs.
Regidors de I'Ambit d'Urbanisme, Obres i Serveis, Regidor Adjunt a la Primera Tinència
d'Alcaldia, Conseller President del Districte de Ciutat Vella, Conseller President del
Districte de l'Eixample, L'II·lm. Sra. Consellera Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc,
Consellera Presidenta del Districte de les Corts, Conseller President del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, Conseller President del Districte d'Horta-Guinardó, Conseller Presi
dent del Districte de Nou Barris, Conseller President del Districte de Sant Andreu,
Conseller President del Districte de Sant Martí, Excm. Sr. President de la Reial Academia
de Belles Arts de Sant Jordi, Excm. Sr. President de la Reial Academia de les Bones
Lletres, i II·lms. Srs. Diputats Presidents de l'Àrea de Cultura de la Diputació, Degà del
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Degà de la Facultat de Geografia i Història de
Barcelona, Sr. Director General del Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sr. Director de
l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i Sr. President de la Associació d'Amics de
la Ciutat.

Nomenar la Comissió Tècnica per a la realització dels treballs de revisió del Catàleg
constituïda pels membres següents:

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Àrea d'Urbanisme.
1. El Coordinador de l'Àrea o persona en qui delegui.
2. El Cap de la Unitat del Patrimoni Monumental i Històric.
3. La Cap del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental i Històric.

Àrea de Cultura.
4. El Cap del Servei d'Arqueologia.

Àrea de Projectes i Obres.
5. La Cap del Servei d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic.

Districtes.
6. El Coordinador del Districte o persona en qui delegui.

ALTRES ENTITATS

Generalitat de Catalunya
7. Un representant

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
8. Un representant.

Escola d'Arquitectura
9. Un representant

Facultat d'Història.
10. Un representant.

Associacions, Entitats o Personalitats del Districte.
11. A títol personal a determinar per cada Districte.
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Delegar, en el Coordinador de l'Àrea d'Urbanisme la constitució d'aquests, equips tècnics i

la formalització dels encàrrecs necessaris.

Secretari de la Comissió.
12. La Cap del Negociat de Protecció del Patrimono Monumental i Històric.

Facultar el Coordinador de l'Àrea d'Urbanisme per tal de constituir els equips tècnics que

hauran de procedir a la seva compilació i sistematització i a efectuar els estudis previs en

cada un dels Districtes de la ciutat que serviran de base a les deliberacions de la Comissió

Tècnica.
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0.4 ALCALDIA I LES SEVES DEPENDÈNCIES IMMEDIATES.

ÀMBIT O
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I. ESTRUCTURA

0.4 ALCALDIA

0.4.1 SECRETARIA PARTICULAR DE L'ALCALDIA. (O.A. de 16 de juny de 1988 en

desenvolupament del O.A. de 23 de setembre de 1987).
0.4.2 ASSESSORS DE L'ALCALDIA. (O.A. de 16 de juny de 1988 en desenvolupament del

O.A. de 23 de setembre de 1987).

0.4.3 REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA. (O.A. de 24 de juliol de 1987 i O.A. de 23 de
setembre de 1987 i O.A. de 16 de juny de 1988).

0.4.4 GABINET DE L'ALCALDIA. (O.A. de 16 de juny de 1988 en desenvolupament del
O.A. de 23 de setembre de 1987 i 8 de novembre de 1984).
0.4.4.1 Servei de Premsa. (C.M.P. de 26 d'octubre de 1979 i O.A. de 8 de novembre

de 1984).
0.4.4.2 Projecció Internacional de la Ciutat. (O.A. de 30 d'octubre de 1983).
0.4.4.3 Oficina Administrativa de l'Alcaldia. (O.A. de 16 de juny de 1988).

0.4.5 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ. (O.A. d'I de febrer de 1989).
0.4.5.1 Departament d'Estudis i Programació. (C.M.P. de 14 de setembre de 1979
0.4.5.2 Oficina Administrativa.

0.4.6 ÀREA DE CULTURA. (O.A. de 24 de juliol de 1987 i O.A. de 16 de juny de 1988).

ÀMBIT O
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Il. ÒRGANS I FUNCIONS

0.4 ALCALDIA

Codi Dependència: 621.2.01.1
Nivell Estructural: 1 Classe: 3

L'Alcalde és President de la Corporació i Cap de l'Administració Municipal i com a tal dirigeix
el govern i l'Administració Municipal i exerceix les atribucions que li assignen els articles 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local i 51 de la Llei 8/1987 de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; així com les que els articles 24.1 de la
Llei Especial de Barcelona i 23 del seu Reglament d'Organització i Administració i altres
concordants atribueixen a l'extingida Comissió Municipal Permanent, sempre que no corres

pongui al Consell Plenari, segons les lleis primerament esmentades.

Vegeu també l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el
Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria del Règim Local i l'article 41 del

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
R.O. 2568/1986, de 28 de novembre, que relacionen les atribucions que corresponen als
Alcaldes de règim comú.

0.4.1 SECRETARIA PARTICULAR DE L'ALCALDIA

Codi Dependència: 511.2.03.4

Tipus: Òrgan d'assistència administrativa
Nivell Estructural: 3 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Sota la dependència directa de l'Alcalde, exercirà les funcions que aquest li encomani i, en

particular, les següents (*):

- Control de l'agenda; visites a l'Alcalde, tant les internes com les externes, i convocatòria

de reunions.
- Obertura de la correspondència que arriba a l'Alcaldia i la seva distribució als òrgans

auxiliars que correspongui, així com la seva tramesa a altres dependències municipals
quan clarament no siguin assumptes a resoldre per l' Alcaldia o siguin tan sols d'informa

ció per a altres òrgans municipals.
- Control i recollida de la documentació que l'Alcalde sol·liciti per a la seva informació i es

tudi.
- Contestació de la correspondència personal i oficial de l'Alcalde amb els ciutadans,

Organismes o Institucions quan no impliqui definició de postures polítiques; en tal cas,

l'Alcalde definirà de la Secretaria Particular o del Gabinet de Comunicació si és propi
- Arxiu particular de l'Alcalde.
- Organització, funcionament i distribució del treball de l'Oficina Administrativa.
- Organització, control i funcionament del protocol de l'Alcaldia i comandament funcional

dels macers.

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic amb destinació als òrgans que s'indiquen:

(0) Funcions exercides de fet, no recollides en la norma orqanitzatíva- Atenció a les trucades telefòniques que rebi o

vulgui establir l' Alcalde.
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- Òrgans colleqíats de govern.
- Alcaldia
- Òrgans informatius i d'assistència a l'Alcalde.
- Gabinet de l'Alcaldia.
- Secretaria particular de l' Alcalde.

0.4.2 ASSESSORS DE L'ALCALDIA
Codi Dependència: 623.2.23.5

Per Decret de l'Alcaldia de 15 de desembre de 1987 es designa un Ponent de l'Alcaldia per a

temes de caràcter musical, amb les funcions següents:

- Participar, en representació de l'Ajuntament, en les activitats musicals que es produeixin.
- Relacionar-se amb els òrgans municipals responsables de les tasques de caràcter musical,

per tal d'assegurar l'intercanvi d'informació de les diferents activitats.

Per Decret de l'Alcaldia de 16 de setembre de 1988 s'anomena un Assessor de l'Alcaldia per
a les Relacions Comunitàries.

Per Decret de l'Alcaldia de 18 de gener de 1989 s'anomena un Assessor de l'Alcaldia per
aquelles matèries que expresament li encomani l'Alcalde.

76



0.4.3 REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA

ÀMBIT O
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I. ESTRUCTURA

A més dels òrgans i llocs d'assistència directa a l'Alcalde, definit a l'epígraf anterior,
s'adscriuen a l'Alcaldia un conjunt de serveis que es configuren com una de les divisions superiors
de l'Administració Municipal directa (Àmbit zero), sota la direcció política d'un Regidor Adjunt a

l'Alcalde (Regidor de Presidència) (Decret de l'Alcaldia de 16 juny 1988, 5.1.2).

0.4.3 REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA (D.A. de 23 de setembre de 1987, D.A. de 16 de juny de
1988 i D.A. de 22 de març de 1990).

0.4.3.1 GABINET DE LA REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA.

0.4.3.2 SECRETARIA GENERAL.
0.4.3.2.1 Oficina de la Secretaria General.
0.4.3.2.2 Vicesecretari.

0.4.3.3 GABINET JURÍDIC CENTRAL. (C.G. de 21 d'abril de 1989).
0.4.3.4 GABINET DE RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL. (D.A. de 21 de setembre

de 1987).
0.4.3.4.1 Unitat Operativa de Cerimonial i Protocol (C.M.P. d' 11 de febrer de

1983; D.A. de 8 de novembre de 1984 i D.A. de 21 de setembre de
1987).
0.4.3.4.1.1 Negociat de Relacions Públiques. (C.M.P. 11 de febrer de

1983).
0.4.3.4.1.2 Servei Tècnic de Relacions Públiques.(C.M.P. 11 de febrer

de 1983).
0.4.3.4.1.3 Servei de Cerimonial. (C.M.P. de 26 d'octubre de 1979).
0.4.3.4.1.4 Oficina de Troballes. (C.M.P. d'Ll de febrer de 1983).
0.4.3.4.1.5 Oficina de Majordomia. (C.M.P. 26 d'octubre de 1979 i D.A.

8 de novembre de 1984).
0.4.3.4.1.6 Adrnínístracíó de Palauet Albèniz.(C.M.P. de 26 d'octubre de

1979 i D.A. de 8 de novembre de 1984)
0.4.3.4.1.7 Administració del Palau de Pedralbes.(D.A. de 21 de desem

bre de 1981).
0.4.3.5 REGIDORIA DE PUBLICACIONS I EDICIONS. (C.G. de 14 de desembre de

1987).
0.4.3.5.1 Comissió Assessora de Publicacions i Edicions.
0.4.3.5.2 Gerència de Publicacions i Edicions.

0.4.3.5.2.1 Servei de Gestió de Publicacions.
0.4.3.5.2.2 Responsable d'Edicions.

0.4.3.5.2.2.1 Lector d'Originals.
0.4.3.5.2.2.2 Corrector de Textos

0.4.3.5.2.3 Oficina de la Gaseta Municipal.
0.4.3.5.2.4 Redacció de «Barcelona Metrópolis Mediterránea»
0.4.3.5.2.5 Redacció de «Barcelona Esports»
0.4.3.5.2.6 Redacció de la «Gaseta Sanitària»
0.4.3.5.2.7 Redacció de «Barcelona 10"

0.4.3.6 CENTRE GESTOR IMPREMTA MUNICIPAL. (C.G. 21 d'abril de 1989).

ÀMBIT O
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Il. ORGANIGRAMA
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

0.4.3 REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA
Codi Dependència: 612.2.09.4
Nivell estructural: 1 Classe: 4

A. Funcions pròpies.

Com a òrgan de coordinació, la Regidoria de Presidència assumeix les següents funcions

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987; segon.3.1):

_ El suport directe de l'Alcalde i la direcció dels serveis propis de l'Alcaldia.

- Les relacions ordinàries de l' Alcaldia amb els Regidors.
_ La responsabilitat immediata del funcionament dels òrgans de govern.
- La responsabilitat de l'activitat jurídica municipal.
_ El Decret de l'Alcaldia de 2 de març de 1990, crea la Revista Interna de l'Ajuntament

de Barcelona, adscribint-la a la Regidora de Presidència, encomanant al titular

d'aquesta la direcció superior de l'esmentada publicació.

B. Funcions delegades de l'Alcalde.
Decret de 23 de setembre de 1987 (*):

_ Nomenaments de càrrecs de comandament de qualsevol nivell administratiu i tècnic i

assignació de complements específics.
_ Nomenaments de funcionaris interins per realitzar funcions administratives o tècniques

concretes.
- Contractació de personal laboral.
_ Incoació d'expedients disciplinaris del personal de la Corporació.
_ Autorització de despeses i ordenació de pagaments per a recepció i representació (Ce-

rimonial).
_ Compte de Drets i «Suplidos» dels Procuradors que han representat a l'Ajuntament

davant dels Tribunals.

Decret de 22 de juliol de 1988:

_ Primer. Delegar en el Regidor de Presidència la resolució dels expedients administra

tius corresponents a l'Àmbit 00 (Alcaldia-Presidència).
_ Segon. En el desenvolupament dels assumptes enunciats, el Regidor Delegat haurà de

fer constar necessàriament que actua per delegació expressa de l'Alcalde, utilitzant

l'avantñrrna corresponent i trametent mensualment a l'Alcaldia relació de totes les

resolucions dictades.

Decret de 8 de maig de 1989:

_ La resolució dels recursos d'alçada contra· actes de gestió dictats pels òrgans auxiliars,

llevat dels que s'interposin contra actes de gestió tributària, la resolució dels quals està

delegada en el Regidor d'Hisenda.
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(*) Aquest Decret està parcialment afectat pels Decrets d'Alcaldia de 22 de juliol de 1988, de delegació de funcions

al Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia en matèria de personal; de 23 de setembre de 1988 i de 30 de març de

1990, de delegació de funcions al Gerent de Serveis Centrals en matèria de personal.



- La resolució dels recursos d'alçada contra els actes dels òrgans de gestió especialit
zada.

- La resolució dels recursos d'alçada contra actes dels òrgans dels Districtes.
- La resolució dels recursos d'alçada contra els actes dictats pels altres Regidors per

delegació de l'Alcalde.
- La resolució dels recursos d'alçada contra resolucions dels òrgans de les Institucions

municipals dotades de personalitat jurídica pròpia.
- La proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra els actes dictats

per l'Alcalde.

Decret de 20 de desembre de 1989:

- Nomenar el Regidor de Presidència, Comissionat de l'Alcaldia per la Millora de la
Qualitat de Vida.

- Encomanar al Comissionat l'impuls i coordinació dels assumptes que en matèria de
Qualitat de Vida hagin de ser sotmesos als òrgans de govern de l'Ajuntament.

En el desenvolupament de les delegacions enunciades,el Regidor Delegat haurà de fer
constar necessàriament que actua per delegació expressa de l'Alcalde, utilitzant l'avantfír
ma corresponent i trametent mensualment a l'Alcaldia relació de totes les resolucions dic
tades.

L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar totalment o parcialment o per determinat
assumpte, les delegacions concedides i assumir, conseqüentment, el seu ple exercici.

0.4.3.1 Gabinet de la Regidoria de Presidència.
Codi Dependència: 520.2.24.0
Nivell estructural: 3 Classe 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les pròpies de «staff» de la Regidoria (programació, estudi, informe, control, assesora
ment, assistència i suport) a les que es refereixen els apartats 4.1,5.2.3 i 5.3.2 del Decret
de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988).

0.4.3.2 SECRETARIA GENERAL.
Codi Dependència: 500.1.01.1
Nivell Estructural: 1 Classe: 7
Nivell del lloc de treball: 30

El Secretari General, sota la superior autoritat de l'Alcalde, i la dependència directa de la
Regidoria de Presidència (Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987, segon.3.2, i
Decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988, cinquè.1.2) té el caràcter i exerceix les
funcions que li atribueix l'art. 92.3, a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'art. 162.1 del Text
Refós de les Disposicions legals vigents de Règim Local i, quant no s'oposi o estigui en
contradicció amb aquestes disposicions, les determinades en els articles 140 a 145 del
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Reglament de funcionaris d'Administració Local, article 1.1.a) i 3, article 2 i article 3 del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el Règim Jurídic dels
Funcionaris de l'Administració Local amb Habílitacíó de Caràcter Nacional.

El Vicesecretari és l'òrgan de collaboracíó immediata amb el Secretari General en els
termes i amb les funcions assenyalades per l'article 13.1 del Reial Decret 1174/1987, de

18 de setembre, pel que es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració

Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. L'acord del Consell Ple de 4 d'abril de

1977, que va, crear aquest càrrec com a dependència adjunta al Secretari General, li

encomana la comesa de substituir-lo en aquells casos que procedeixi reglamentàriament
i d' exercir les funcions que aquest li delegui i les altres que li encomani la Corporació.

0.4.5.3.1 Oficina de la Secretaria General.
Codi Dependència: 500.3.01.7

.

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell Estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

0.4.5.3.2 Vicesecretari.
Codi Dependència: 500.1.02.2
Nivell Estructural: 2 Classe: 7
Nivell del lloc de treball: 30

0.4.3.3 GABINET JURÍDIC CENTRAL
Codi Dependència: 622.2.56.0
Nivell Estructural: 2 Classe: 6

El Gabinet Jurídic Central actua sota la direcció política del Regidor de Presidència.

a) La direcció immediata correspon al Director del Gabinet, amb grau de Coordinador de

Serveis i consideració de lloc de treball de confiança.

b) En el si del Gabinet Jurídic Central, l'Alcaldia pot constituir Sots-direccions amb

caràcter de llocs de treball de nivell 26, corresponents a funcionaris de carrera en les

categories de Tècnic Superior en Dret o de Tècnic d'Administració General, llicenciat
en Dret.

c) Les funcions tècniques del Gabinet són exercides pels Tècnics dels Serveis Jurídics,
llocs de treball de nivell 24, corresponents a les categories i a la titulació esmentades en

l'apartat anterior.
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Funcions del Gabinet Jurídic Central:
- Assessorament i emissió d'informes i dictàmens de caràcter jurídic, sol·licitats pels

Òrgans de Govern de la Corporació següents: Alcalde i Tinents d'Alcalde, Consell

Plenari, Comissió de Govern i Consell Municipal Permanent.
- Assessorament del Consell d'Empreses i Institucions Municipals i especialment, del seu

Conseller Executiu. Informe dels projectes d'estatuts dels organismes autònoms locals,
fundacions i societats mercantils municipals, empreses o cooperatives mixtes i consorcis.

- Informe de les qüestions de competència entre l'Ajuntament i altres Entitats públiques.



- Informes i proposta de resolució als Òrgans de Govern municipals competents dels
recursos de reposició i en general, dels recursos administratius interposats contra els
actes i les resolucions dels Òrgans de Govern o auxiliars de l'Administració Municipal,
sense perjudici de la facultat d'informe previ atribuïda als Assessors Jurídics d'Àrea o

Districte, que pot substituir o completar l'informe que li correspon emetre al Gabinet
Jurídic Central.

- Seguiment de tràmits i terminis en els expedients per substanciar els recursos de

reposició, i administratius en general, qualsevol que sigui l'òrgan que els tramiti i que
emeti informe.

- Informe i proposta de resolució als òrgans municipals competents de les reclamacions
prèvies sobre qüestions de dret privat.

- Informe previ a l'exercici d'accions, a la interposició de recursos administratius i

contenciós-administratiu i a la compareixença de l'Ajuntament com a demandat o

coadjuvant en assumptes judicials o de qualsevol altra naturalesa, exclosa la jurisdicció
laboral.

- Representació i defensa de la Corporacíó en assumptes de tipus contenciós, qualsevol
que sigui la jurisdicció competent, i en els recursos administratius de tota classe en els

quals I'Ajuntament en sigui part o estigui interessat.
- Preparació i elaboració dels Reglaments, Ordenances, Bans, Plecs generals per a la

contractació administrativa i altres normes municipals dirigides a regular l'activitat i la
conducta ciutadana; compilació, revisió, refosa, simplificació i edició d'aquestes nor

mes; informe i proposta de resolució sobre les reclamacions presentades en l'exposició
pública de les normes i plecs generals esmentats.

- Estudi de les disposicions de caràcter general relacionades amb I'Ajuntament i el seus

interessos; promoció i seguiment d'iniciatives legislatives i reglamentàries sense perjudi
ci de les iniciatives que en la matèria corresponguin a les Àrees i Districtes municipals en

les seves respectives competèricies.
- Preparació i seguiment dels programes municipals en matèria normativa i els de revisió

o desenvolupament de l'ordenament intern municipal.

Atribucions de la Direcció del Gabinet:
- La planificació del treball del Gabinet, la previsió de les seves necessitats i la gestió dels

mitjans financers i materials que se li adscriguin.
- La participació en l'assenyalament dels seus objectius.
- La definició de I' estructura interna del Gabinet, la configuració dels seus llocs de treball i

grups de treball i la proposta a la Regidoria de Presidència per a la constitució i provisió
de les sots-direccions.

- L'adscripció i el trasllat del personal als llocs de treball corresponents a les seves

respectives categories i graus, amb excepció de les sots-direccions i llocs de treball

singularitzats de diferent espècie o dotats de diferent complement específic.
- L'organització i la coordinació del treball del Gabinet i la distribució entre els diferents

llocs o grups.
- La direcció del Gabinet mitjançant ordres i en el seu cas, direccions i orientacions

tècniques, sobre tot el personal que hi és adscrit.
- La fiscalització del compliment de les obligacions de tot el personal del Gabinet; i

l'atenció al seu millorament professional, a les relacions humanes i a les condicions de

seguretat i salubritat en el treball.
- El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, escrits i altres documents formulats pels

funcionaris del Gabinet.
- La formulació dels documents atribuïts de manera reglamentària al Gabinet com a

conjunt orgànic.
- La formulació i curs d'instruments i directrius de caràcter tècnic, als Assessors jurídics

d' Àrea o Districte.
.

- L'avocació, per assumptes concrets de la funció d'informe dels recursos de reposició i
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recursos administratius, en general, que correspon als Assessors jurídics d'Àrea o Dis

tricte.

Atribucions específiques de les Sots-direccions del Gabinet:
Els Sots-directors del Gabinet, sense perjudici de les funcions que els correspon com a

lletrats dels Serveis Jurídics, exerceixen les atribucions que els delega el Director del

Gabinet, fins a l'abast que vulgui determinar. En el supòsit de constituir-se grups de treball

en qualitat d' estructures internes del Gabinet a càrrec dels esmentats Sots-directors, la

delegació es referirà primordialment a:

- La distribució del treball entre els membres del grup.
- La direcció immediata dels treballs d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció

del Gabinet.
- El control de la quantitat i qualitat del treball executat.

Malgrat això, la Direcció del Gabinet pot, en qualsevol cas, encomanar directament

I'execució de determinats treballs a qualsevol membre del grup, sense perjudici que els

treballs es puguin realitzar sota la supervisió del sots-cap corresponent.

Assessors jurídics d'Àrees o Districtes:

Llocs de treball d'Assessor jurídic lletrat amb nivell de complement de destinació 22,
corresponents a funcionaris de carrera de les categories de Tècnic Superior en Dret o

Tècnic d'Administració General amb el títol de llicenciat en Dret.

Actua sota la dependència orgànica directa del Coordinador de Serveis de I'Àrea o

Districte corresponent i en l'aspecte tècnic, sota la dependència funcional del Cap del

Gabinet Jurídic Central. Conseqüentment, els Assessors jurídics d' Àrea o Districte, han

d'atenir-se, en l'exercici de les seves funcions, a les orientacions oportunes, emanades del

Coordinador de Serveis del qual depenen orgànicament i a les instruccions i directrius de

caràcter tècnic que els doni el Director del Gabinet Jurídic Central. Cada Àrea o Districte

crearà com a mínim un lloc de treball d'aquestes característiques.

Funcions:
- Assessorament jurídic general als Òrgans de Govern i directius de la seva respectiva

Àrea o Districte. Informe dels assumptes següents:
- Expedients de municipalització de serveis, alteració de la forma de gestió dels serveis

municipals o cessament de la municipalització d'un servei.

- Reclamacions, presentades durant els períodes d'informació pública en expedients de

qualsevol classe, en les quals es plantegin problemes de tipus jurídic.
- Plecs de clàusules econòmico-administratives per a la contractació d'obres, serveis i

subministraments, diferents al del plec-tipus i que no siguin repetició d'altres que ja
han rebut informe.

- Convenis i concerts de tota classe en els quals intervingui l'Ajuntament.
- Validació de poders i documents acreditatius de la personalitat, en els supòsits en els

quals la Secretaria .general els delegui aquesta comesa.

- Qüestions i incidències en els expedients de contractació, sobre els quals, segons la

legislació general aplicable, sigui necessari l'informe de l'Assessoria Jurídica.

- Participació en la taula de contractació quan el Secretari els delegui aquesta co-

mesa.

- Transaccions i arbitratge sobre drets de la Hisenda municipal.
- Expedients de resolució d'acords i convenis fiscals.
- Expedients de reivindicació i defensa dels béns i drets de I'Ajuntament.
- Reclamació per la Corporació de la responsabilitat civil als seus funcionaris.

- Els expedients en relació als quals els Caps d'Unitat Operativa o d'anàloga instància

orgànica, sollícítin informe sobre punts jurídics dubtosos o quan no disposin d'altra

assistència jurídico-administrativa.
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- Les reclamacions prèvies sobre qüestions de Dret laboral.
- Els recursos de reposició i en general, els recursos administratius interposats contra

els actes i resolucions d'òrgans de govern o auxiliars, en assumptes de la competència
de l'Àrea o Districte corresponent; sense perjudici de les funcions que sobre la
matèria s'assignen al Gabinet Jurídic Central i de la facultat d'avocació per part de la
Direcció del Gabinet Jurídic Central.

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de
la Comissió Municipal Permanent del 12 de novembre de 1981, i a més, les següents:

0.4.3.4 Gabinet de Relacions Públiques i Protocol.
Codi Dependència: 531.2.03.3
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
L'esmentat Gabinet desenvoluparà les relacions públiques i de protocol de l'Ajuntament, i

en especial les següents:

- Atenció protocolària a la Corporació Municipal i als seus membres.
- Relacions Públiques amb d'altres Institucions, Entitats i Autoritats.
- Activitats de Relacions Públiques municipals.
- Gestió dels locals en els quals es desenvolupin actes de representació de l'Ajuntament.

0.4.3.4.1 Unitat Operativa de Cerimonial i Protocol.
Codi Dependència: 531.2.03.3

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa.
Nivell Estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

- Assistència al Regidor-Conseller de l'Àrea en l'exercici de les seves funcions directives.
- Assistència tècnico-administrativa a tots els òrgans de l'Àrea.
- Informe i proposta de resolució de tots els expedients instruïts pels esmentats

òrgans.
- Preparació del pressupost i control de l'aplicació de les partides concernents a l'À-

rea.

- Control de les despeses produïdes per les diverses dependències de l'Àrea.
- Administració de les Drassanes i de l'antic Mercat del Born.
- Col·laboració amb els òrgans competents de l'Àrea d'Esports, per a actes i manífesta-

cions no estrictament esportives.
- Relacions amb la Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona i amb el Palau

de Congressos.
- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o

consum ordinari i no específic.
- Control i supervisió del servei de macers i porter major.
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0.4.3.4.1.1 Negociat de Relacions Públiques.
Codi Dependència: 533.3.01.1

Tipus: Negociat operatiu
Nivell Estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Instrucció dels següents expedients:

- D'atorgament de la Medalla de la CIutat i dels títols de Fill Adoptiu i Predilecte de

Barcelona.

D'agermanament de la Ciutat de Barcelona amb altres municipis.
D'organització de la Cavalcada dels Reis.

De cessió dels edificis i locals administrats per l'Àrea per a exposicions o altres

actes d'interès ciutadà.

D'autoritzacions per a la utilització de les columnes anunciadores de la via pú
blica.

- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències fins a

la consumació del contracte, de les adquisicions, serveis i subministraments relacio

nats amb les activitats de l'Àrea.
- Arrendament de serveis personals i materials de tercers, per a l'organització d'actes i

manifestacions públiques d'iniciativa municipal: Cavalcades, festes, certàmens, com

peticions, concursos, exposicions, congressos, assamblees, convencions, simposis,
conferències, reunions, recepcions, banquets, etc.

- Cessió a tercers de l'ús de les Drassanes, Poble Espanyol, Palau d'Esports (per a

actes o manifestacions no estrictament esportius), antic Mercat del Born, salons de

les Cases Consistorials i altres edificis o locals municipals de caràcter representatiu

per a la celebració d'actes d'interès ciutadà.
- Adquisició i subministrament dels següents béns:

- Aparells, instruments, útils i materials seleccionats amb els tècnics de fotografia,
cinematografia, mitjans audiovisuals i disseny, destinats a l'Oficina Tècnica de la

Unitat.
- Llibres, revistes, diaris i publicacions per a les Dependències de l'Àrea.
- Obsequis per a hostes il·lustres.
- Entrades del Gran Teatre del Liceu i altres espectacles per a convidats de la Cor-

poració.
- Articles de menjar i beure per al bar de Regidors; vaixella, cristalleria, aparells i

útils específícs per a l'esmentat bar.
- Mobiliari i parament per al Palauet Albèniz i el Palau Reial de Pedralbes.

- Arrendament dels serveis de conservació i entreteniment i assegurança, en el seu

cas, dels béns enumerats en l'epígraf anterior.

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o

consum ordinari i no específic amb destinació als òrgans que s'indiquen:
- Oficina de Regidors i d'Assistència a Grups Polítics.
- Tinència d'Alcaldia.
- Regidoria de Relacions Ciutadanes i òrgans que en depenen directament.

- Coordinador de Serveis de Relacions Ciutadanes amb tots els òrgans que en de-

penen.
- Impressió de les publicacions de l'Àrea que, per qualsevol circumstància, no pugui

fer la Impremta Municipal.
- Convenis i concerts amb altres entitats, públiques o privades, per a la seva

col·laboració amb l'Ajuntament en matèries de la competència de l'Àrea.
- Instrucció dels expedients econòmics relatius a tota l'activitat de l'Àrea.

- De planiflcació de despeses i previsió d'inversions.
- D'autorització de despeses.



- D'aprovació de factures i actes de recepció.
- De justificació de les quantitats lliurades en concepte de pagaments a justificar.

- Assistència administrativa de la Unitat.
- Comandes de material.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats a

la Unitat.
- Control de costos i resultats dels serveis, indicadors de gestió.
- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i dependències de la Unitat i

relació amb els serveis Tècnics encarregats d'aquestes funcions.
- Control de les destinacions i situació de tot el personal.
- Registre, arxiu i documentació general de la Unitat.

- Instrucció dels expedients sancionadors en les següents matèries:
- Actes, activitats i ínstallacions a les vies públiques i recintes d'especial caràcter

ciutadà, que es relacionen en l'ANNEX que es transcriu a peu de pàgina.
- Fires i mostres de caràcter promocional i manifestacions similars.
- Manifestacions i activitats ciutadanes que afectin a més d'un Districte.
- Rodatge de pellícules a la via pública.

0.4.3.4.1.2 Servei Tècnic de Relacions Públiques
Codi Dependència: 533.2.02.0
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell Estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Organització d'actes de relacions públiques de tota mena.

- Organització d'actes ciutadans relacionats amb esdeveniments ordinaris i extraordi-
naris.

- Organització i control de serveis i materials per a l' organització de manifestacions
públiques d'iniciativa municipal, certàmens, cavalcades, competicions, concursos,
conferències, reunions, concerts, representacions, etc.

- Coordinació de la utilització per tercers de les Drassanes, Poble Espanyol, antic
Mercat del Born, i altres edificis i locals municipals de caràcter representatiu.

- Collaboracíó amb els organitzadors de congressos, convencions, assemblees, com

peticions, concursos i altres events anàlegs.
- Organització d'actes a les dependències municipals en atenció als visitants de la

Ciutat i participants en manifestacions ciutadanes.
- Promoció de la Ciutat com a seu de congressos i altres manifestacions de trascen-

dència pública.
- Promoció i coordinació de visites col-lectives a l'Ajuntament.
- Campanyes i activitats de relacions públiques.
- Coordinació dels actes d'agermanament amb altres ciutats.
- Confecció de publicacions, programes, guies i plànols, dissenys informatius i publici-

taris.
- Muntatge d' exposicions.
- Coordinació i control de «stands» municipals a Fires i Salons.

ANNEX: Relació de les vies públiques i recintes d'especial caràcter ciutadà: Plaça de Sant Jaume; Plaça del Rei;
Avinguda de l'Estadi; Avinguda Marquès de Comillas; Carretera de Miramar; Avinguda Rius i Taulet; Avinguda Maria
Cristina; Rambles; Rambla de Catalunya; Plaça de Catalunya; Gran Colom; Moll de Bosch i Alsina; Avinguda Diagonal;
Avinguda Meridiana; Recint Parc de la Ciutadella; Muntanya de Montjuïc.
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- Publicació del calendari anyal dels actes de transcedència ciutadana que es cregui

hagin de celebrar-se a Barcelona, organitzats per entitats i institucions de qualsevol
classe.

_ Publicació quinzenal dels actes de trascendència ciutadana que es realitzin a la Ciu-

tat.
- Installació de pannells mòbils o fixos a la via pública per anunciar la celebració

d'actes i manifestacions ciutadanes.
- Senyalització de dependències i itineraris dins els edificis municipals.
- Seguiment i control del logotip municipal.
_ Coordínacíó, assessorament i assistència tècnica als òrgans de l'Administració

Municipal sobre la utilització i explotació dels mitjans audiovisuals.

0.4.3.4.1.3 Servei de Cerimonial.
Codi Dependència: 531.2. O 1.1

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell Estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:
- Atenció protocollàrta a la Corporació i als seus membres.

- Recepció d'invitats.
_ Organització dels actes públics que es celebrin per l'Ajuntament en els edificis

municipals: cerimònies, homenatges, banquets, recepcions.
_ Assistència als membres de la Corporació en els seus viatges i desplaçaments ofi-

cials.
_ Gestió de les localitats que corresponen a l'Ajuntament al Gran Teatre del Liceu i al

Palau de la Música, per qualsevol títol.

0.4.3.4.1.4 Oficina de Troballes
Codi Dependència: 536.2.01.0

Tipus: Centre de Prestació de serveis personals
Nivell Estructural: 6 Classe: 9

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
_ Recepció, custòdia i devolució, en el seu cas, dels objectes trobats i liquidació de les

recompenses pertinents, de conformitat amb el que disposen els articles 615 i 616

del Codi Civil.

0.4.3.4.1.5 Oficina de Majordomia
Codi Dependència: 531.2.02.2

Tipus: Centre de treball executor

Nivell Estructural: 6 Classe: 8

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
_ Habilitació de l'edifici i els salons de la Casa Consistorial per tal de celebrar-hi actes

públics.
- Bar i menjador de la Casa Consistorial.
_ Neteja dels edificis centrals (Casa Consistorial i edificis annexos, edificis dels carrers

� d'Avinyó i del Portal de l'Àngel).



- Trasllats de mobiliari i material entre les dependències municipals.
Tauler d'anuncis (col·locació i retirada dels documents a exposar diligències
acreditatives d'haver-ho fet).

0.4.3.4.1.6 Administració del Palauet Albèniz
Codi Dependència: 532.2.01.5
Tipus: Centre de prestació de serveis personals.
Nivell Estructural: 6 Classe: 9

Funcions:
- Vigilància, manteniment i habilitació del Palauet Albéniz.

0.4.3.4.1.7 Administració del Palau de Pedralbes
Codi Dependència: 251.2.13.8
Tipus: Centre de prestació de serveis personals
Nivell Estructural: 5 Classe: 9

Funcions:
- Gestió del Palau de Pedralbes

0.4.3.5 REGIDORIA DE PUBLICACIONS I EDICIONS
Codi Dependència: 622.2.91.2
Tipus: Sector d'actuació
Nivell Estructural: 1 Classe: 4

Funcions:
La promoció i coordinació de tota la activitat de l'Ajuntament en matèria de llibres, fullets,
revistes i altres publicacions mitjançant la gestió unitària de llur edició i la fixació de criteris
respecte de
les prioritats, continguts, presentació i pressupost de les edicions.

0.4.3.5.1 Comissió Assessora de Publicacions i Edicions
Codi Dependència: 621.8.13.2

La Comissió Assessora de Publicacions i Edicions, assessorarà a la Regidora en totes les
qüestions de la seva competència i tindrà la següent composició:

Presidenta: la Regidora.
Vocals: Un representant de les Revistes publicades per l'Ajuntament; un representant
de cada un dels Àmbits de l'Administració Municipal Executiva; el Director Gerent del
Centre Gestor de la Impremta Municipal,el Responsable de producció editorial i el
Gerent de Publicacions que actuarà com a vocal Secretari de la Comissió. Els represen
tants dels Àmbits seran designats pels respectius Regidors.

Les funcions de la Comissió seran:
- Assessorar a la Regidora en les qüestions de la seva competència que estimi oportú

sotmetre-li en particular, en les següents:
- Definició de la política editorial de l'Ajuntament i dels plans i programes de publica

cions.
- Coordinació i prioritats entre les diferents publicacions municipals.
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Funcions:
- Formulació dels projectes i pressupostos de les edicions i publicacions cocretes i els

plecs de condicions per a la contractació.
- Definició dels preus i tirades aconsellables.
- Gestió pressupostària. Seguiment de l'aplicació de les partides i administració de les

quantitats lliurades en concepte de pagaments a justificar.
- Instrucció dels expedients per a l'aprovació dels projectes i pressupostos; i per a

l'autorització de la despesa i contractació de la impressió i, si s'escau, de les

diferents actuacions editorials.
- Instrucció dels expedients d'autorització de despesa i de contractació de l'adquisició

de materials, maquinària, estris i consumibles per a la Impremta i d'arrendament, si

s' escau, dels serveis de conservació i entreteniment dels esmentats béns.
- Tramitació de les factures i actes de recepció.
- Avaluació dels costos previstos de les publicacions en projecte.
- Control de costos i ingressos de totes les publicacions municipals.
- Control de les vendes de les publicacions i dels «stocks» existents.
- Magatzematge de restes d'edicions i gestions per a la seva col-locació i propostes

per a l'eliminació del material obsolet.
- Promoció de la venda i difusió de les publicacions municipals.
- Assistència a fires i exposicions.

- Creació de colleccíons de temes determinats.
- Establiment de les orientacions estètiques i criteris per al disseny de les publicacions

d'acord amb les orientacions de la Comissió d'Imatge, si s'escau.

0.4.3.5.2 Gerència de Publicacions i Edicions
Codi Dependència: 537.1.01.0
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Coordinació i direcció superior dels òrgans depenents de la Gerència, amb les
atribucions assignades als Caps de les Unitats Operatives amb caràcter general per
l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

- Assistència tècnica a la Regidoria en el desenvolupament de les seves funcions.
- Elaboració i seguiment dels plans i programes i dels calendaris de les publicacions i

edicions municipals, d'acord amb les directrius assenyalades per la Regidoria.
- Executar i fer complir les decisions de la Regidoria.

Gestió econòmica: formalització del pressupost de la Regidoria de Publicacions i

Edicions, planíñcacíó de la despesa i previsió d'inversions, control d'execució del

pressupost, definició dels criteris per a la promoció, venda i distribució de les

publicacions; criteris generals de finançament de les publicacions i coordinació i

control de les relacions amb altres entitats; control dels resultats obtinguts i anàlisi dels
costos i rendiments.

- Posada en marxa de la mecanització i sistematització del control de la gestió.

0.4.3.5.2.1 Servei de Gestió de Publicacions.
Codi Dependència: 537.2.02.4

Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell de lloc de Treball del Cap: 22
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- Preparació de convenis amb altres entitats públiques i privades per a coedicions i

altres modalitats de collaboració en matèria de publicacions.
- Publicació periòdica d'un índex de les publicacions en existència i informació al

públic sobre els fons editorials de l'Ajuntament. Formació i actualització del fitxer de
les empreses acreditades del sector en les diverses branques, i dels subministradors i

contractistes.
- Gestió de l'arxiu de publicacions.

0.4.3.5.2.2 Responsable d'Edicions
Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Direcció del procés editorial en els seus aspectes tècnics.

- Orientació del tipus i característiques tècniques més adients per a cada publicació.
Orientació i suport als òrgans redactors de les diferents Àrees i sectors de
l'Administració Municipal, en els aspectes tècnics de preparació, complementació i

configuració dels originals.
Disseny de la imatge editorial de les publicacions municipals d'acord, si s'escau, amb
les orientacions fixades per la Comissió d'Imatge.
Proposta de criteris tècnics editorials d'aplicació general a les revistes municipals.
Proposta de creació de colleccions especialitzades i formulació del seu disseny i

criteris editorials.
- Informes sobre raons que justifíquin els encàrrecs d'impressió a empreses que no

siguin la Impremta Municipal.
- Gestió de l'arxiu d'originals i de materials editorials.

Funcions:
- Lectura de revisió conceptual i formal del text (comprovació de l'exactitud de les

informacions i correcció d'estil) i traduccions.
- Aplicació de les normes de disseny (marcatge tipogràfic); orientació sobre els

aspectes gràfics de l'edició i les ilustracions.

0.4.3.5.2.2.1 Lector d'Originals
Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 20

0.4.3.5.2.2.2 Corrector de Textos
Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 20

Funcions:
- Sobre els processos de fotocomposició i gravació: correcció de galerades i

paginades; revisió dels materials filmats (fotolits, fotogravats, etc.).
- Sobre' el procés d'impressió: establiment de les especificacions tècniques per al

procès d'impressió i enquadernació: control i seguiment d'aquests processos.
- Control del producte acabat, del lliurament de la tirada i mitjançant mostreig, de

la qualitat de l' edició.
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0.4.3.5.2.3 Oficina de la Gaseta Municipal
Codi Dependència: 551.2.02.1

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell Estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Edició de la Gaseta Municipal; preparació dels originals per a la Impremta

(elaboració en suport magnètic dels originals amb els corresponents comandaments

perquè la Impremta pugui procedir a la transcodificació; correcció de textos i

traducció al català); seguiment dels treballs d'impressió (correcció de proves,

compaginació); i administració de l'Oficina i de la Gaseta (subscripció i distribució).

0.4.3.5.2.4 Redacció de «Barcelona Metrópolis Mediterrànea»

Funcions:
- Redacció i preparació dels respectius originals de l'esmentada publicació.

0.4.3.5.2.5 Redacció de «Barcelona Esports»

Funcions:
- Redacció i preparació dels respectius originals de I' esmentada publicació.

0.4.3.5.2.6 Redacció de la «Gaseta Sanitària»

Funcions:
- Redacció i preparació dels respectius originals de l'esmentada publicació.

0.4.3.5.2.7 Redacció de «Barcelona Iü»

Funcions:
- Redacció i preparació dels respectius originals de l' esmentada publicació.
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Respecte a les publicacions esmentades, el Servei de Gestió de Publicacions i el

Responsable d'Edició , tindran al seu càrrec, segons les respectives competències,
I' execució de totes les activitats necessàries per a la realització del cicle complet de la

seva edició, promoció i distribució.

0.4.3.6 CENTRE GESTOR IMPREMTA MUNICIPAL
Codi Dependència: 565.2.01.0

A) Acord de constitució

Per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 21 d'abril de 1989 s'acordà

constituir el Centre Gestor Impremta Municipal que s'insereix dins de la Regidoria de

Presidència.



Primera.
El Centre de treball executor d'aquest Ajuntament, denominat Impremta Municipal, es

constitueix en Centre Gestor, com a òrgan especial d'administració amb autonomia
funcional i gestió econòmica, segons allò que disposa la Normativa Marc Reguladora
dels Centres Gestors, aprovada per acord de la Comissió de Govern, d'l de març de
1989, ratificada pel Consell Plenari en sessió de 10 de març del mateix any, i amb el
que s'estableix en aquesta Norma constitutiva.

B) Norma constitutiva.

Segona.
El Centre Gestor Impremta municipal s'adscriu a la Regidoria de Presidència, com un

dels serveis integrants de l'Àmbit O.

Quarta.
La direcció i gestió superior del Centre correspon al Consell d'Administració, format
pels Regidors membres de la Comissió de Govern, presidida per F Alcalde d'acord amb
el que estableix el paràgraf 1 de la Norma 13 de l'esmentada Normativa Marc.

Tercera.
La comesa principal del Centre Gestor Impremta Municipal, és produir tota la
remenderia sol, licitada per l'Ajuntament amb uns costos competitius i amb una

garantia de qualitat i puntualitat. També pren part en la producció de llibres, díptics,
opuscles, cartells, etc., amb els mateixos criteris de qualitat, puntualitat i competitivitat.

Cinquena.
Corresponen al Regidor dels Serveis de Presidència, com a Conseller Delegat del
Consell d'Administració del Centre, i sense perjudici d'allò que li atribueix l'apartat 6è
del Decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, les facultats se

güents:

a) Exercir la inspecció superior dels Serveis del Centre.

b) Donar les ordres i instruccions que cregui més convenients perquè funcionin

adequadament els esmentats serveis, d'acord amb les directrius assenyalades pel
Consell d'Administració.

c) Autoritzar i disposar de les despeses i reconèixer les obligacions, la quantitat de les
quals, excedeixi de la competència atorgada al Gerent del Centre i no superi el 5 %
del límit general aplicable a la contractació directa.

d) Contractar les obres, els serveis i els subministraments, d'acord amb el procediment
legal establert, sempre que la quantitat es trobi dins dels límits assenyalats en el

paràgraf anterior i la durada del contracte no sigui superior a un any ni exigeixi
crèdits superiors als establerts en el pressupost anual.

e) Desenvolupar la gestió econòmica del Centre, d'acord amb el Pressupost aprovat,
en allò que ultrapassi les facultats assignades al Gerent.

Sisena.

Corresponen al Gerent del Centre, les atribucions següents:
1. Les esmentades en l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals

de 17 de juny de 1955, amb excepció de les d' ordenar pagaments.
2. Les assenyalades en l'apartat A (de caràcter general), B (en matèria d'organització),

C (en matèria de personal), i D (en matèria de processament de treball), de la
norma 16 de la Normativa Marc Reguladora dels Centres Gestors.

3. Les assenyalades en l'apartat E (en matèria econòmica) de la ja esmentada norma

16, amb les limitacions següents:
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Atribució la. Autorització i disponibilitat de les despeses:
- Apartat a), fins allímit de 6.250.000 de pessetes.
- Apartat b), fins allímit de 4.000.000 de pessetes.
- Apartat e), fins allímit de 3.000.000 de pessetes.

Atribució 2a. Aprovar projectes i atorgar contractes amb els límits assenyalats
a l'Atribució la.

Atribució 3a. Reconeixement d'obligacions amb els límits assenyalats a l'Atribució

la.

Atribució 4a. Despeses a justificar amb ellímit de 2.000.000 de pessetes.

Les altres atribucions assenyalades en l'apartat E de l'esmentada norma 16, les

exercirà en els termes citats en aquesta norma.

Setena.
Correspon al Gerent, dins els límits indicats en l'apartat anterior, la configuració dels

llocs de treball de qualsevol ordre, l'assignació de les seves tasques, la possible
agrupació en subòrgans de base i les relacions de coordinació i subordinació entre ells,
d'acord amb el que determina la norma 16, B, e) i 17, 2n de la Normativa Marc i

l'apartat 5, 2n d'aquesta Norma constitutiva.

Vuitena.
1. El Gerent, abans del termini del mes de setembre de cada any, i sense perjudici del

seguiment periòdic del compliment dels programes i de l' obtenció de resultats a què
el Centre està sotmès per part de la Comissió de Govern, elevarà al Consell

d'Administració per mitjà del Conseller Delegat, una proposta sobre el manteni

ment o la modifícació dels objectius i resultats exigibles per a l'exercici següent, i

sobre els indicadors aplicables i els mitjans de tota classe que, segons el seu parar,

siguin necessaris per aconseguir-los.

2. Aquesta proposta serà analitzada i rebrà l'informa de l'òrgan de suport a què es

refereix el paràgraf 2 de la Norma 19 o, en el seu cas, la Disposició Transitòria

única, de la Normativa Marc.

Novena.
Les possibles pèrdues que es produeixin al final de cada exercici, seran compensades
per l'Ajuntament amb la finalitat que el Centre pugui començar amb el balanç

equilibrat, llevat del cas que la Comissió de Govern, d'acord amb el que preveu la

norma 27, 1, 2n de la Normativa Marc, decidís l'extinció del Centre Gestor.

C) Missió.

Produir tota la remenderia sol· licitada per l'Ajuntament a uns costos competitius amb

garanties de qualitat i puntualitat. També prendre part en la producció de llibres,

díptics, opuscles, cartells, etc., amb els mateixos criteris de qualitat, puntualitat i com

petitivitat.

D) Funcions.

La missió del Centre Gestor, es realitzarà mitjançant l'exercici de les funcions se

güents:
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- Composició de textos per a la confecció de llibres, fullets, cartells, remenderia en

general, sobres, talonaris i material imprès d'oficina.
- Disseny i compaginació de cartells, tríptics i tota mena d'impresos.
- Reproducció mitjançant fotografia d'originals per a la seva impressió, ja sigui en

blanc i negre o per selecció de color.
- Impressió offset i tipogràfica amb un format màxim de 70 x 100 cm.

- Enquadernació de llibres i fulletons, cosits a l'americana.
- Control de la normativa gràfica i de la utilització jeràrquica i organitzativa.
- Planificació, programació i seguiment dels treballs per regular la producció, raciona-

litzant les sèries i vetllant pel compliment dels calendaris previstos.
- Informar als peticionaris dels serveis dels lliuraments programats.
- Control del temps emprats i dels materials utilitzats en cada treball, mitjançant el

control del fulls de ruta i del programa del control informatitzat.
- Control de qualitat i costos de tot el procés de producció.
- Facturació dels treballs realitzats, per al control de l'eficàcia de la gestió, com també

per a la imputació dels costos corresponents als òrgans peticionaris.
- Confecció d'albarans i registre de lliuraments en el llibre de sortides.
- Dístrlbucíó i lliurament.
- Sol' licitud de les necessitats d'aprovisionament, amb especificació de quantitats, quali-

tats i terminis de subministrament, al Negociat del Serveis Tècnics Generals, de:
- Peces i material de reposició general.
- Primeres matèries per a la producció.
- Matèries auxiliars.

- Collaboració amb la Unitat Operativa de Suport en la fixació de les necessitats

d'aprovisionament de maquinària i instal·lacions.
- Gestió d'estocs: control d'entrades, sortides i existències. Mesures per a la bona

conservació de les mercaderies emmagatzemables. Determinació dels estocs econò

mics i punts de reposició.
- Venda directa de subproductes i deixalles.
- Relació amb els responsables dels òrgans peticionaris per a la correcció o modifica-

ció de les mostres resultants de les proves d'impressió.
- Reciclatge i formació del personal de la Impremta Municipal, capacitant les

persones que hagin d'utilitzar les últimes tecnologies aplicades al sector.

E) Estructura interna.

L'organització interna, bàsica o primària, del Centre Gestor Impremta Municipal, es

configura a partir de la Gerència amb les atribucions assignades a l'apartat 6è de la
Norma constitutiva.
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Sota la dependència directa de l'Alcalde, exercirà les funcions que aquest li encomani i en

particular les següents:

0.4.4 GABINET DE L'ALCALDIA
Codi Dependència: 622.2.67.2
Nivell Estructural: 2 Classe: 6

- Coordinació i seguiment de tots els assumptes amb origen o destinació a l'Alcaldia que

tinguin caràcter econòmic i /0 administratiu.
- Relació i coordinació amb tots els òrgans de l'Administració Municipal respecte d'aquelles

qüestions que hagin d'ésser aprovades per Decret de l'Alcaldia, o per acord de la
Comissió Municipal Permanent o del Consell Ple, així com de la Comissió Municipal de

Govern, de la qual serà Secretari.

Seguiment i impuls dels acords presos pels òrgans abans esmentats així com dels acords o

convenis de caràcter econòmic amb altres institucions que hagin d'ésser aprovats.
Control i seguiment de tota la signatura d'índole econòmica de l'Alcaldia.
Supervisió del funcionament i organització de l'Oficina Administrativa de l'Alcaldia i del

personal subaltern que se li designi.

0.4.4.1 Servei de Premsa.
Codi Dependència: 534.2.01.2

Funcions:
- Canalitzar les relacions de la Corporació i dels seus òrgans auxiliars amb els mitjans de

comunicació social.
- Proporcionar informació del Municipi als indicats mitjans:

- Organització de rodes de premsa.
- Organització i realització de campanyes per a promoure i difondre o popularitzar

actuacions municipals.
- Redactar informacions periodístiques de notícies i actes de l'Ajuntament i distribuir-les

als mitjans de comunicació social.
- Recollir i traslladar a la Corporació i als seus òrgans auxiliars les notícies, articles o

comentaris d'interès per al Municipi, apareguts en els mitjans de comunicació social:
- Preparació d'un Butlletí resum de la premsa diària i distribuir-lo.
- Realització de gravacions magnetofòniques d'emissions i distribuir-les.
- Preparació de «dossiers» informatius de qüestions determinades.

- Obtenció, ordenació i manteniment d'un arxiu amb tota la informació d'interès munici-

pal publicada en els mitjans de comunicació; colleccíons de diaris; gravacions; resums

de premsa; comunicacions rebudes i trameses, etc.

Funcions:
- Desenvolupament dels estudis, treballs i qüestions tècniques encaminades a la projecció

internacional de la Ciutat de Barcelona, el manteniment de les seves relacions amb
altres ciutats del món i la integració i/o participació en associacions internacionals de
municipis.

0.4.4.2 Projecció Internacional de la Ciutat.
Codi Dependència: 530.4.01.3

0.4.4.3 Oficina Administrativa de l'Alcaldia.

Decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988 (punt 5.1.1.2).
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0.4.5 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ
Codi Dependència: 520.1.01.0

Tipus: Staff general.
Nivell estructural: 2 Classe: 8
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El Gabinet Tècnic de Programació s'adscriu directament a l'Alcaldia, té atribuïdes les

següents funcions:

- Realitzar el seguiment i l'anàlisi de l'evolució de l'economia i de la política econòmica dels
diferents nivells rellevants per la gestió municipal.

- Seguiment i anàlisi de l'activitat legislativa econòmica, en especial 'dels pressupostos de
l'Estat i de la Generalitat.

- Observació i anàlisi del procés de transformació de la ciutat de Barcelona i de l'Àrea Me-

tropolitana.
- Formulació i avaluació de propostes de política econòmica.
- Anàlisi i avaluació de les grans decisions d'inversió i de despesa.
- Seguiment de l'activitat municipal, i de l'execució temporal dels projectes que es

defineixen com a crucials.
- Integrar els grans plans sectorials, analitzar els seus efectes agregats, la seva coherència

global i les implicacions en termes de fínancíacíó.
- Elaborar tècnicament els programes d'inversions.
..' Preparar els dossiers puntuals relacionats amb negociacions i processos de decisió de

l'Alcaldia, realitzant el seguiment d'aquelles que així se li encarregui.

Amb la finalitat d'assegurar el seguiment de l'activitat municipal, els diferents Àmbits,
Empreses i Instituts municipals hauran de trametre al Gabinet Tècnic de Programació la

informació i estudis necessaris pel compliment dels seus objectius.
Quan s'hagin d'analitzar qüestions complexes que afectin diversos Àmbits o Àrees, l'Alcaldia

constituirà el corresponent grup de treball sota la direcció del responsable del Gabinet Tècnic

de Programació i amb la participació efectiva dels sectors implicats.

Es procedirà a adoptar les disposicions pertinents per tal de fer efectiva la presència del

Director del Gabinet Tècnic de Proqramacíó, amb veu i sense vot, en els següents òrgans:

- Comissió Tècnica d'Administració.
- Consell d'Empreses.
- Pla Estratègic Barcelona 2000.
- Institut d'Estudis Metropolitans.
- Empreses Municipals de Transports.
- Societats i Òrgans relacionats amb les grans infrastructures (AOMSA, IMPU, PMH,

VOSA i altres).

L'Alcaldia, en data de 25 d'abril de 1990 ,
va crear el programa «Ajuntament Jocs Olímpics

92», amb l'objectiu d'elaborar un informe-pla d'actuació, per tal de preveure completar les

prestacions que la ciutat ha d'oferir amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992; i establir la

implicació necessària dels diversos sectors de l' Administració Municipal en les actuacions

que, amb ocasió de l'esmentat esdeveniment, hauran de ser endegades des de l'Ajuntament.
Pel desenvolupament d'aquest programa es constitueix el grup de treball previst pel Decret

de l'Alcaldia d'I de febrer de 1989, que sota la direcció del Director del Gabinet estarà

constituït per:

- Els Coordinadors de les Àrees de Finances, Personal, Informació de Base, Organització i

Serveis Generals, i Esports, amb caràcter permanent.



- Els diversos Coordinadors d' Àrees i Districtes, incorporats transitòriament per al tracta

ment dels temes de caràcter sectorial.
- Representants d'altres organismes implicats, per raó de la matèria.

0.4.5.1 Departament d'Estudis i Programació
Codi Dependència: 521.2.02.8
Nivell Estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

0.4.5.2 Oficina Administrativa. (del Gabinet Tècnic de Programació).
Tipus: Oficina Administrativa.
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

A més dels òrgans anteriors, l'estructura operativa del Gabinet està formada pels llocs
de:

- Tècnics responsables d'àrees temàtiques
(Nivell del lloc de treball: 24)

- Tècnics del Gabinet

(Nivell del lloc de treball: 22)
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0.4.6 ÀREA DE CULTURA
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I. ESTRUCTURA

0.4.6.1 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE CULTURA. (C.G. 15 de setembre de

1989).
0.4.6.1.1 Assessor Tècnic.

0.4.6.1.2 INSTITUTS, PATRONATS, CONSORCIS l FUNDACIONS.
0.4.6.1.2.1 Institut Municipal de Música de Barcelona.
0.4.6.1.2.2 Institut Municipal Barcelona Espectacles.
0.4.6.1.2.3 Fundació Pavelló Alemany Mies Van Der Rohe

Organismes vinculats funcionalment:
0.4.6.1.2.4 Fundació Joan Miró
0.4.6.1.2.5 Fundació Tàpies
0.4.6.1.2.6 Fundació Tyssen
0.4.6.1.2.7 Consorci del Palau de la Música
0.4.6.1.2.8 Consorci del Gran Teatre del Liceo
0.4.6.1.2.9 Consorci del Museu Militar del Castell de Montjuïc.
0.4.6.1.2.10 Consorci del Centre de Cultura Contemporània de la Casa de la

Caritat.
0.4.6.1.2.11 Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

0.4.6.1.3 SECRETARIA TÈCNICA DE CULTURA
0.4.6.1.3.1 Assessor Tècnic.
0.4.6.1.3.2 Negociat d'Administració

0.4.6.1.4 UNITAT OPERATIVA DE DIFUSIÓ l RELACIONS CULTURALS.(D.A. de 2
d'abril de 1990).
0.4.6.1.4.1 Projecte de Promoció Cultural de Districte. (D.A. de 18 de juny de'

1990).
0.4.6.1.4.2 Servei d'Informació i Documentació. (C.G. de 15 de setembre de

1989).
0.4.6.1.4.2.1 Programa de Comunicació i Divulgació

0.4.6.1.4.3 Servei de Relacions Culturals.
0.4.6.1.4.4 Servei de Exposicions
0.4.6.1.4.5 Centre de Documentació i Difusió de la Música Contemporània.

0.4.6.1.5 CENTRE GESTOR DE MUSEUS l PATRIMONI CULTURAL. (C.G. 15 de
setembre de 1989).

ÀMBIT O

106



Il. ORGANIGRAMA

ÀMBIT O



Institut Municipal de
Música de Barcelona

Coordinador de Serveis
de I' Àrea de Cultura

------T------
------

---r------------
I !

Institut Municipal Bar- Fund. Pab. Alemany Secretaria Tècnicacelona Espectacles Mies Van Der Ròhe
de Cultura

L
Negociat

d'Administració

I
U. O. de Difusió i Rela- Director-Gerent c.G. Mu-

cians Culturals seus i Patrimoni Cultural

¡..

IProjecte de Promoció

I I I ICultural de Districtes

Subsector Sub centre Gestor Subcentre Gestor Direcció TècnicaSubsector Arts Subsector Ciències
Servei d'Informació i I. M. Història M. Art Catalunya M. Picasso de Museus

Documentació

L L0-I- I-
Director Director Director Director Director Programa�ro�. Comunicaci' Administratiu Administratiu Administratiu Administratiu Administratiu Planificació

I Divulgació

... ""
...

Servei de Relacions M. Història M. Art Modern I. Botànic Programa Gestió
Culturals Recursos

'"
,_¡..

ProgramaServei de Exposicions
Arxiu Història M. Clara M. Zoologia

Projecció

M H I M j )Cent. Document. i I M. F. Morés M. Geologia �Gral.Difusió de la Música Hemeroteca
J

rocióCO .... O<rO.".o..-<!o ... ¡.,.

� Serv. Arq. Ciutat I
I-

M. Textil i n n Biblioteca \G. F. Mentora \d'lndumentàrio Alsino Museus Art

o- ..

M. Verdaguer M. Música M. Etnologic Servei Fotogràfic
Museus

,_ '" ..

M. M. Pedralbes M. Ceràmica
M. Arts i

Tradicions

.. ..

G. Numismatic Museu d'Arts
Gràfiques

.. ..

G. Postal
M. d'Arts

Decoratives

,_

G. Dibuix
i Grabat

r-------
I
I

Àrea de Cultura

Àmbit O



111

III. ÒRGANS I FUNCIONS

L'Àrea de Cultura té, amb característica específica, que el nivell de la direcció política s'ubica en

l'Alcaldia, sense que aquesta circumstància impliqui altra diferència tipològica (epígraf 2.2.2 del

Decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988).
S'estructura en els següents òrgans:

0.4.6.1 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE CULTURA
Codi Dependència: 622.2.13.0

Tipus: Àrea d'actuació

Nivell Estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Les assenyalades en el punt setè del Text Refós dels Decrets de l' Alcaldia del 27 de juliol i

del 14 de setembre de 1983, i en especial:

- Direcció global de l'Àrea.
- La direcció superior i coordinació del sector de difusió i relacions culturals.
- La direcció superior i coordinació del sector de Museus i Patrimoni Cultural, instrumen-

tada a través del Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural.
- La coordinació de l'activitat en l'àmbit de l' espectacle i la festa, instrumentada a través

de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles.
- La coordinació de l'Àrea amb els altres Organismes Autònoms, Consorcis, Patronats i

Fundacions establint, en cada cas, la necessària vinculació funcional.

0.4.6.1.1 Assessor Tècnic. (del Coordinador de Serveis de l'Àrea de Cultura).
Codi Dependència: 250.4.02.7
Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
Assistir i assessorar el Coordinador en tos els assumptes jurídics o de contingut jurídic
de l'Àrea i més concretament:

- Col·laborar tècnicament en l'elaboració de tots els documents de caràcter jurídic de
l'Àrea i en tots els que li siguin requerits en relació amb els Instituts, Patronats,
Consorcis i Fundacions dependents o relacionats amb l'Àrea.

- Emetre informes sobre la viabilitat jurídica de les propostes i els projectes de l'Àrea i

sobre les propostes i els projectes exteriors en relació amb els que es demani o

interessi la col·laboració de l'Àrea.

0.4.6.1.2 INSTITUTS, PATRONATS, CONSORCIS I FUNDACIONS.

0.4.6.1.2.1 Institut Municipal de Música de Barcelona

Codi Dependència: 254.2.02.6

Organisme autónom municipal
Nivell Estructural: 1 Classe: 1

Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 10 de novembre de 1989.



1. L'Institut de Música de Barcelona té per objecte l'execució de les finalitats se

güents:
a) Assumir la gestió de l'Orquestra de la Ciutat de Barcelona en tots els seus

aspectes: musical, administratiu i econòmic, per tal de fer realitat una orquestra
simfònica d'alt nivell, capaç de fer arribar als ciutadans la creació musical
simfònica del passat i la que es fa actualment, contribuint així al desenvolupa
ment de la sensibilitat de la població i a l'enriquiment de la seva vida cultural.

b) Assumir la gestió de la Banda Municipal de Barcelona en tots els seus aspectes:
musical, administratiu i econòmic, per tal de fer possible una banda de música
de gran qualitat, capaç de contribuir a la divulgació de la música, difondre l'obra
dels compositors d'avui i assumir les tasques protocolàries que li assigni
l'Ajuntament de Barcelona.

c) Contribuir a la definició de l'Auditori de Barcelona i assumir la seva gestió.
d) Establir una cooperació estable amb les institucions dedicades a l' ensenyament

musical, a la conservació i divulgació del patrimoni musical, a la investigació
musical, a la potenciació de la creació musical actual i altres activitats que es

complementin amb la tasca pròpia de l'Orquestra i de la Banda. L'Institut podrà
col·laborar en les tasques culturals i de gestió d'aquestes institucions, coordi
nant-les amb les seves.

e) Col·laborar amb els festivals de música i concursos de composició i interpretació
musical que s'efectuïn a Barcelona i que tinguin un nivell i una rellevància sufí
cients.

f) Fomentar el desenvolupament d'iniciatives que promoguin el cultiu i la difusió
de la música, i en especial de la música simfònica.

g) Preveure i atendre les necessitats econòmiques pròpies i específiques de

l'Institut, aplicant a aquesta finalitat els rendiments obtinguts de les seves activi

tats.

h) Totes les altres que li assigni l'Ajuntament de Barcelona relacionades amb el
món musical.

Anualment l'Institut proposarà la programació de les activitats i actuacions públi
ques de l'Orquestra i de la Banda, que s'estructuren al voltant dels eixos bàsics se

güents:
a) Les temporades estables a la Ciutat de Barcelona estructurades en series de con

certs.

b) Altres concerts tant a la Ciutat com a altres poblacions
c) Les gires de concerts fets a altres països
d) Els concerts amb finalitat. didàctica i de divulgació musical, inclosos els de

caràcter benèfic amb entrada gratuïta o reduïda.

A més dels concerts inclosos en la programació feta per l'Institut, l'Orquestra i la
Banda podran efectuar actuacions, com ara:

a) Intervencions en programes de televisió, o emisores radiofòniques.
b) Enregistrament de discs, vídeos, pellícules de cinema, etc.

c) Concerts sol·licitats per entitats o particulars.
d) Concerts en condicions especials per indicació de l'Alcaldia

En relació amb el que preveu l'article 2 d'aquests Estatuts, l'Institut, sense perjudici
de les atribucions de l'Ajuntament, podrà efectuar tots els actes que tendeixin als

objectius següents:
a) Reglamentar el seu propi funcionament i els de l'Orquestra i de la Banda.

b) Configurar l'estructura de l'Orquestra i de la Banda, determinant les seves

seccions i els llocs de treball.
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Per a la determinació de les classes d'obres o serveis que es tracti, es remetrà a les

definicions donades en l'article 57 del Reglament General de Contractació de l'Es

tat.

c) Determinar l'existència de conjunts de música de cambra en el si de l'Orquestra i

de la Banda.

d) Configurar l'estructura de les altres dependències i serveis de l'Institut.

e) Contractar personal, obres serveis i subministrament.

f) Concertar operacions de crèdit en les seves diverses formes i emetre obligacions
amb aval o sense aval.

g) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles i immobles i fins i tot

traspassar, gravar, hipotecar, constituir penyora i altres garanties.
h) Administrar el seu patrimoni.
i) Contreure obligacions.
j) Acceptar heretatges, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i l'ajut de

l'Estat, de les Corporacions públiques i de particulars.
k) Exercir accions judicials i administratives.

1) Participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de societats mercan

tils, sempre que es dirigeixin a la consecució de fites anàlogues a les de l'Insti

tut.

2. D'acord amb el seu caràcter d'organisme autònom comercial, l'Institut adequarà el

seu règim de contractació a les regles següents:
a) Els contractes d'obres i serveis de primer establiment, reforma o gran reparació,

es regiran per les normes de contractació administrativa.

b) Els contractes d'obres i serveis consistents en reparacions menors, conservació i

manteniment, com també els de subministrament, adquisició de béns i d'assis
tència tècnica s'efectuarà en règim de dret privat.

0.4.6.1.2.2 Institut Municipal Barcelona Espectacles
Codi Dependència: 255.2.07.4

Tipus: Organisme autònom municipal
Nivell Estructural: 1 Classe: 1

Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari, del 10 de març de 1989.

L'Institut Municipal Barcelona Espectacles té per objecte:

- Dur a terme i gestionar els encàrrecs de l' Ajuntament de Barcelona en relació amb

les activitats culturals públiques d'interès de ciutat conectades amb l'àmbit de

l'espectacle i la festa.
- Contribuir a la defensa dels valors sòcío-culturals de la Ciutat.
- Potenciar el desenvolupament de l'activitat cultural per a tothom.
- Optimitzar el cost i el rendiment de les activitats que es programen.
- Instar les autoritats i els organismes competents per a la tramitació d'ajuts i concerts

econòmics per al finançament d'activitats i programes culturals.
- Gestionar, promocionar i executar tots aquells programes específics lligats al món

de l'espectacle i de l'animació cultural que puguin beneficiar l'oferta cultural.
- Gestionar les ínstallacíons i els equipaments municipals o amb participació munici

pal que se li atribueixin dins l'àmbit de l'espectacle.
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1. Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la Corporació.
2. Les subvencions que aportin totes les entitats i organismes de caràcter oficial o

particular a les finalitats de l'Institut.
3. Els ingressos que es puguin obtenir per la utilització dels serveis que presti l'Insti

tut.
4. Les donacions i els llegats a l'Institut que hagin estat acceptats pel Consell d'Admi

nistració.
5. Els productes del seu patrimoni.
6. Tots els altres que se li puguin atribuir de conformitat amb la normativa legal aplica

ble.

0.4.6.1.2.3 Fundació Pavelló Alemany Mies Van der Rêhe
Codi Dependència: 251.2.16.0
Fundació pública municipal
Nivell Estructural: 1 Classe: 1

Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari, de 18 de març de 1983.

A fi de reconstruir i determinar l'ús a cada moment del pavelló alemany de l'Exposició
Internacional de Barcelona de 1929 de L. Mies Van Der Rohe situat de bell nou al seu

anterior emplaçament, es constitueix una Fundació pública municipal d'acord amb els
arts. 67,2 i 85, b) del Reglament de Serveis de les Coorporacions Locals i altres dispo
sicions.

Constitueix l'objecte de la fundació la reconstrució, el manteniment, la determinació
de l'ús i l'administració del pavelló alemany de l'Exposició Internacional de 1929.

A més dels organismes anteriors tenen una vinculació funcional amb l'Àrea de
Cultura les Fundacions i Consorcis següents:

0.4.6.1.2.4 Fundació Joan Miró
Codi Dependència: 251.2.14.9
Fundació privada d'interès públic.

Estatuts aprovats pel Patronat, el 25 de juny de 1984 elevats a escriptura pública, el 7
de novembre de 1984 i inscrits en el Registre de Fundacions.

0.4.6.1.2.5 Fundació Tàpies
Codi Dependència: 251.2.21.8
Fundació privada d'interès públic.

Constitució davant notari, el 16 de novembre de 1984.

0.4.6.1.2.6 Fundació Tyssen
Codi Dependència: 251.2.22.9

fundació privada d'interès públic.

Signat el conveni per l'Alcaldia, el 8 de maig de 1986.
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Estatuts aprovats pel Consell Plenari el 4 de març de 1988

0.4.6.1.2.7 Consorci del Palau de la Música

Codi Dependència: 254.2.05.9

Estatuts aprovats en escriptura constitutiva, el 8 d'abril de 1983.

0.4.6.1.2.8 Consorci del Gran Teatre del Liceu
Codi Dependència: 254.2.04.8

Estatuts aprovats per Decret de la Generalitat, d'l1 de desembre de 1980 (Diari
Oficial de la Generalitat número 101, de 17 de febrer de 1980).

0.4.6.1.2.9 Consorci del Museu Militar del Castell de Montjuïc
Codi Dependència: 252.2.08.4

Reglament aprovat el 15 de novembre de 1960 en compliment d'allò que es disposa
en l'article 6 de la Llei, de 21 juliol de 1960 (BOE número 176).

0.4.6.1.2.10 Consorci del Centre de Cultura Contemporània de la Casa de Caritat
Codi Dependència: 251.2.23.0

Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari, de 4 de març de 1988. Constitució
del Consorci, el 24 de maig de 1988.

0.4.6.1.2.11 Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Codi Dependència: 251.2.24.0

0.4.6.1.3 SECRETARIA TÈCNICA DE CULTURA
Codi Dependència: 520.2.08.0

Tipus: Secretaria Tècnica d'Àrea
Nivell Estructural: 4 Classe: 4

Nivell dellloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Assistència tècnica al Coordinador de Serveis en l'exercici de les seves funcions.

- Preparació del Pressupost.
- Seguiment del desenvolupament dels plans i programes.
- Control de l'aplicació de les partides pressupostàries relatives a l'Àrea.
- Control general dels ingressos produïts a l'Àrea.
- Control dels costos i resultats dels serveis de l'Àrea.
- Indicadors de gestió.
- Estudi i proposta de la configuració dels òrgans de l'Àrea i de la distribució de les

seves funcions.
- Estudi i proposta de la configuració de la plantilla orgànica de l'Àrea; distribució dels

seus efectius i control de la seva situació real.
- Control centralitzat dels inventaris dels centres depenents de l' Àrea.
- Comandes, recepció i inventari de material.
- Assessorament jurídic en les matèries de competència de l'Àrea.



- Assistència tècnica als Patronats i Fundacions dependents o relacionats amb l'Àrea.
- Instrucció dels expedients d'inversions i de contractació en totes les seves fases i

incidències fins a la consumació del contracte.
- Instrucció dels expedients resultants de competències de l'Àrea no específiques o no

atribuïdes als seus òrgans.
- Elaboració de convenis o concerts amb altres entitats públiques o privades per a la

seva collaboracíó amb l'Ajuntament en activitats pròpies de l'Àrea.
- Control de la documentació general de l'Àrea: memòries, estadístiques, registres i

arxiu de documents.

0.4.6.1.3.1 Assessor Tècnic. (de la Secretaria Tècnica).
Codi Dependència: 250.4.03.8
Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
Assessorar en tots els assumptes econòmics o de contingut econòmic de l'Àrea i més

concretament:

- En la definició dels plans i programes de l'Àrea, en el disseny de sistemes de gestió i

avaluació econòmica i en l'assignació i aplicació de recursos econòmics.
- Col laborar tècnicament en l'elaboració del pressupost en la previsió i planifícacíó de

les seves despeses i inversions, en la seva execució i en el control i análisi de la

gestió econòmica.

Assessorar i col' laborar tècnicament en el disseny dels circuits tècnico-administratius
i dirigir la seva aplicació informàtica i funcional.
Emetre informes sobre la viabilitat econòmica dels projectes de l' Àrea, dels òrganismes
dependents o relacionats amb l' Àrea i tots els que li siguin requerits en relació amb
projectes exteriors per als quals es demani la coilaboracíó econòmica de l'Àrea.

0.4.6.1.3.2 Negociat d'Administració. (de l'Àrea de Cultura).
Codi Dependència: 250.2.11.2
Tipus: Negociat d'assistència administrativa
Nivell Estructural: 5 Classe: 2
Nivell de lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència administrativa a la Coordinació, Direccions i òrgans auxiliars de l'À

rea.

- Tramitació, informe, dictamen i proposta de resolució dels expedients que s'iniciïn a

l'Àrea i en particular els de:
- Autorització i ordenació de despeses.
- Tràmit administratiu de les subvencions a altres entitats o organismes que sense

afany de lucre es dediquin, totalment o parcialment a activitats pròpies de la

competència de l'Àrea.
- Gestió de les partides pressupostàries específiques de l'Àrea.
- Administració de les quantitats lliurades en concepte de pagament a justificar i de

bestreta de caixa fixa.
- Administració dels ingressos de l'Àrea.
- Tramitació de factures i actes de recepció.
- Registre d'informació econòmico-administrativa de l'Àrea.
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0.4.6.1.4 UNITAT OPERATIVA DE DIFUSIÓ I RELACIONS CULTURALS

Codi Dependència: 250.1.01.8

Tipus: Unitat Operativa tècnica

Nivell Estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Participació i assessorament en la definició dels objectius i necessitats de l'Àrea en

matèria d'informació, assessorament, documentació, organització d'exposicions, pro
moció, difusió i relacions culturals.

- Elaboració i proposta dels plans i programes d'actuació en les esmentades matèries.
- Creació dels instruments, canals i mecanismes per a la documentació i informació

culturals dels ciutadans.
- Orientació de la difusió de les activitats culturals de l'Ajuntament.
- Promoció i seguiment de la cooperació cultural amb organismes de l'Estat o interna-

cionals.
- Promoció i suport de les activitats culturals d'interès general, provinents de la

iniciativa ciutadana.
- Elaboració de convenis o concerts amb altres entitats públiques o privades que

promoguin activitats i serveis que considerin els atribuïts a la competència local.
- Collaboracíó amb els Consells Municipals de Districte i amb altres Àrees Municipals

per al desenvolupament de programes culturals per tal d'aconseguir la coordinació de
l'actuació municipal en matèria de cultura.

- Elaboració i proposta del programa d'exposicions de l'Àrea de Cultura.
- Coordinació de l'activitat i dels programes especials de l'Àrea.
- Gestió de les partides pressupostàries assignades al sector i distribució dels mitjans

materials entre els òrgans depenents de la Unitat Operativa.
- Supervisió i conformitat de la configuració dels llocs de treball i de l'estructura interna

dels Serveis i Centres adscrits a aquesta Unitat Operativa.

0.4.6.1.4.1 Projecte de Promoció Cultural de Districtes.

Codi Dependència: 250.2.12.3

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Cooperació amb els Consells de Districte, centres civics i altres organismes per tal

de propiciar un equilibrí territorial de l' oferta cultural més gran, en matèria de

planificacíó d'infrastructures i programes.

Organització, realització i avaluació dels programes especials previstos en el

Programa Difusió Cultural-Districtes, i en collaboracíó amb els Consells Municipals
de Districtes.

Organització, realització i avaluació de les campanyes municipals de cinema escolar
i espectacles per a les escoles respectivament.
Organització i realització d'un pla especial d'informació i activitat que reculli les
activitats més rellevants que s'organitzen des de l'Ajuntament entre els mesos de

juny i setembre.

Seguiment de l'execució del Pla de Biblioteques.
Coordinació i assessorament dels responsables de cultura amb Consell Municipals
de Districte.

Gestió, tal com preveuen les bases d'execució del pressupost, de la partida 291
472.01 del sector 05.99.



0.4.6.1.4.2 Servei d'Informació i Documentació
Codi Dependència: 250.2.06.5

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell Estructural: 5 Classe: 7
Nivell de lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Creació i gestió de mecanismes d'informació cultural adreçats a tots els ciutadans

que permetin posar a disposició, tant dels creadors com dels usuaris de cultura,
vehicles àgils de coneixement.

- Creació de la infrastructura documental necessària sobre temes d'interès cultural.

Manteniment, creixement i explotació dels bancs de dades sobre recursos i activitats

culturals.
Elaboració periòdica de l'agenda cultural (recollida de dades i difusió) i altres

reculls, edicions i publicacions informatives.

Organització, conjuntament amb altres Àrees o Institucions, de cursos, jornades,
debats i intercanvis que facilitin la formació i qualificació dels agents culturals.

Seguiment dels estudis sobre qüestions culturals d'interès del Municipi.
Planíñcacíó i organització de les activitats d'informació cultural que es presten
directament a través de l'anomenat Centre d'Informació de la Virreina.

0.4.6.1.4.2.1 Programa de Comunicació i Divulgació
Codi Dependència: 250.2.07.6
Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Planificar, impulsar i coordinar tota la producció editorial de l'Àrea d'acord amb

la Regidoria de Publicacions i també el material de difusió.
- Supervisar tècnicament les campanyes d'imatge i de comunicació de l'Àrea.
- Promoure i coordinar la divulgació dels programes de l'Àrea a fi d'optimitzar la

rendabilitat social de l'actuació cultural, directament a través de la prestació de
serveis o de forma concertada amb les entitats cívico-culturals i d' ensenyament.

0.4.6.1.4.3 Servei de Relacions Culturals
Codi Dependència: 250.2.05.4

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell Estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Potenciar les relacions i el suport de l'Ajuntament a les accions, serveis i activitats

culturals d'interès general provinents de la iniciativa ciutadána mitjançant la
collaboracíó institucional en el terreny de la cessió d'espais, infrastructures i altres

mitjans de què es disposa.
- Analitzar, informar i elevar dictamen a la direcció de l'Àrea sobre les sollícituds de

subvencions econòmiques per efectuar activitats d'interès cultural, i també de fer-ne
el posterior seguiment i control.

- Donar un major suport a les actuacions d'interès global de ciutat a les zones més

deficitàries, complementant així l'oferta dels corresponents Districtes a través de la
cooperació amb aquests.
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Canalitzar les relacions amb organismes públics o privats d'àmbit nacional o

internacional de cara a la cooperació cultural.
- Cooperació amb els Consells Municipals de Districte, Centres Cívics i altres

organismes per tal de propiciar un major equilibri territorial de l'oferta cultural, en

matèria de planificacíó d'infrastructures i programes.
- Respondre a les necessitats infrastructurals de l'actual xarxa de biblioteques,

elaborar-ne el pla director i fer-ne el seguiment.
- Organitzar i realitzar els programes especials de I'Àrea de Cultura i les activitats que

se li encarreguin.

0.4.6.1.4.4 Servei d'Exposicions
Codi Dependència: 251.2.17.1

Tipus: Servei Tècnic Operatiu
Nivell Estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assessorar als responsables de l'Àrea en matèria d'arts plàstiques i exposicions.

- Programar les exposicions dels espais depenents de I'Àrea de Cultura.
- Dirigir i organitzar les exposicions de producció pròpia.
- Seleccionar i organitzar l'acolliment d'exposicions forànies a través de l'intercanvi o

la cooperació amb altres institucions.
- Donar suport tècnic als diversos centres municipals en el muntatge d'exposicions.

0.4.6.1.4.5 Centre de Documentació i Difusió de la Música Contemporània.
Codi Dependència: 254.2.07.0

Tipus: Centre de prestació de serveis personals.
Nivell Estructural: 5 Classe: 9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assessorar als responsables de l'Àrea en matèria de música contemporània.

- Recollida, catalogació, conservació i posta a disposició del públic, de partitures sobre

composicions musicals contemporànies, nacionals i internacionals, i també de les seves

gravacions i qualsevol altra material relacionat amb les composicions i els autors.
- Promoció, difusió i informació de la música contemporània.
- Organització de la Setmana Internacional de Música contemporània i altres manifes-

tacions relacionades amb aquesta activitat.

0.4.6.1.5 CENTRE GESTOR DE MUSEUS I PATRIMONI CULTURAL

Codi Dependència: 623.2.15.5

A) Acord de constitució

La Comissió de Govern, en sessió de 15 de setembre de 1989, acordà constituir el

Centre Gestor Museus i Patrimoni Cultural que s'insereix dins l'Àrea de Cultura.



B) Norma constitutiva.

1. Els Centres de treball d'aquest Ajuntament denominats Museus i Institucions

Culturals, es constitueixen en Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural com

un òrgan especial de l'Administració dotat d'autonomia funcional i de gestió
econòmica amb subjecció al que disposa la Normativa marc per a la regulació dels
Centres Gestors, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 1'1 de març de
1989 i ratífícat per acord del Consell Plenari, de 10 de març del mateix any.

2. El Centre gestor de Museus i Patrimoni Cultural queda adscrit a l'Àrea de Cultura.

3. De conformitat amb el que disposa la Normativa marc citada, s'estableixen dins el
Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural dos subcentres gestors i tres sub
sectors:

- Subcentre Gestor Museu d'Art de Catalunya
- Subcentre Gestor Museu Picasso

- Subsector Institut Municipal d'Història, en el qual s'integren els Centres de
treball següents:
- Museu d'Història de la Ciutat.
- Arxiu Històric de la Ciutat.
- Hemeroteca.
- Servei d'Arqueologia de la Ciutat.
- Gabinet Numismàtic.

Gabinet Postal.
- Galeria de Catalans i1·lustres.
- Museu Monestir de Pedralbes.
- Museu Verdaguer.

- Subsector Arts, en el qual s'integren els centres següents:
- Museu d'Art Modern.
- Museu CIarà
- Museu Frederic Marès.
- Museu Tèxtil i de la Indumentària.
- Museu de la Música.
- Museu de Ceràmica.
- Museu de les Arts Gràfiques.
- Museu de les Arts Decoratives.
- Gabinet de Dibuixos i Gravats.

- Subsector Ciències en el qual s'integren els centres següents:
- Museu de Zoologia.
- Museu de Geologia.
- Institut/Jardí Botànic.
- Gabinet de Física Experimental Mentora Alsina.
- Museu Etnològic.
- Museu Arts, Indústries i Tradicions Populars.

També es podran constituir com a Subcentres Gestors alguns dels Museus
inclosos en els tres Subsectors anteriors.

4. L'objecte principal del Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural consisteix

en l'administració i la gestió dels Museus i Institucions culturals depenents de
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l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de conservar, enriquir, investigar,
exhibir i difondre el patrimoni històric, artístic i científic que hi tenen dipositat.

5. La Direcció o gestió superior del Centre correspon al Consell d' Administració

format pels Regidors membres de la Comissió de Govern i el Conseller Delegat,
presidit per l'Alcalde, de conformitat amb el que disposa la norma tretzena i la

disposició addicional de la referida Normativa marc.
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Com a òrgan complementari del Consell d'Administració es podrà constituir una

Comissió informativa de suport i anàlisi d'aquells temes d'especial rellevància que

siguin competència del Centre Gestor; aquesta Comissió serà presidida pel
Conseller Delegat.

6. Correspondran al Coordinador de Serveis de Cultura, com a Conseller Delegat
del Consell d'Administració del Centre, de conformitat amb la Disposició Addicio

nal de la Normativa Reguladora dels Centres Gestors, les facultats següents:
a) Dirigir l'aplicació de la política i conseqüentment dictar les ordres i instruc

cions que consideri necessàries per al bon funcionament del Centre, d'acord

amb les directrius assenyalades pel Consell d'Administració.

b) Exercir la inspecció superior del Centre.

e) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions de quantia superior a la

competència atribuïda al Director del Centre i no superior al 5% del límit

general aplicable a la contractació directa, ordenar pagaments, i retre comp
tes.

d) Contractar obres, serveis i subministraments, d'acord amb el procediment
legal establert, sempre que la seva quantia es trobi dins els límits assenyalats
en el paràgraf anterior i la duració del contracte no sigui superior a un any, ni

exigeixi crèdits superiors als que corresponen en el pressupost aprovat, en allò

que excedeixi de les facultats atribuïdes al Director.

7. Correspondran al Director Gerent del Centre, les atribucions següents:
a) Les assenyalades en l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions

Locals, de 17 de juny de 1955, amb excepció de la d'ordenament de paga
ments.

b) Totes les assenyalades en els apartats A (de caràcter general), B (en matèria

d'organització), C (en matèria de personal), i (en matèria de processos de

treball), de la Norma 16, de la Normativa marc reguladora dels Centres Ges

tors.

c) Totes les assenyalades en l'apartat E (en matèria econòmica), de la citada

Norma 16.

8. La configuració dels llocs de treball de tot tipus, l'assignació de les seves tasques,
la possibilitat d'agrupació en subòrgans de base i les relacions de coordinació i

subordinació entre ells, correspondran, dins els límits definits en l'apartat ante

rior, al Director-Gerent, segons preveu la Norma 16 B, e) i 17.2 de la Normativa

marc i l'apartat 7.2 d'aquesta Norma constitutiva.

9. a) Sense perjudicí del seguiment periòdic del compliment de programes i de

l'obtenció de resultats a què el Centre estigui sotmès per part de la Comissió

de Govern, el Director Gerent, abans del termini del mes de setembre de cada

any, haurà d'elevar al Consell d'Administració per mitjà del Conseller Delegat,
una proposta sobre el manteniment o modiflcacíó dels objectius i resultats

exigibles a l'exercici següent, i com també els indicadors aplicables i els mitjans
de tota classe que segons el seu parer, siguin necessaris per aconseguir-los.



b) Aquesta proposta serà analitzada i rebrà l'informe de l'òrgan de suport a què
es refereix el paràgraf 2 de la Norma 19 o, si escau, la Disposició Transitòria
única de la Normativa marc, i també de la Comissió informativa, a la qual es

refereix el paràgraf 2, del punt 5, d'aquesta normativa.

10. Les possibles pèrdues que es produeixin al final de cada exercici, seran

compensades per l'Ajuntament, per tal que el Centre pugui començar l'exercici

següent amb el balanç equilibrat; llevat que la Comissió de Govern, en virtut del

que preveu la Norma 27 1,2 de la Normativa marc, decidís l'extinció del Centre
Gestor.

C) Competència i estructura interna

a) Finalitats:
Les finalitats dels equipaments culturals de caràcter permanent d'interès públic i

sense afany de lucre són:

Conservar, enriquir, investigar, exhibir i difondre, mitjançant les activitats que els
són pròpies, els béns patrimonials, posant-los a l'abast dels ciutadans i persones
interessades per tal de facilitar la incardinació dels museus en la societat.

b) Activitats i serveis a realitzar
Les activitats a desenvolupar per part del Centre Gestor dels Museus Municipals
són molt àmplies com correspon a un ens com aquest. Es poden classificar en els

apartats següents:
- Garantir la protecció i la conservació de tots els béns ja siguin mobles o

immobles de valor històric o no adscrits al Centre Gestor.
- Promoure el seu enriquiment i millora.
- Exhibir periòdicament i ordenadament les obres i/o col·leccions, en les condi-

cions més escaients per poder ésser contemplades i estudiades.
- Estimular l'accés de visitants als Museus i fomentar l'estudi del patrimoni per

part dels investigadors; sense oblidar, però, que la conservació dels béns dels
Museus és prioritària i que, per tant, això pot representar, a vegades, algunes
limitacions en aquesta dinàmica.

- Impulsar el coneixement, la difusió i la comunicació de les obres i la identitat
cultural del patrimoni dels Museus adscrits al Centre Gestor.

- Donar els serveis d'assessorament, estudi, informació i parer (dictamen), tant
de caràcter científic com tècnic, que li siguin demanats per l'Ajuntament de
Barcelona o que s' esdevinguin dels convenis o contractes que es puguin signar
amb altres entitats públiques o privades, segons les condicions que de manera

reglamentària es decideixin.
- Contribuir a la formació i al perfeccionament de personal especialitzat en

museologia i museografia.
- Fomentar i impulsar la participació de la societat catalana en l'enriquiment de

les colleccíons dels Museus i en el seu manteniment.

c) Organització
L'organització proposada per poder avançar en la direcció de les finalitats
esmentades i per poder desenvolupar les activitats i serveis indicats dins el marc

que els òrgans de gestió representen, es reflecteix en l'organigrama.

L' estructura interna que es proposa per als diferents Subcentres, Programes,
Serveis i Museus, té un caràcter indicatiu i la seva cobertura es realitzarà, a partir
dels òrgans ja existents, i previ:
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1. Anàlisi organitzatiu i avaluació del nivell del lloc de treball.

2. Redistribució dels efectius de personal existents en el Centre Gestor.
3. D'acord amb les previsions establertes en l'oferta pública d'ocupació anual.

D) Organigrama.

- COMISSIÓ DE GOVERN.
- CONSELLER DELEGAT (Coordinador Cultura).
- COMISSIÓ INFORMATIVA.

0.4.6.1.5.1 DIRECTOR-GERENT.
- Consells Directius.
- Consells Científics.
- Consells o Patronats de Suport.
- Comissió de Suport a la Gestió.
- Comissió de Reordenació i Desenvolupament Col·leccions.
- Comissió d'Exposicions Temporals.

0.4.6.1.5.1.1 DIRECTOR TÈCNIC (Nivell 24).

0.4.6.1.5.1.1.1 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ (Nivell 22)
- Sistemes informàtics.

0.4.6.1.5.1.1.2 PROGRAMA GESTIÓ DE RECURSOS (Nivell 22).
- Administració.
- Gestió de personal.
- Equipaments.
- Installacíons i manteniment.
- Personal subaltern.

0.4.6.1.5.1.1.3 PROGRAMA DE PROJECCIÓ (Nivell 22).
- Promoció i Desenvolupament.
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0.4.6.1.5.1.1.4 SERVEI GENERAL DE RESTAURACIÓ (Nivell 22).
- Secció Pintura i escultura.
- Secció Paper.

0.4.6.1.5.1.1.5 BIBLIOTECA MUSEUS D'ART (Nivell 20).

0.4.6.1.5.1.1.6 SERVEI FOTOGRÀFIC MUSEUS (Nivell 20).
- Secció Arxiu
- Secció Laboratori.

A. SUBSECTOR INSTITUT MUNICIPAL D'HISTÒRIA.

0.4.6.1.5.1.2 DIRECTOR ADMINISTRATIU DEL SUBSECTOR DEL INSTITUT MUNICIPAL

D'HISTÒRIA. (Nivell 24).

0.4.6.1.5.1.3 MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT (Nivell 24).
- Secció Restes Arqueològiques.
- Secció Galeria de Catalans Illustres.



- Departament de Difusió
- Departament d' Administració.

0.4.6.1.5.1.4 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT (Nivell 24).
- Secció i Fons Documental.
- Secció de l'Arxiu Fotogràfic.
- Departament de Microfilmació.
- Departament d'Administració.

0.4.6.1.5.1.5 HEMEROTECA (Nivell 22).

0.4.6.1.5.1.6 MONESTIR DE PEDRALBES (Nivell 22).
- Departament de Difusió.

0.4.6.1.5.1.7 SERVEI ARQUEOLOGIA DE LA CIUTAT (Nivell 22).
- Lloc de treball de Responsable del Fons Arqueològic.
- Lloc de treball de Responsable Excavacions.
- Lloc de treball de Responsable Difusió.

0.4.6.1.5.1.8 MUSEU VERDAGUER (Nivell 20).

0.4.6.1.5.1.9 GABINET NUMISMÀSTIC (Nivell 20).

0.4.6.1.5".1.10 GABINET POSTAL (Nivell 20).

B. SUBSECTOR ARTS.

0.4.6.1.5.1.11 DIRECTOR ADMINISTRATIU DEL SUBSECTOR D'ARTS (Nivell 24).

0.4.6.1.5.1.12 MUSEU D'ART MODERN (Nivell 26).
- Secció d'Escultura.
- Secció de Pintura.
- Departament de Difusió.
- Departament d' Administració.

0.4.6.1.5.1.13 MUSEU MARÉS (Nivell 24).
- Secció d' Escultura.
- Secció Sentimental.
- Departament de Difusió.
- Departament d'Administració.

0.4.6.1.5.1.14 MUSEU TEXTIL I DE LA INDUMENTÀRIA (Nivell 22).
- Secció de Puntes.
- Departament de Difusió.
- Departament de Restauració.
- Departament d'Administració.

0.4.6.1.5.1.15 MUSEU DE LA MÚSICA (Nivell 22).
- Secció d'Instruments.
- Secció de Documents.
- Departament de Difusió.
- Departament de Restauració.
- Departament d' Administració.
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0.4.6.1.5.1.16 MUSEU DE CERÀMICA (Nivell 22).
- Departament de Difusió/Taller.
- Departament de Restauració.

0.4.6.1.5.1.17 MUSEU DE LES ARTS GRÀFIQUES (NiveIl22).
- Departament de Difusió.

0.4.6.1.5.1.18 MUSEU DE LES ARTS DECORATIVES (Nivell 22)

0.4.6.1.5.1.19 MUSEU CLARÀ (Nivell 20).

0.4.6.1.5.1.20 GABINET DE DIBUIXOS I GRAVATS (Nivell 20).

C. SUBSECTOR CIÈNCIES

0.4.6.1.5.1.21 DIRECTOR ADMINISTRATIU DEL SUBSECTOR CIENCIES (Nivell 24).

0.4.6.1.5.1.22 MUSEU DE ZOOLOGIA (Nivell 24).
- Secció d' Invertebrats.
- Secció de Vertebrats.
- Departament de Difusió (Fonoteca i apiari).
- Departament de Restauració (Taxidèrmia).
- Departament d'Administració.

0.4.6.1.5.1.23 MUSEU DE GEOLOGIA (Nivell 24).
- Secció de Petrologia.
- Secció de Paleontologia.
- Secció de Mineralogia.
- Departament de Difusió
- Departament d'Administració.

0.4.6.1.5.1.24 INSTITUT-JARDÍ BOTÀNIC (Nivell 24).
- Secció Jardí.
- Secció Herbari.
- Departament de Difusió.
- Departament de Restauració .

- Departament d'Administració.

0.4.6,1.5.1.25 MUSEU ETNOLÒGIC (Nivell 24).
- Secció Africana.
- Secció Americana.
- Departament de Difusió.
- Departament de Restauració.
- Departament d'Administració.

0.4.6.1.5.1.26 MUSEU D'ARTS, INDÚSTRIES I TRADICIONS POPULARS (Nivell 22)
- Departament de Restauració.

0.4.6.1.5.1.27 GABINET DE FÍSICA EXPERIMENTAL «MENTORA ALSINA» (Nivell 20)

125



D. SUBCENTRE GESTOR MUSEU D'ART DE CATALUNYA.

0.4.6.1.5.1.28 DIRECTOR ADMINISTRATIU (Nivell 24).
- Secció d' Art Romànic.
- Secció d'Art Gòtic.
- Departament de Difusió.
- Departament d'Exposicions Temporals.
- Departament de Restauració.

0.4.6.1.5.1.29 DIRECTOR SUBCENTRE MUSEU D'ART DE CATALUNYA (Nivell 26).

E. SUBCENTRE GESTOR MUSEU PICASSO.

0.4.6.1.5.1.30 DIRECTOR ADMINISTRATIU (Nivell 24).
- Secció de Pintura i Dibuix.
- Secció d'Obra Gràfica.
- Departament de Difusió.
- Departament d' Exposicions Temporals.

0.4.6.1.5.1.31 DIRECTOR SUBCENTRE GESTOR MUSEU PICASSO (Nivell 26).

E) Òrgans i funcions.

Director Gerent del Centre Gestor:
Li corresponen les funcions de comandament atribuïdes als Directors de Centres Gestors

segons el Decret de l'Alcaldia, del16 de juny de 1988, en relació amb els òrgans que són sota la
seva dependència, i en especial:

- Participar i assessorar en la definició dels objectius i necessitats de l'Àrea en matèria de
Museus i Patrimoni Cultural.

- Assenyalar els objectius dels Centres i Serveis adscrits, en collaboracíó amb la Direcció
Tècnica i els respectius directors.

- Dirigir en general i coordinar els diversos centres i òrgans adscrits; supervisar les seves activi

tats.
- Gestionar les partides pressupostàries assignades al Sector i distribuir els mitjans materials

disponibles entre els Centres i Òrgans adscrits al Centre Gestor.
- Supervisar i donar conformitat a la configuració dels llocs de treball i a l'estructura interna

dels Centres i altres Serveis adscrits al Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural.
- Elaborar els estudis i projectes per al perfeccionament dels serveis prestats als Centres i a

altres òrgans adscrits i també aprovar els projectes d'organització i funcionament dels
esmentats serveis elaborats pels respectius directors o encarregats.

- Analitzar l'estratègia utilitzada i avaluar els resultats.
- Potenciar una política de captació de recursos que permeti d'assolir els objectius marcats.
- Proposar la provisió de direccions de Centres, Gerències, Caps de Servei i altres llocs de

treball dotats amb complement específic.
- Formular les propostes a l'òrgan competent per a l'adquisició de peces, colleccíons i béns

específics per als diversos Centres i Serveis.
- Proposar la convocatòria de beques per a la recerca i assignació dels becaris designats als

diversos Centres sobre la base de les propostes dels seus directors.
- Autoritzar els actes de gestió i els documents atribuïts de manera reglamentària a la Direcció

del Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural com a conjunt orgànic.
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- Donar la conformitat, amb caràcter potestatiu, als informes, projectes i actes de gestió en

general que s'originin en els Centres i òrgans adscrits al Centre Gestor de Museus i Patrimoni
Cultural.

Director tècnic:
- Assistir i assessorar el Conseller Delegat i Director-Gerent del Centre Gestor en la definicíó

de les directrius del sector.
- Assistir i assessorar tècnicament tots aquells Serveis, Centres o Institucions depenents o

relacionats amb el Sector.
- Assumir l'impuls i el seguiment dels plans i programes d'actuació del Centre Gestor.
- Preparar conjuntament amb els Museus les propostes museogràfiques necessàries per a la

potenciació de cada centre.

Establir una política en matèria de col·leccions.
Definir i impulsar els plans i programes del Sector en funció del Pla Director.
Elaborar el pressupost del Sector i fer-ne el seguiment.
Planificar i distribuir els recursos econòmics, humans i materials del sector a través del Cap
del Programa de Planífícacíó.
Elaborar la definició 1 l'estructuració dels sistemes adequats de control de la gestió,
seguiment de projectes, assignació pressupostària, plantilla de personal, control de visitants,
inventari de les colleccíons assegurant-ne la seva implantació.
Configurar la plantilla del sector a partir d'un estudi funcional i dels llocs de treball.
Control general de les despeses i dels ingressos del sector.

Proposar alternatives en el programa d'inversions en funció de les propostes museogràfiques
aprovades.
Programar les tasques a efectuar pel Servei General de Restauració dels Museus d'Art.

Programar i fer el seguiment de l'activitat del Gabinet de Dibuixos i Gravats, prioritzant en

funció de les necessitats del sector, la restauració de peces.

Programa de planificació:
- Assessorar i participar en la definició de sistemes adequats de control de la gestió, seguiment

de projectes de treball i assignació pressupostària.
- Fer el seguiment de les propostes de distribució dels recursos econòmics, humans i materials

del sector segons els projectes aprovats.
Coordinar les propostes de treball que efectuen els 25 centres adscrits al sector, convertint
les en eines de treball operatives per al Cap del Departament tècnic.

Fer el seguiment dels programes del sector en funció del Pla Director i de les activitats i

projectes programats.
Confeccionar el calendari de l'activitat dels Museus d'acord amb els projectes de treball.

Establir les directrius per tal de desenvolupar una base de dades actualitzada i informatitzada

que permeti un coneixement profund del patrimoni dels Museus.

Fer el seguiment del Pla informàtic de Museus i posterior aplicació per fases.
Planificar i posteriorment informatitzar les colleccions per tal de crear una terminal d'accés a

la informació per part del públic.
Fer l'avaluació econòmica del sector (indicadors de resultats).
Informar i canalitzar les demandes internes i externes relacionades amb el sector.

- Elaborar la memòria anual dels Museus.

El cap de Programa de planificacíó coordina el Nucli de treball informàtic.

Programa Gestió de recursos:

- Adequar els recursos humans, econòmics i materials del Sector.
- Responsabilitzar-se de la gestió, el control i seguiment de l'execució del pressupost.
- Fer el control general dels costos, ingressos i l'aplicació de les partides pressupostàries

relatives al sector.
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- Participar en la defínícíó i l'estructuració de sistemes adequats de control de la gestió
conjuntament amb els programes corresponents i assegurar la seva implantació.

- Racionalitzar la plantilla de Museus i professionalitzar el personal a través de cursos de

formació i programes.
- Estudiar les noves adquisicions de material i establir els mètodes d'anàlisi de la seva idoneïtat

per als diferents centres o serveis.
- Fer el seguiment i control de les actuacions en matèria de conservació d'equipaments i

ínstallacíons i dels projectes de remodelació i de nova construcció.

El Cap del Programa de recursos coordina els 2 Nuclis de treball depenents d'ell: Administració

i Recursos Humans i també ellloc de treball de Responsable d'equipaments i instal·lacions.

Programa Projecció:
- Estudiar la possibilitat de finançament del Sector.

Proposar la captació de recursos externs.

Negociar l'obtenció dels recursos esmentats.

Estudiar i proposar les mesures per fomentar les inversions i les possibilitats de comercialitza
ció de productes dels Museus (explotació botigues).
Estudiar l'explotació de les colleccions i les pròpies produccions del Museus.

Tenir el coneixement actualitzat i l'inventari permanent de les fonts de finançament incloses
les de caràcter internacional o comunitari.

Informar constantment i de manera actualitzada sobre les diferents entitats, institucions,
organismes que promouen la formació i preparació del personal i potencien la nova tecno

logia.
Fer les propostes i els estudis per tal de millorar l'accés del públic al Museu.

Coordinar les produccions gràfiques (cartells, fulletons, invitacions) dels Museus municipals.
Difondre totes les activitats generades pels Museus municipals.

El Cap del Programa de Projecció coordina els 2 Nuclis de treball dependents d'ell: Promoció i

Desenvolupament.

Director administratiu Subcentre Gestor o Subsector:
Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:

1. Recursos financers

Captar els recursos financers externs per a la institució, tant si es tracta de subvencions del

sector públic com d'aportacions del sector privat. La direcció administrativa ha de garantir
l'entrada dels fons necessaris per al funcionament de la institució.

Desenvolupar les fonts d'ingressos interns, derivats de la mateixa activitat de la institució

(publicacions, entrades, venda o lloguer de materials, etc.) i d'altres factors propis (llibreria,
bar, lloguer de locals, drets d'imatge, lloguer d'equipament o serveis, etc.).

Gestionar correctament els recursos financers disponibles; la gestió de tresoreria; els dipòsits
i préstecs bancaris i la tramitació de subvencions.

Vetllar per l'adequació de les activitats de la institució als recursos financers disponibles;
elaboració dels pressupostos; seguiment continuat dels ingressos; control de despeses i

garantia de I' equilibri d'ingressos i despeses.
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La direcció administrativa ha d'estructurar convenientment els recursos humans i materials

esmentats fins ara per tal de garantir el funcionament d'una sèrie de serveis necessaris per a

la marxa global dels Subcentres Gestors:
- Serveis generals (secretaria, arxiu, telèfon, recepció).
- Serveis d'administració general (facturació, pagaments, gestió bancària, comandes, etc.) i

comptabilitat.
- Serveis de vigilància i seguretat.

2. Recursos humans

Proposar la contractació del personal necessari per al funcionament del Subcentre o Sub

sector.

Proposar la determinació del règim de condicions laborals (plus, horaris, assegurances,

vacances, etc.).

Assignar les funcions i l'establiment de l'organigrama de dependències, tot respectant
l'autonomia de decisió dels diferents Museus, Seccions i nivells jeràrquics però vetllant per

l'harmonia global de l'estructura de personal del Subcentre o Subsector.

La direcció administrativa és responsable del nomenament del personal subaltern en

coordinació amb el personal tècnic directiu nomenat per les instàncies rectores del Centre

Gestor.

3. Recursos materials

Procurar l'existència de locals adients per al desenvolupament de les tasques del Subcentre

Gestor. Això implica:
- Tasques de manteniment dels edificis i de les seves ínstallacíons (neteja, reparacions,

etc.).
Tasques d'adequació dels espais (reestructuració, ampliació, etc.).
Procurar l' existència dels equipaments necessaris.

Equipament tècnic específic per a les tasques pròpies.
Equipaments generals (mobiliari, material d'oficina, maquinària, telèfon, etc.).
Procurar l'existència dels serveis necessaris.

Elaborar el balanç que reflecteixi la situació patrimonial del Subcentre Gestor i el seu compte
de resultats.

4. Recursos jurídics
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Participar en l'elaboració de la memòria periòdica on es reflecteixi l'activitat i la problemàti
ca del Subcentre o Subsector.Procurar la correcta documentació jurídica del Subcentre o

Subsector: escriptures, registres, permissos, poders, etc.

Aconseguir I'assessoramaent jurídic pertinent per a les diferents qüestions legals que es

puguin presentar.

Director de Museu:
- És responsable del funcionament del Museu, de l'exposició permanent, de les seves

colleccions, de la programació i realització de les exposicions temporals i de l'acollida del

públic.
Impulsar i dirigir l'activitat dels Conservadors i de les diferents seccions i departaments.

Assegurar el compliment dels serveis generals de Museu.

Proposar l'adquisició de peces i col·leccions.



- Tenir cura de la conservació i seguretat de les peces exposades i en dipòsit al Museu,
sollícítant, en cas necessari, l'assistència dels serveis corresponents.

- Tenir cura de la conservació de l'edifici i de les ínstallacions del Centre, sollícítant, quan
sigui procedent, l'assistència dels serveis corresponents.
Dirigir els estudis i els treballs d'investigació que es facin en el Centre.

- Preparar les publicacions científiques i de divulgació cultural relacionades amb l'activitat
del Centre.

- Organitzar conjuntament amb el responsable de difusió, les conferències, cursets, semina

ris, visites dirigides i tota mena d'activitats de divulgació cultural.
- Participar en el Consell Directiu del corresponent subcentre gestor com a membre de ple

dret.

Cap de Secció Museística:
A més de les descrites per als conservadors:
- Organitzar i dirigir els treballs d'intervenció i d'identificació de les peces, segons les

directrius donades per la Direcció del Museu del qual depenen.
- Formular i elevar a la Direcció les propostes dels recursos necessaris per al bon

funcionament del servei al seu càrrec.

Conservadors:
- Conservar, estudiar, classificar i mantenir les colleccíons que han estat confiades al

Museu segons els criteris de la Direcció.
- Proposar o establir totes aquelles mesures que garanteixin la seguretat dels fons patrimo

nials i evitin que les obres en malmetin.
- Oferir i proposar a la Direcció els mitjans que permetin l'augment i el creixement dels

fons.
- Assegurar la presentació de les colleccíons i facilitar-ne l'accés i el coneixement al ciu

tadà.
- Elaborar els catàlegs oficials i contribuir mitjançant les recerques al coneixement del

patrimoni que els ha estat confiat.
- Contribuir a l'anàlisi del context de la peça i difondre els resultats mitjançant publicacions

i l'ensenyament.
- Complir les missions científiques, tècniques i d'inspecció al Museu.
- Participar en missions d'animació científica i de difusió de coneixements.
- Efectuar i realitzar recerques particulars sobre conservació i transmissió del patrimoni.

Administrador:
- Coordinar les activitats administratives i la vigilància i seguretat del Museu.
- Assegurar el control i la formació del personal.
- Preparar el pressupost anual del centre o Museu per a projectes en funció de les seves

necessitats i objectius.
Elaborar els expedients relacionats amb el Centre.
Fer el seguiment de l'execució del pressupost.
Implantar i fer respectar les línies pressupostàries i preparar els informes, raports i estats
financers.

Ocupar-se del personal de manteniment del Museu i també de l'estat de les ínstallacions i

equipaments.
Controlar i vetllar per l'eficàcia de la gestió de les comandes, i de la venda a les boti
gues.

Departaments de Museus: Restauració:
- Fer diagnòstic de l'estat de conservació de les obres i determinar el procés de restauració

d'aquestes, després d'haver elaborat un examen tècnic acurat.
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Departaments de Museus: Exposicions temporals
- Plantejar conjuntament amb la Direcció del Museu la programació bianual d'exposicions.
- Elaborar el pressupost de cadascuna de les exposicions en funció dels objectius i les

prioritats del Museu.
- Assumir la responsabilitat del disseny i la realització de l'exposició.
- Elaborar i coordinar el muntatge de les exposicions.
- Assegurar la coordinació dels aspectes tècnics en el desenvolupament de les presenta-

cions.
- Fer executar els plans, dibuixos o maquetes gràfiques relacionades amb l'exposició, i els

diorames necessaris.
- Establir els calendaris de treball per tal d'assolir la data clau de la inauguració.
- Ocupar-se de tota la tramitació duanera i assegurances i de tots els tràmits lligats amb

l'exposició, fent estudis previs de les despeses de seguretat addicionals.

- Orientar els conservadors i altre personal tècnic que pren part en els muntatges tant de

l' exhibició permanent com de la temporal.
- Aconsellar els conservadors sobre les millors condicions ambientals de les obres expòsa

des i en reserva.

- Elaborar programes especials de restauració de les peces dels fons de reserva.

- Netejar i restaurar les peces i colleccíons museístiques exposades en el Museu i les que

integren els fons de reserva.

Departaments de Museus: Difusió
- Assegurar la comunicació i la collaboracíó entre les institucions o bé altres organismes

(galeries d'art, museus, biblioteques, escoles, etc.), a nivell local, regional, provincial,
nacional o fins i tot internacional susceptibles d'acollir activitats de difusió del Museu.

Establir els criteris i objectius de difusió en collaboracíó amb els conservadors i agents o

comissaris, tant per a les exposicions temporals com per a l' exhibició permanent.
Preparar el material d'informació del Museu.

Controlar i programar el calendari de les activitats del Museu, i també la presentació de

les exposicions temporals.
Proposar conjuntament amb els conservadors, formes de presentació de les colleccíons

que facilitin l'accés i el coneixement al ciutadà.

Aspecte educació
- Elaborar, dirigir i efectuar els programes educatius que ajuden a créixer entre el públic la

comprensió de la col·lecció i el plaer que se'n pot treure.

- Preparar l'horari de visites comentades, visites .çiels estudiants i col-lectives (associacions,
entitats, escoles, etc.).

- Preparar el material didàctic.
- Establir i efectuar, sia al propi museu, sia a l'escola, programes d'activitats relacionats

amb els programes escolars.
- Assegurar l'avaluació i la difusió de les tècniques actives d'ensenyament adreçant-se a

diversos nivells escolars, compresa l'educació d'adults.
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Servei d'Arqueologia de la Ciutat

Codi Dependència: 252.2.13.1

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell dellloc de treball delCap: 22

Funcions:
- Coordinar els diferents programes d'actuació arqueològica bé siguin propis o en relació

amb altres Àrees i Institucions.



- Informar preceptivament sobre totes les qüestions que puguin afectar el contingut de les
zones declarades arqueològiques de l'àrea municipal.

- Efectuar i organitzar les diferents campanyes d'excavació dins de l'àrea municipal.
- Vetllar per la conservació dels objectes arqueològics dipositats en el conjunt de ma-

gatzems que existeixen en diversos punts de la Ciutat i de les installacíons on s'exhibei
xen.

- Promoure estudis per difondre els continguts històrics d'aquest patrimoni.
- Promoure la difusió i coneixement de les seves actuacions entre els ciutadans.
- Controlar l'arxiu i la documentació. Administrar els recursos humans, materials i econò-

mics assignats al Servei.

Biblioteca General dels Museus d'Art
Codi Dependència: 251.5.04.5

Tipus: Centre de prestació de serveis

Nivell estructural: 6 Classe: 9
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions específiques:
- Coordinar les activitats de caràcter tècnic: automatització dels fons de la Biblioteca,

conservació del patrimoni bibliogràfic, revisió periódica del fons i difusió a través de les
llistes del nou material.

- Controlar l'organització interna del Centre i la gestió del seu personal.
- Fer el fitxatge i la catalogació dels llibres, revistes, i publicacions.
- Facilitar l'ús dels fons de biblioteques al personal depenent del Sector de Museus.
- Proporcionar l'orientació bibliogràfica i la tramitació de consultes particulars.
- Assabentar-se de les adquisicions efectuades directament pels Museus, per tal d'evitar

duplicats innecesaris i tenir el seu control.

A més de les específiques descrites, com a servei general té les següents:
- Execució de les directrius que es desprenen del Pla General de Coordinació i Control

Mecanitzat dels Fons Bibliogràfics de l'Ajuntament (Biblioteca General Administrativa,
Biblioteca dels Serveis Generals d'Ensenyament i Biblioteca General dels Museus d'Art).

- Establir una política d'adquisicions prèvia sol' licitud dels Museus i d'acord amb la Direcció
tècnica de Museus.

Servei Fotogràfic dels Museus d'Art
Codi Dependència: 250.5.03.0
Tipus: Centre de treball executor
Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell dellloc de treball del Cap: 20

Funcions específiques:
- Conservació i gestió dels fons de l'arxiu fotogràfic de Museus.

- Reproducció fotogràfica de peces i colleccíons museístiques.
- Collaboracíó tècnica en matèria fotogràfica amb els diferents Centres i serveis museístics.
- Documentació informatitzada dels fons.
- Proposta de sistemes d'emmagatzemament adequats a les últimes innovacions en material

fotogràfic.

A més de les específiques descrites, com a servei general té les següents:
- Fotografiar sistemàticament i programadament totes les peces existents en els museus,

tant les exposades com les enmagatzemades.
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Servei General de Restauració dels Museus d'Art

Codi Dependència: 250.5.01.9

Tipus: Centre de treball executor

Nivell estructural: 5 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

- Establir una política d'explotació del fons fotogràfic mitjançant la proposta a la Direcció

tècnica de Museus, de tarifes de venda o lloguer i les possibles modíficacíons a les
ordenances fiscals.

Funcions generals:
- Diagnosticar l'estat de conservació de les obres i determinar el seu procés de restaura

ció.
- Assessorar tècnicament el personal del servei dictant les fases a seguir en el procés de res

tauració.
- Coordinar les diferents fases de conservació i restauració.
- Conservar, netejar i restaurar les peces i colleccions museístiques exposades en els

Museus d'Art i les que integrin els fons de reserva.

- Coordinar la restauració de peces destinades a exposicions i obres de fora dels Museus,
que són de titularitat de I'Ajuntament.

- Redactar informes i memòries.
- Administrar els recursos econòmics, humans i materials, designant l'adscripció dels

restauradors amb caràcter fix o bé temporal segons projectes de restauració.
- Planificar i fer el seguiment del treball dels tallers i laboratoris de restauració de tots els

Museus d'Art i d'aquells que tinguin objectes artístis i/o documentals.
- Controlar els treballs que s'efectuïn en els diversos Museus d'Art.
- Fer el programes especials de restauració de les peces dels fons de reserva.

- Assessorar sobre el préstec d'obres i sobre condicions de trasllats i ínstallacíó en el seu

lloc de destinació temporal.
- Orientar als conservadors i altre personal tècnic que pren part en els muntatges tant de

l'exhibició permanent com de la temporal.
- Assessorar els conservadors sobre les millors condicions ambientals de les obres exposa

des i en reserva.

- Assessora els conservadors en allò referent a la identificació, l'autenticitat i l'estat dels

objectes i obres d'art que són matèria d'estudis històrics o arqueològics.
- Ajudar a la formació de nous restauradors o bé de tècnics en restauració.
- Preparar els suports i altres documents relacionats amb el funcionament dellaboratori de

conservació.
- Efectuar les recerques, avaluar les descobertes tècniques de preservació i restauració i

participar les seves conclusions a la collectívitat museística.
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0.5 TINÈNCIES D'ALCALDIA
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I. ESTRUCTURA

0.5 TINÈNCIES D'ALCALDIA

0.5.1 PRIMERA TINÈNCIA D'ALCALDIA. RELACIONS INSTITUCIONALS.(D.A. de 24 de
juliol de 1987).

0.5.1.1 Gabinet de la Primera Tinència d'Alcaldia. (D.A. de 16 de juny de 1988).
0.5.1.2 REGIDOR ADJUNT DE RELACIONS INSTITUCIONALS (D.A. de 24 de

juliol de 1987).
0.5.1.2.1 Gerència d'Imatge (D.A. de 23 de gener de 1986, de 30 de maig de

1986 i de 5 de gener de 1990).
0.5.1.2.1.1 Assessor Tècnic de la Gerència (D.A. de 5 de gener de
1990).

0.5.1.2.2 Programa de Promoció Cívica (D.A. de 5 de gener de 1990).
0.5.1.2.2.1 Assessor Tècnic del Programa (D.A. de 5 de gener de
1990).

0.5.1.3 REGIDOR ADJUNT PEL DESENVOLUPAMENT CULTURAL I LA NORMA
LITZACIÓ LINGüíSTICA. (D.A. de 20 de desembre de 1989).

0.5.1.4 REGIDOR COMISSIONAT DE L'ALCALDIA PELS TREBALLS D'ARTICU
LACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LA NOVA LLEI DE BARCELONA.
(D.A. de 18 de desembre de 1989).

0.5.1.5 REGIDORIA DE PROMOCIÓ I RELACIONS CÍVIQUES.
(D.A. de 27 de novembre de 1989).

0.5.2 SEGONA TINÈNCIA D'ALCALDIA. ORGANITZACIÓ I ECONOMIA (Vid. Àmbit)
(D�A. de 24 de juliol de 1987).

0.5.3 TERCERA TINÈNCIA D'ALCALDIA. BENESTAR SOCIAL (Vid Àmbit) (D.A. de 24
de juliol de 1987).
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

0.5 TINÈNCIES D'ALCALDIA

Els Tinents d'Alcalde en llur condició de col·laboradors directes i permanents de l'Alcalde,
exerciran les funcions assenyalades en els articles 23.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local; article 54 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i

de Règim Local de Catalunya; article 21 del Text Refós de les disposicions legals vigents en

matèria de Règim Local aprovades pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; articles

43.3, 47 i 48 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals de 28 de novembre de 1986; article 8 de la Llei de Règim Especial del Municipi de

Barcelona, de 23 de maig de 1960, i articles 4 i 5 del Reglament d'Administració i

Organització, de 3 de desembre de 1964.

L'extrem 5è. del Decret de l'Alcaldia del Text Refós dels Decrets d'Alcaldia de 27 de juliol i 14

de setembre de 1983 els assigna, concretament, les següents atribucions:

a) Substituir l'Alcalde, per l'ordre de prelació assenyalat en llurs nomenaments, en els casos

de vacant, absència, malaltia o impediment de tota mena.

b) Resoldre els assumptes i exercir les facultats que d'una manera expressa i per escrit els

delegui l'Alcalde.

c) Signar, per delegació de l'Alcaldia, els decrets, escriptures, actes o documents de tot tipus,
mitjançant els quals es formalitzin les resolucions, actes administratius i actes o negocis

jurídics que determini a l'efecte l'Alcalde.

d) Exercir la Presidència efectiva de cada una de les Comissions Informatives a les quals es

refereix l'art. 28,2 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi; i amb

tal caràcter tenir cura de la coordinació dels assumptes que hagin de ser informats per les
esmentades comissions i supervisar l'execució i compliment dels corresponents acords del

Consell Ple.

e) Exercir les funcions de coordinació que els delegui expressament l'Alcaldia, en relació a les

Àrees i els assumptes que a tal efecte determini.

0.5.1 PRIMERA TINÈNCIA D'ALCALDIA.
RELACIONS INSTITUCIONALS.

Nivell estructural: 1 Classe: 4

El Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987 assigna les funcions en matèria de

Relacions Institucionals a la Primera Tinència d'Alcaldia, amb la finalitat d'assegurar que les

relacions amb les Institucions de Govern, Parlamentàries i Jurisdiccionals de Catalunya, de

l'Estat, així com aquelles de caràcter polític i sindical de la ciutat, es realitzin de forma coor

dinada.

Per altre Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987 es delega a l'll·lm Tinent d'Alcalde

de Relacions Institucionals, les atribucions següents:

.

r

- La firma, en representació de l'Ajuntament, de les escriptures o actes administratius per a

la formalització de tota classe de contractes, concessions, llicències o autoritzacions i totes

les qüestions sobre participacions i també qualsevol altres actes que ho requereixin.
- Delegar, així mateix, a l'esmentat Tinent d'Alcalde la presidència de la Mesa en les

licitacions, de conformitat amb el que disposa l'article 105.3 del Reglament d'Organitza
ció i Administració Municipal de Barcelona .



Per Decret de 19 de juny de 1989 s'assigna a I'Il·lm Primer Tinent d'Alcalde, les funcions de
direcció política en relació als grans projectes culturals de la ciutat de Barcelona.

0.5.1.1 Gabinet de la Primera Tinència d'Alcaldia

Codi Dependència: 511.2.07.8
Nivell Estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Les pròpies de «staff» de la Regidoria (programació, estudi, informe, control, assesora

ment, assistència i suport) a les que es refereixen els apartats 4.1,5.2.3 i 5.3.2 del Decret
de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988).

0.5.1.2 REGIDOR ADJUNT DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Codi Dependència: 622.2.81.0
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Per Decret de 5 de gener de 1990, en el si de la Primera Tinència d'Alcaldia de Relacions
Institucionals, es configura l'estructura de suport a la Regidoria Adjunta a la Primera
Tinència d'Alcaldia en els termes següents:

0.5.1.2.1 Gerencia d'Imatge
Codi Dependència: 623.2.22.4
Nivell estructural: 2 Classe: 6

La Gerència d'Imatge fou creada per Decret d'Alcaldia de 30 de maig de 1986 per al

seguiment i control de les activitats que determini la Comissió d'Imatge constituida per
Decret d'Alcadia de 23 de gener de 1986.
Per Decret de l'Alcaldia de 5 de gener de 1990 s'adscriu la Gerència d'Imatge al Regidor
Adjunt de Relacions Institucionals.

0.5.1.2.1.1 Assessor Tècnic de la Gerència. (d'Imatge)
Codi Dependència: 533.4.01.4
Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:

Aquest lloc de treball realitzarà funcions de suport i collaboracíó dins de la Gerència

d'Imatge.

0.5.1.2.2 Programa de Promoció Cívica
Codi Dependència: 200.2.58.3
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell dellloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Són funcions del Programa de Promoció Cívica l'elaboració de projectes i l'execució i

direcció de campanyes i altres accions de foment i reforç de l'esperit cívic entre els
ciutadans de Barcelona. Tindrà cura igualment de: r

r
I
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- L'aprovació dels Reglaments i Normatives per regular, amb caràcter general, l'orga
nització i funcionament dels Centres Cívics.

- La coordinació general dels Centres Cívics.
- La utilització dels Centres Cívics, directament o mitjançant conveni, per a la realitza-

ció d'activitats i la prestació de serveis d'interès general de la Ciutat; i la coordinació i

supervisió de les esmentades activitats i serveis; tot això d'acord amb el respectiu Dis
tricte.

- Foment de les iniciatives que despertin l'interès del ciutadà per a la Barcelona
Olímpica, històrica, cultural i recreativa.

- Organització de recorreguts per visitar els indrets més característics de la Ciutat.
- Relació amb entitats professionals, culturals i recreatives per tal de promocionar la

vida associativa lligada a la promoció cívica de Barcelona.
- Relació amb altres entitats de l'Administració local, autonòmica o estatal, per tal de

col· laborar en el desenvolupament d'aspectes culturals als Centres Cívics.
- Convenis o concerts amb altres entitats públiques o privades per a la seva col· labora

ció amb el Programa de Promoció Cívica.
- Impuls de programes de voluntariat cívic per tal de desenvolupar la conciència cívica

dels barcelonins i col·laborar en tasques de funcionament i millora de la Ciutat.

0.5.1.2.2.1 Assessor Tècnic del Programa. (de Promoció Cívica).
Codi Dependència: 200.4.07.9
Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:

Aquest lloc de treball realitzarà funcions de suport i col·laboració dins el Programa de
Promoció Cívica.

0.5.1.3 REGIDOR ADJUNT PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL I
LA NORMALITZACIÓ LINGüíSTICA
Codi Dependència: 623.2.20.2
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Per Decret d'Alcaldia de 20 de desembre de 1989 es designa al Regidor Adjunt adscrit a la
Primera Tinència d'Alcaldia i s'encomana l'impuls de les tasques de desenvolupament
cultural i de normalització lingüística.

Per Decret de l'Alcaldia de 9 de juliol de 1990 es va constituir el Centre de Normalització

Lingüística de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb allò que estableixen els
estatuts del Consorci de Normalització Lingüística del que forma part l'Ajuntament de
Barcelona en virtut del acord del Consell Plenari de 28 de desembre de 1988.

0.5.1.4 REGIDOR COMISSIONAT DE L'ALCALDIA PER ALS TREBALLS DE ARTICU
LACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LA NOVA LLEI DE BARCELONA
Codi Dependència: 623.2.18.8
Nivell estructural: 1 Classe: 4

,.
I

Per Decret d'Alcaldia de 18 de desembre de 1989 s'anomena un Comissionat de

l'Alcaldia, per la realització i coordinació dels treballs d'articulació de l'avantprojecte de la
Llei Especial de Barcelona; i s'adscriu al Primer Tinent d'Alcalde, President de la Comissió

per l'elaboració d'una nova Llei de Règim Especial per Barcelona.
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0.5.1.5 REGIDORIA DE PROMOCIÓ I RELACIONS CÍVIQUES
Codi Dependència: 622.2.89.8

Nivell estructural: 1 Classe: 4

Per Decret de l'Alcaldia de 27 de novembre de 1989 s'anomena un Regidor de Promoció i

Relacions Cíviques, amb adscripció a la Primera Tinència d'Alcaldia; i se li atribueix la

promoció i coordinació de les activitats dels Centres Cívics, en relació a:

- La realització de produccions sòcio-culturals d'abast ciutadà entroncades amb la realitat
associativa dels propis centres.

- El suport tècnic i la millora qualitativa tant en matèria d'infrastructura com als directors
de cada centre.

- La realització d'activitats d'interès ciutadà tendents a impulsar i potenciar els programes
de voluntarietat i col·laborar en tasques del funcionament i millora de la Ciutat.

- La realització d'activitats d'estímul i cooperació amb el moviment associatiu articulat al

voltant de grups i nuclis ciutadans que tenen per objecte la creació artística, les
iniciatives d'autoocupació i les activitats de solidaritat.

0.5.2 SEGONA TINÈNCIA D'ALCALDIA. ORGANITZACIÓ I ECONOMIA.

Vid. Àmbit d'Organització i Econòmia. (pàgina 157).

0.5.3 TERCERA TINÈNCIA D'ALCALDIA. BENESTAR SOCIAL.

Vid. Àmbit de Benestar Social. (pàgina 329).

144



0.6 REGIDORIES DELEGADES

ÀMBIT O
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I. ESTRUCTURA

0.6 REGIDORIES DELEGADES

Per Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987 ( que defineix les línies bàsiques
d'organització de l'Administració Municipal Executiva), s'adscriuran directament a l'Alcaldia
de Presidència les delegacions següents:

0.6.1 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ FINANCERA
0.6.2 REGIDORIA DELEGADA DE RELACIONS METROPOLITANES
0.6.3 REGIDORIA DELEGADA DE RELACIONS TERRITORIALS

En l'exercici de llurs funcions, els Regidors delegats, que observin rang de Tinent

d'Alcalde, comptaran amb el suport dels òrgans administratius i tècnics de l'Alcaldia.

ÀMBIT O
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Il. FUNCIONS DE LES REGIDORIES DELEGADES

0.6.1 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ FINANCERA
Codi Dependència: 622.2.85.7
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Amb la finalitat d 'assegurar el millor finançament de les necessitats econòmiques municipals
i cercar mercats de capital per a les iniciatives ciutadanes d'interès general i també contribuir
a la promoció de Barcelona com a plaça financera.

Així mateix, s' encarrega al Regidor Delegat de Promoció Financera la responsabilitat de
l'Àrea de Finances.

Per Decret d'Alcaldia de 23 de setembre de 1987 es delega en el Regidor Delegat de
Promoció Financera de la Ciutat i de l'Àrea de Finances, les atribucions següents:

- Autoritzar les despeses per a:

a) Lloguer d'immobles dels quals disposa la Corporació a títol d'arrendament.
b) Primes d'assegurances concertades per cobrir responsabilitats i riscs de l'Ajuntament,
i

- Signar els comptes de Cabals, els comptes de liquidació i dels llegats que administra

aquest Ajuntament; les providències de constrenyiment contra els contribuents morosos,
d'acord amb l'art. 255 del Reglament d'Hisendes Locals i autoritzacions de subhastes dels
béns apressats.

- Signar, les resolucions que aprovin, comptes de pagaments a justificar censurades per la
Intervenció municipal.

- Adjudicar directament els contractes d'adquisició de béns, de subministraments, d'execu
ció d'obres o de prestació de serveis, en els casos no atribuïts expressament a altres òrgans
o autoritat municipal.

- Signar en representació de l'Ajuntament, les escriptures o actes administratius per a la
formalització de tota classe de contractes, concessions, llicències o autoritzacions i totes
les qüestions sobre participacions i qualsevol altres actes que ho requereixin.

- Presidir la Mesa en les licitacions, de conformitat amb el que disposa l'art. 105.3 del

Reglament d'Organització i Administració Municipal.
- Verificar les certificacions expedides per la Secretaria General.
- Resoldre els recursos d'alçada que s'interposin, de conformitat amb el que disposa l'art.

142 del Reglament d'Organització i Administració de Barcelona.
- Cancel-lar i retornar els dipòsits i garanties constituïts a la Dipositaria municipal per:

a) Cancel-lar i declarar la pèrdua de la garantia provisional i incautar-la en el cas previst
per l'art. 46 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

b) Garantir el compliment de tota mena d'obligacions tributàries i aplicar el dipòsit per a

I' efectivitat de la recaptació quan aquestes. obligacions siguin fermes.

e) Garantir l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments, mercats, auto-taxis i

altres serveis municipals que l'exigeixin.

Per Decret d'Alcaldia de 10 de novembre de 1987 es delega en el Regidor Delegat
d'Hisenda i Promoció Financera la condonació graciable de sancions tributàries imposades
pels òrgans de govern o auxiliars de l' Administració municipal

Per Decret de I'Alcaldia de 22 de juliol de 1988 es delega en el Regidor Delegat d'Hisenda i

Promoció Financera les atribucions següents:
- La firma dels comptes de cabals, dels comptes de liquidació i dels llegats que administra

aquest Ajuntament, com també les providències d'embargament contra els contribuents
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morosos, d'acord amb l'article 255 del Reglament d'Hisendes Locals, i autoritzacions de
subhastes del béns embargats.

- La firma de les resolucions que aprovin comptes de pagaments a justificar censurades per
la Intervenció municipal.

- La cancel·lació i devolució dels dipòsits i garanties constituïts a la Dipositaria municipal
per:
a) La cancel·lació i declaració de la pèrdua de la garantia provisional i incautació

d'aquesta en el cas previst per l'article 46 del Reglament de contractació de les

Corporacions Locals.

b) Garantir el compliment de tota mena d'obligacions tributàries i l'aplicació del dipòsit
per a l'efectivitat de la recaptació quan aquestes obligacions siguin fermes.

En el desenvolupament dels assumptes enunciats, el Regidor delegat haurà de fer constar
necessàriament que actua per delegació expressa de l'Alcalde, utilitzant l'avantñrrna corres

ponent i trametent mensualment a l'Alcaldia relació de totes les resolucions dictades.

L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar totalment o parcialment o per determinat

assumpte, la delegació concedida i assumir, conseqüentment, el seu per l'exercici.

0.6.2 REGIDORIA DELEGADA DE RELACIONS METROPOLITANES
Codi Dependència: 622.2.90.1
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Amb la finalitat de coordinar i promoure la col·laboració amb els municipis de l'àrea

metropolitana i amb les entitats, mancomunitats, empreses i consorcis que es creïn amb
aquest caràcter, així com les relacions bilaterals corresponents.

0.6.3 REGIDORIA DELEGADA DE RELACIONS TERRITORIALS.
Codi Dependència: 622.2.82.1
Nivell estructural: 1 Classe: 4

El Decret d'Alcaldia de 29 de febrer de 1988 desenvolupa el Decret de 23 de setembre de
1987 i encarrega al Regidor Delegat de Relacions Territorials el vetllar pel funcionament de
les formes de participació previstes en les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana,
el manteniment de relacions de cooperació científica i tècnica amb altres ciutats i ens

territorials d'àmbit local; i l'impuls del programa de Ciutats Germanes.

El Decret de l'Alcaldia de 10 d'abril de 1989, atribueix al Regidor Delegat de Relacions
Territorials la proposta de resolució o acord, a l'òrgan municipal competent, dels agermana
ments i convenis de cooperació científica i tècnica amb altres ciutats; i sotmet a l'informe
previ de l'esmentada Regidoria les resolucions i acords dels òrgans municipals competents
relatius a:

a) Subvencions de solidaritat a ciutats estrangeres.
b) Convenis de Cooperació científica i tècnica internacional.
c) Subvencions a organitzacions no governamentals dedicades a la solidaritat
d) Participació de l'Ajuntament en organismes i entitats de solidaritat i cooperació.

El Decret de l'Alcaldia de 16 de maig de 1989 encomana a la Regidoria de Relacions
Territorials en col·laboració amb el Gabinet de l'Alcaldia, les funcions de Secretaria Tècnica
del Consorci d'Eurociutats, mentre aquesta correspongui a l'Ajuntament de Barcelona i la
representació a la Comissió organitzadora de la propera conferència.
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El acord de la Comissió de Govern de 17 de març de 1989 defineix l'organització de la

Regidoria de Relacions Territorials ens els termes següents:

Regidoria delegada de Relacions Territorials

Correspon al Regidor Delegat de Relacions Territorials, segons el Decret de l'Alcaldia,
de 29 de febrer de 1988, el manteniment de les relacions de cooperació científica i tècnica
amb altres ciutats i ens territorials d'àmbit local, l'impuls del Programa de Ciutats Germanes
i també la relació i participació en els Organismes Internacionals de Cooperació.

Funcions assignades:
- Establiment de relacions amb els Organismes Internacionals (lULA, FMVJ, UCCI, etc) en

les matèries de competència de la Regidoria.
Seguiment i coordinació de les relacions amb els organismes catalans i espanyols que
colIaborín en projectes de cooperació tècnica amb Amèrica llatina i països en vies de
desenvolupament: ICCI (Institut Català de Cooperació Iberoamericana), Comissió Catala
na del 5è Centenari, ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana), FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias), ACI (Agencia de Cooperación Internacional),
CIDOB (Centre d'Informació i Documentació de Barcelona).
Relació amb les ONGS i entitats de solidaritat internacional existents a Barcelona.

- Seguiment de la presència de l'Ajuntament en els organismes de cooperació i solidaritat
internacional.

- Seguiment de la cooperació tècnica i científica amb altres ciutats i ens d'àmbit local del
món, elaboració de programes conjunts en aquest camp i coordinació dels estudis i

treballs efectuats en l'àmbit municipal, en aquesta matèria.
- Relacions amb ciutats agermanades.
- Informar i donar prioritat a les activitats i propostes municipals i ciutadanes de solidaritat i

cooperació internacional.
- Organització i realització de seminaris, exposicions, enquestes, congressos i reunions de

cooperació tècnica i científica internacional a Barcelona, i coordinació de la presència de
Barcelona en aquells actes que es facin en altres ciutats i tinguin una relació directa amb
les funcions assignades a la Regidoria.

- Elaboració i collaboracíó dels programes i projectes de cooperació amb els països
d'Amèrica llatina i altres països en vies de desenvolupament.

- Realització del butlletí Barcelona-Cooperació Internacional.
- Coneixement de les activitats a realitzar pel Centre d'ajut a l'estranger.

Per a l'exercici de les funcions anteriors, es dotarà a la Regidoria d'un lloc de treball

singularitzat D'Assessor Tècnic.

Assessor Tècnic de la Regidoria Delegada de Relacions Territorials.
Codi Dependència: 524.4.02.4
Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
- Assistència tècnica al Regidor de la Delegació de Relacions Territorials en l'exercici de les

seves funcions directives i en les matèries que siguin competència de la Delegació.
- Collaboracíó en la planificacíó general i en el seguiment de les actuacions de la Delega
/ ció.

- Preparació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans de

Govern i Comissions dels quals sigui membre el Regidor Delegat.
- Suport administratiu en tots els assumptes de la competència del Regidor Delegat.
- Organització i coordinació de les comunicacions internes i externes de la Regidoria.
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- Supervisió i organització del treball del personal auxiliar adscrit a la Regidoria.
Preparació dels pressupostos de la Delegació: gestió econòmico-administrativa, seguiment
de les aplicacions pressupostàries i control de les despeses i els ingressos. Instrucció dels

expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles.
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0.7 COMISSIONATS DE L'ALCALDIA

ÀMBIT O

151



I. ESTRUCTURA

0.7 COMISSIONATS DE L'ALCALDIA

0.7.1 REGIDOR COMISSIONAT PEL PLA D'ACTUACIÓ INTEGRAL A LA CIUTAT
VELLA. (D.A. 22 d'octubre de 1987). (Vid. DISTRICTE 1. CIUTAT VELLA en volum

II)

0.7.2 REGIDOR COMISSIONAT PEL DESENVOLUPAMENT DEL "PROJECTE JOVE DE
BARCELONA» (Vid Àrea d'Afers Socials i Joventut, pàgina 341)

0.7.3 REGIDOR COMISSIONAT PER LA MILLORA DE LA QUALITATDE VIDA (Vid.
Regidoria de Presidència, pàgina 83)

0.7.4 REGIDOR COMISSIONAT PER LA CAMPANYA PEL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE
URBÀ. (Vid. Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis, pàgina 427)

0.7.5 REGIDOR COMISSIONAT PER A L'EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DELS TREBALLS
D'ARTICULACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LA LLEI ESPECIAL DE BARCELO
NA. (Vid. Regidoria Delegada de Relacions Territorials, pàgina 148)
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11. FUNCIONS DELS COMISSIONATS DE L'ALCALDIA.

0.7.1 REGIDOR COMISSIONAT PEL PLA D'ACTUACIÓ INTEGRAL A LA
CIUTAT VELLA.

Per Decret de 22 d'octubre de 1987 l'Alcaldia va anomenar el Comissionat pel Pla
d'Actuació Integral a la Ciutat Vella, assignant-li les funcions si rang que estableix l'Ordre de
la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 30
de març de 1987.

Ordre de 30 de març de 1987, sobre creació de la Comissió Gestora de l'Àrea de
Rehabilitació Integrada de la Ciutat Vella de Barcelona.

Article 1.
Es crea la Comissió Gestora de l'Àrea de Rehabilitació Integrada de la Ciutat Vella de Barce
lona.

Article 2.
La Comissió Gestora serà formada pels membres següents:

a) En representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:
El Director General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
El Cap del Servei Territorial d'Arquitectura i Habitatge de Barcelona.
El Cap del Servei d' Adjudicacions i Programació.

b) En representació de l'Ajuntament de Barcelona:
El Tinent d'Alcalde Comissionat de l'Alcaldia per al Pla d'Actuació Integral a la

Ciutat Vella.
El Director de Serveis de Gestió Urbanística.
El Director de Serveis del Consell Municipal del Districte I Ciutat Vella.

c) Altres representacions:
Un representant del Patronat Municipal de l'Habitatge.
Un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Un representant de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella.

d) La mateixa Comissió en nomenarà un Secretari, amb veu i sense vot.

Article 3.
Seran funcions de la Comissió Gestora les que segueixen:

a) Elaboració, desplegament i control del programa anual.

b) Assignació de recursos.

c) Establiment dels mecanismes necessaris per coordinar i assessorar els particulars i els

organismes afectats.

d) Seguiment de les actuacions, donant compte al Departament de Política Territorial i

Obres Públiques per a la seva adequada coordinació.

e) Seguiment de la gestió econòmica.

g) Encarregar l'elaboració d'indicadors i el control de resultats, estudis, etc.

h) Fomentar la participació ciutadana patrocinant i participant en seminaris, jornades,
reunions, etc, temes relacionats amb els objectius de l' ARI.

i) Totes les que li siguin assignades, relacionades amb actuacions de rehabilitació.

Article 4.
El Tinent d'Alcalde Comissionat de l'Alcaldia per al Pla d'Actuació Integral a la Ciutat Vella i

el Director General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya exerciran la
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presidència i la vice-presidència de la Comissió Gestora de manera alternativa per períodes
d'un any.

El càrrec de President de la Comissió Gestora serà indelegable, i cas que per qualsevol
circumstància li sigui impossible exercir-lo, automàticament l'assumirà el Vice-president.

Article 5.
La Comissió Gestora es reunirà, almenys, dues vegades, durant l'any, sempre que ho estimi
el seu President o a petició de la tercera part dels membres de la Comissió.

Article 6.
La convocatòria per a les reunions de la Comissió Gestora la realitzarà el Secretari, per
ordre del President, i haurà d'adjuntar l'ordre del dia i notificar-se amb una antelació mínima
de tres dies hàbils.

Article 7.
Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels assistents, en cas d'empat,
correspondrà al President dirimir amb vot de qualitat.

Article 8.
El President de la Comissió Gestora actuarà d'enllaç, entre la Comissió Gestora i els altres
òrgans, persones o entitats, sense perjudici de les facultats que corresponguin a la Comissió
Gestora.

Disposicions Addicionals

1. La Comissió Gestora elaborarà, en el termini de tres mesos, un programa quatriennal
d'inversions que comprendrà els exercicis pressupostaris de 1987 a 1990, i que servirà de
base per a la programació anual.

2. En el termini de tres mesos, la Comissió Gestora elaborarà un programa que contemplarà
la coordinació de les actuacions de les diferents Administracions públiques implicades en

l'àrea de rehabilitació integrada.
,

I
I

Disposició Final

Aquesta disposició entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

0.7.2 REGIDOR COMISSIONAT PEL DESENVOLUPAMENT DEL «PROJECTE JOVE
DE BARCELONA».
Vid. Àrea d'Afers Socials i Joventut, pàgina 341.

0.7.3 REGIDOR COMISSIONAT PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA.
Vid. Regidoria de Presidència, pàgina 83.

0.7.4 REGIDOR COMISSIONAT PER LA CAMPANYA PEL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE
URBÀ.
Vid. Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis, pàgina 427.
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0.7.5 REGIDOR COMISSIONAT PER A L'EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DELS
TREBALLS D'ARTICULACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LA LLEI ESPE
CIAL DE BARCELONA.
Vid. Regidoria Delegada de Relacions Territorials, pàgina 148.



ÀMBIT 1. ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

�
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I. COMPETÈNCIA

S'integren dins l'Àmbit d'Organització i Economia: la gestió de recursos humans, materials i

econòmics, les polítiques d'ingressos i despeses, la pressupostació, la gestió de pagaments i
tresoreria, la coordinació de les empreses i institucions municipals d'àmbit econòmic i la promoció
econòmica i social de la ciutat.

(Punt 4t. del Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987, modificat pel Decret de
l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989).

Específicament, la competència d'aquest Àmbit comprèn les matèries agrupades en les Àrees i
sectors d'actuació que constitueixen la seva estructura i que s'esmenten en les pàgines següents.

r
I

t

I
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11. ESTRUCTURA

1. REGIDOR DE L'ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ l ECONOMIA. (D.A. de 23 de setembre de 1987

i D.A. de 28 d'abril de 1989).
1.1 Gabinet de la Segona Tinència d'Alcaldia. (D.A. de 16 de juny de 1988).

1.2 Comissionat de l'Ajuntament pel Pla Econòmic Estratègic i Social. (D.A. de 23 de

setembre de 1987; C.G. de 8 de juliol de 1988 i D.A. de 28 d'abril de 1989).

1.3 Programa de Millora de les Relacions amb el Ciutadà. (D.A. de 23 de setembre de 1987
i D.A. de 28 d'abril de 1989).

1.4 Gerència dels Serveis Centrals. (D.A. de 28 d'abril de 1989).

1.5 Àrea d'Economia i Empreses. (C.G. de 9 de desembre de 1987).

1.6 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social. (C.G. de 8 de juny de 1990).

1.7 Àrea de Finances. (C.G. de 31 de juliol de 1985).
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 1
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La programació i coordinació de les esmentades Àrees i sectors (Epígraf 2.2.1 del Decret de
l'Alcaldia de 16 de juny de 1988; punt 4t. del Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de
1988).

IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR DE L'ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA.
Codi Dependència: 622.2.83.2
Tipus: Àmbit d'actuació.
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Funcions:

A) Pròpies
La direcció política de les Àrees i sectors que integren I'Àmbit.
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Per a la direcció política de les esmentades Àrees i sectors tindrà les atribucions assenyala
des en el punt 6è.2 del Text Refós dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de
setembre de 1983, sense perjudici de les atribucions que li corresponen al Conseller-Regidor
de l'Àrea de Finances i Delegat de Promoció Financera, segons els Decrets de l'Alcaldia de
23 de setembre de 1983 (2n.2), de 16 de juny de 1988 (2.2.2) i de 28 d'abril de 1989
(ler.1.f); i al Regidor de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social, segons els Decrets
de l'Alcaldia de 24 de juliol de 1987 (6è.3) i de 28 d'abril de 1989 (lr.1.e).

B) Delegades.
Per Decret d'Alcaldia de 23 de setembre de 1987:
- La firma, en representació de l'Ajuntament, de les escriptures o actes administratives per

a la formalització de tota classe de contractes, concessions, llicències o autoritzacions i

totes les qüestions sobre participacions i també qualssevol altres actes que ho requereixin.
- Es delega, així mateix, la Presidència de la Mesa en les licitacions, de conformitat amb el

que disposa l'article 105.3 del Reglament d'Organització i Administració Municipal de
Barcelona.

Per altre Decret d'Alcaldia de 23 de setembre de 1987:*
- Admetre renúncies o reingressos dels funcionaris municipals, declarar cessanties i jubila

cions i concedir excedències de tota classe.
- Concedir bestretes de jubilacions i viudetats a compte de la Mutualitat Nacional de

Previsió de I' Administració Local, i atorgar diferències graciables per concepte de

jubilació de les previstes al Pacte de Relacions Laborals.
- Concedir pensions graciables a vigilants no integrats, orfes incapacitats i les de jubilacions

del col·lectiu del personal de neteja.
- Autoritzar pròrrogues de permanència en el servei actiu de conformitat amb el que

disposa l'art. 47.C dels Estatuts de la MUNPAL i rehabilitar i transferir pensions.
- Reconèixer anys de serveis dels funcionaris a efectes d'augments graduals i també dels

jubilats per a la fixació de les seves pensions, i en els casos de readmisió, rehabílítacíó i

reincorporació al servei.
- Declarar situacions de funcionaris municipals, concedir permutes i atorgar comissions de

serveis a altres organismes públics.
- Imposar sancions per faltes lleus i cancel· lar-les.
- Aprovar relacions d'admesos i exclosos a proves selectives.
- Atorgar excedències i reingressos i classificar professionalment el personal municipal.

(') Aquest Decret està parcialment afectat de la delegació que l'Alcaldia va conferir per Decret de 5 de juny de
1989 al Gerent dels Serveis Centrals.



Per Decret d'Alcaldia de 22 de juliol de 1988:
- Nomenaments de càrrecs de comandament de qualsevol nivell administratiu o tècnic

inferiors al nivell 26, i assignació de complements específics.
- Nomenaments de funcionaris interins.
- Contractació de personal laboral.
- Incoació d'expedients disciplinaris del personal de la Corporació.

Aquest Decret es veu afectat pels Decrets de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1988 i 30 de

març de 1990, de delegació de funcions en el Gerent dels Serveis Centrals en matèria de

personal.

Per altre Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988:
1. Autorització i disposició de les despeses següents:

- Tributs.
- Contractació i concessió d'obres i serveis, la quantitat dels quals no excedeixi del 3 per

100 dels recursos ordinaris del Pressupost o la seva durada no ultrapassi els 5 anys.
- La contractació de subministraments la quantia dels quals no superi 1'1 per 100 dels

recursos ordinaris del pressupost o la seva durada no depassi els 5 anys.
- Adquisició de béns i drets, quan la seva quantitat no excedeixi de 1'1 per 100 dels

recursos ordinaris del Pressupost.
- LLoguer d'immobles que disposa la Corporació a títol d'arrendament.
- Primes d'assegurances concertades per cobrir responsabilitats i riscs de l'Ajuntament.
- Ampliació o modificació de projectes d' obres

per quanties durades que no excedeixin de les fixades a l'apartat 3.
- Subvencions a entitats, organismes o particulars.
- Recaptació de recursos legalment establerts.
- Crèdits reconeguts, censos, contingents, càrregues, costos i altres despeses similars.
- Interessos i amortització d'emprèstits o operacions de crèdit.
- Despeses fixes o amb individualització de perceptors.
- Variació d'actius financers.

2. Modificacions, ampliació i suplements de crèdits pressupostaris que no impliquin canvi

de capítol i quan la seva quantia no excedeixi del 5 per mil dels recursos ordinaris del

Pressupost.

S'exceptua d'aquesta delegació la signatura dels expedients administratius corresponents
a l'Àmbit O (Alcaldia-Presidència).

Per altre Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988:
- La firma dels comptes de cabals, els comptes de liquidació i dels llegats que administra

aquest Ajuntament, així com les providències d'apressament contra els contribuents
morosos, d'acord amb l'article 255 del Reglament d'Hisendes Locals, i autoritzacions de
subhastes dels béns apressats.
La firma de les resolucions que aprovin comptes de pagaments a justificar censurades per
la Intervenció municipal.
La cancellacíó i devolució dels dipòsits i garanties constituïts a la Dipositaria municipal
per a:

La cancellacíó i declaració de la pèrdua de la garantia provisional i confiscació d'aquesta
en el cas previst per l'art. 46 del Reglament de Contractació de les Corporacions Lo
cals.

- Garantir el compliment de tota mena d'obligacions tributàries i l'aplicació del dipòsit per
a l'efectivitat de la recaptació quan aquestes obligacions siguin fermes.
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1.1 Gabinet de la Segona Tinència d'Alcaldia.
Codi Dependència: 511.2.08.9
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les funcions generals de «staff" (programació, estudi, informe, control, assesorament, assistèn
cia i suport) a les que es refereixen els apartats 4.1,5.2.3 i 5.3.2 del Decret de l'Alcaldia de 16
de juny de 1988).

1.2 Comissionat de l'Ajuntament pel Pla Econòmic, Estratègic i Social.
Codi Dependència: 623.2.009
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
- Col' labora donant suport tècnic i coordinar els recursos municipals en l'elaboració del Pla

Estratègic, Econòmic i Social de la Ciutat.
- Coordina i dirigeix l'elaboració del Pla Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona i implemen

ta i fa el seguiment i control del mateix.

El Comissionat de l'Ajuntament pel Pla Econòmic, Estratègic i Social en l'exercici de les seves

funcions estarà assistit pels òrgans següents:

1.2.1 Adjunt al Comissionat
Per Decret de 1 'Alcaldia de 19 de desembre de 1988 s'anomena Adjunt al Comissionat pel
Pla Econòmic, Estratègic i Social, per als temes d'Afers Socials.

1.2.2 Director de Projecte de Suport al Comissionat pel Pla Econòinic, Estratègic i Social.
(C.G. de 8 de juliol de 1988)
Codi Dependència: 270.4.04.8
Tipus: Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Assistència tècnica al Comissionat per al Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona.

- Suport a l'organització, la gestió i la coordinació de la Comissió Municipal de Treball i

grups sectorials específics que elaboraran el Pla Estratègic Econòmic i Social de Barce
lona.

- Realització i/o seguiment d'accions concretes que encarregui el Comissionat com ara:

- Jornades internacionals «Experiencias de Planificación Estratégica en Ciudades y Áreas
Urbanas» «Pla Estratègic Barcelona 2000».

- Escola de formació d'experts en sistemes informàtics.
- Programes de formació municipal d'acord amb les directrius del Pla Estratègic Econòmic i

Social de Barcelona.

1.2.3 Oficina Administrativa del Comissionat pel Pla Econòmic, Estratègic i Social.

(C.G. 8 de juliol de 1988).
Codi Dependència: 270.3.02.3

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18
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Funcions:
- Assistència i despatx del Comissionat, gestions, tràmits i suport administratiu en tots els

assumptes de la competència del Comissionat de l'Ajuntament per al Pla Estratègic
Econòmic i Social de Barcelona.

- Documentació general del Comissionat, registre i arxiu.
- Organització i coordinació de les comunicacions internes i externes del Comissionat.

Instrucció dels expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assignades al Comissionat i de les quantitats

lliurades en concepte de despeses a justificar.
- Tramitació de factures i actes de recepció.
- Comandes de material.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats al Comis-

sionat.
- Registre, arxiu i documentació general del Comissionat.

1.3 Programa de Millora de les Relacions amb el Ciutadà.

Funcions:
- Estudi i diagnòstic de necessitats prioritàries en matèria de millora de processos i actuacions

de relació directa amb els ciutadans.
- Elaboració de propostes i projectes, que seran aplicats pels diferents òrgans de l'Administra

ció Municipal Executiva, adreçats a la millora dels mecanismes d'informació, comunicació,
atenció de queixes i reclamacions, agilització de la resposta administrativa, responsabilitza
ció dels agents públics, relació amb els agents econòmics, eliminació o simplificació de

tràmits, sistemes de participació dels ciutadans i en general dels processos de relació amb el
ciutadà.

- Impuls i seguiment de l'aplicació efectiva dels projectes i mesures indicades a l'apartat
anterior, l'execució dels quals serà responsabilitat prioritària de la Gerència dels Serveis
Centrals.

- Canalització a nivell intern dels suggeriments i propostes, específiques o genèriques,
procedents del personal directiu, per tal de millorar els processos de relació dins de
l'organització municipal.
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1.4 GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

Integració i direcció executiva superior de les Àrees de Personal, Organització i Serveis

Generals, Informació de Base, i de la Direcció Tècnica del Programa de Descentralització Terri

torial

(Punt 2n. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989)

ÀMBIT 1
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1.4.5 Àrea d'Organització i Serveis Generals. (C.G. de 19 de juny de 1989).
1.4.6 Àrea d'Informació de Base.

II.ESTRUCTURA

1.4 GERÈNCIA DELS SERVEIS 'CENTRALS (D.A. de 28 d'abril de 1989).
1.4.1 Departament de Programació i Administració. (D.A. de 27 de juliol de 1989).

1.4.2 Arxiver Cap (D.A. de 12 de març de 1990).
1.4.3 Direcció Tècnica del Programa de Descentralització Territorial. (C.G. de 13 de gener de

1988).
1.4.4 Àrea de Personal. (C.G. de 19 de juny de 1989) .

.
'

ÀMBIT 1
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 1



Gerència dels Serveis
Centrals

I I
Arxiver Cap Departament de Progra-

mació i Administració

I I I I
Direc. Tècn. Programa Àrea de Personal Àrea d'Organització i Serveis Àrea d'Informació
de Descent. Territorial Generals de Base

Gerència dels Serveis Centrals

Àmbit 1



IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1.4 GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS.
Codi Dependència: 623.2.09.7
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:

A) Pròpies
Segons l'establert en el punt 2n. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989, la Gerència
dels Serveis Centrals, com a instància d'integració i direcció executiva superior de les
Àrees de Personal, d'Organització i Serveis Generals, d'Informació de Base i de la Direcció
Tècnica del Programa de Descentralització Territorial, tindrà les atribucions que l'article 9
de la Llei de Règim Especial del Municipi de Barcelona assenyala als Delegats de Ser
veis.

B) Delegades
Per Decret de 23 de setembre de 1988:
- Declaració d'excedències.
- Admissió de renúncies i reingressos.
- Declaració de jubilacions.
- Reconeixement de temps de prestació de serveis a l'Administració.
- Concessió d'ajudes familiars, de nupcialitat, natalitat i per fill minusvàlid.
- Concessió de bestretes reintegrables a funcionaris.
- Aprovació de llistes provisionals d'admesos i exclosos a proves selectives.
- Autorització de contractacions laborals per a suplències, i per a programes de caràcter

temporal fins a tres mesos.

- Imposició de sancions per faltes lleus.

Per Decret de 5 de juny de 1989:
- Admetre renúncies o reingressos dels funcionaris municipals, declarar cessanties i jubilacions i

concedir excedències de tota classe.
- Concedir bestretes de jubilacions i viudetats a compte de la Mutualitat Nacional de

Previsió de l'Administració Local, i atorgar diferències graciables per concepte de

jubílacíó de les previstes al Pacte de Condicions Laborals.
- Concedir pensions graciables a vigilants no integrats, orfes incapacitats i les de

jubilacions del col·lectiu del personal de neteja.
- Autoritzar pròrrogues de permanència en el servei actiu de conformitat amb el que

disposa l'art. 47.c dels Estatuts de la MUNPAL i rehabilitar i transferir pensions.
- Reconèixer anys de serveis dels funcionaris a efectes d'augments graduals i també dels

jubilats per a la fixació de les seves pensions, i en els casos de readmisió, rehabilitació i

reincorporació al servei.
- Declarar situacions de funcionaris municipals, concedir permutes i atorgar comissions

de serveis a altres organismes públics.
- Imposar sancions per faltes lleus i cancel· lar-les.
- Aprovar relacions d'admesos i exclosos a proves selectives.
- Atorgar excedències i reingressos i classificar professionalment el personal municipal.

Aquest Decret modifica parcialment, en tot allò que siguin concurrents, els anteriors
Decrets de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987 i de 22 de juliol de 1988 d'atribució de

competències en matèria de personal al Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia.
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Per Decret de 30 de març de 1990:
- Aprovació de les convocatòries dels concursos de provisió de llocs de treball.
- Autorització de contractacions laborals temporals amb càrrec a crèdits que no excedei-

xin d'un exercici pressupostari.
- Nomenaments de funcionaris interins.

1.4.1 Departament de Programació i Administració
Codi Dependència: 520.2.37.4
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de Treball del Cap: 26

Funcions:
1. De caràcter tècnic:

- Seguiment de les activitats de les Àrees i en especial de l'execució dels diferents plans i

programes.
- Direcció de l' execució de programes o projectes específicament encomanats per la Ge

rència.
- Relacions amb els òrgans o sectors d'actuació de l'Ajuntament en matèries encomana

des, genèricament o «adhoc», per la Gerència.
- Assistència tècnica al Gerent en totes les matèries que li competeixen.

2. De gestió econòmica:
- Preparació del pressupost de la Gerència.

Control de l'aplicació de les partides pressupostàries assignades.
Seguiment general dels pressupostos de les Àrees que depenen de la Gerència.
Elaboració de memòries, informes, ratios i estadístiques d'interès per a la Gerència.
Administració de les quantitats lliurades a la Gerència en concepte de pagaments a jus
tificar.

- Assessorament econòmic al Gerent, i puntualment a d'altres òrgans de les Àrees que
depenen de la Gerència, en aquells aspectes que per la seva complexitat així ho facin
aconsellable.

3. De suport jurídic i administratiu:
- Assistència jurídica i administrativa a la Gerència.
- Secretaria d'actes de les reunions que estableixi la Gerència.
- Elaboració i tramitació de contractes, convenis i altres expedients incoats per la Gerèn-

cia.
- Control, avaluació i tràmit dels expedients sotmesos a la signatura del Gerent, tingui

aquesta, o no, caràcter resolutori.

1.4.2 Arxiver Cap
Codi Dependència: 553.2.02.9
Tipus: Lloc de treball
Nivell estructural: 2 Classe: 6
Nivell del lloc de treball: 28

Funcions:
- Proposar els criteris generals de política arxivística de l'Ajuntament.
- Impartir les directrius tècniques per a la gestió dels arxiu administratiu, històric i de Dis-

trictes.
- Supervisar el funcionament dels arxius de gestió dels òrgans auxiliars i dels de l'Adminis

tració Municipal descentralitzada funcionalment i territorialment, sense perjudici de les
funcions dels òrgans de línia.
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- Dissenyar el conjunt del sistema arxivístic i regular i planificar tota l'activitat arxivística.
- Proposar l'aprovació o elaboració de normes o reglaments de funcionament i en controlar

la seva aplicació.
- Proposar als organismes pertinents la creació d'òrgans consultius i de Comissions

assessores i de treball en tot allò relacionat amb els arxius municipals.
- Exercir la funció inspectora tant pel que fa als aspectes estrictament tècnics com a

l'equipament i edificis destinats a arxius.

(Vid. Annex VI sobre Normes Reguladores d'Organització Funcionament del Sistema
Municipal d'Arxius).
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1.4.3 DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PROGRAMA
DE DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL

ÀMBIT 1
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Il. ESTRUCTURA

1.4.3 DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PROGRAMA DE DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL
(C.G. de 13 de gener de 1988).
1.4.3.1 Departament de Coordinació de Projectes.
1.4.3.2 Secretaria de la Inspecció Polivalent.

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

- Promoure, endegar i coordinar, en l'aspecte tècnic, la descentralització territorial de l'Ajunta
ment.

- Vetllar per aconseguir la coherència de l'actuació dels Districtes en les diferents matèries que els
hi han estat transferides.

- Anàlisi de l'estat de compliment del Programa quadriennal de Descentralització i proposta de les
mesures necessàries per a la seva implementació o modificació.

- Coordinació dels equips d'Inspecció Polivalent dels Districtes.

(punt lr.2.h) del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 que modifica el punt 4t., Àmbit 1,
del Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987)
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 1



Direcció Tècnica del
Programa de Deseen-
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1.4.3 DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PROGRAMA DE DESCENTRALITZACIÓ
TERRITORIAL.
Codi Dependència: 622.2.97.8
Nivell estructural: 2 Classe: 6

IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1. Depenent de la Regidoria de I' Àmbit d'Organització i Economia, la Direcció Tècnica de
Descentralització Territorial és l'òrgan d'enllaç entre els Districtes i les Àrees i sectors de
l'Administració Municipal, per promoure, endegar i coordinar, en l'aspecte tècnic, la
descentralització territorial de l'Ajuntament

2. El Director Tècnic del Programa de Descentralització Territorial, amb status orgànic i
retributiu assimilat a Coordinador de Serveis, vetllarà especialment per aconseguir la
coherència de l'actuació dels Districtes en els aspectes següents: programació d'actua
cions, pressupostació, execució de les activitats necessàries per assolir els objectius
globals de la Corporació i homogeneïtzació mínima imprescindible de les diverses
actuacions sectorials per tal de garantir l'esmentada coherència i la igualtat de tracte per
al ciutadà.

1.4.3.1 Departament de Coordinació de Projectes.
Codi Dependència: 513.4.01.5
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:

Programa quadriennal:
- Anàlisi de I' estat de compliment del Programa quadriennal de Descentralització i

proposta de les mesures necessàries per a la seva implementació o modificació.
- Iniciatives i aportacions tècniques dirigides a l'elaboració dels successius programes de

Descentralització Transferències.
- Preparació de les propostes d'incoació dels expedients per a l'elaboració i aprovació

dels Projectes de Transferència.
- Seguiment dels esmentats expedients en ordre a:

- La coordinació entre les Àrees implicades en els projectes i l'òrgan instructor.

L'impuls de la informació dels projectes per part dels Districtes i òrgans afectats.
- La promoció de l'informe i, en el seu cas, aprovació dels projectes per part dels

òrgans consultius i de govern competents.
- El trasllat dels projectes aprovats als Districtes i òrgans afectats i la promoció del seu

just coneixement.
- La supervisió dels processos d'ampliació de les noves transferències aprovades en ordre

a facilitar la coordinació entre els Districtes i les Àrees i òrgans afectats i a dotar-los dels
mitjans personals, materials, informatius, tecnològics i financers, necessaris per a la seva

efectivitat.
Anàlisi del grau d'aplicació de les Transferències aprovades i proposta de les mesures

necessàries per a la remoció de les causes que hagin impedit la seva plena efectivitat i

per a la correcció de les possibles desviacions produïdes.
- Promoció i habílítacíó d'instruments i canals idonis per a la coordinació de les

actuacions i la transferència d'informació entre les Àrees i els Districtes i entre els propis
Districtes, en ordre al just exercici de les funcions transferides.

� - Enllaç operatiu dels diversos òrgans de suport de I' Àrea d'Organització i Economia
r
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(Organització i Mètodes, Projecte de Mecanització dels Districtes) que cooperen en el

procés de descentralítzacíó.
- Enllaç entre les Àrees o Departaments que engeguin operacions de reforma de serveis

que afectin als Districtes.
- Elaboració del Pressupost.
- Habilitació dels conductes adients per a la participació dels Districtes en la programació

global de l'Àmbit o Àrea que correspongui.
- Anàlisi de la coherència pressupostària de les demandes de les Àrees i Districtes quant

a:

- Promoure el reequilibri entre els Districtes.

- Detectar possibles desviacions respecte al Pla quadrienal.

1.4.3.2 Secretaria de la Inspecció Polivalent.

Codi Dependència: 513.4.02.6

Nivell estructural: 3 Classe 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Seguiment i valoració de les funcions inspectores.

- Formació dels equips d'inspecció, d'acord amb les necessitats de cada Districte (coordi-

nació, direcció i preparació, juntament amb el Servei de Formació Permanent, dels

cursets necessaris).
- Habilitació dels canals de coordinació entre les Àrees i els Districtes en matèria

d'inspecció, inclosos els casos que només comportin comunicació d'anomalies a l'Àrea

corresponent.
- Homogeneïtzació dels criteris bàsics pels quals s'hauran de regir les inspeccions.
- Racionalització del procediment: des de la inspecció fins als processos sancionadors o

l'execució subsidiària en collaboració amb les Àrees implicades (estudi dels impressos a

utilitzar, possibilitats de mecanització dels processos, etc.).
- Coordinació amb les Àrees per a la preparació i implantació de les campanyes que

comportin tasques inspectores.
- Propostes d'actualització i adaptació a les noves necessitats de la normativa vigent.
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1.4.4 ÀREA DE PERSONAL

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

- Polítiques de recursos humans: selecció, promoció, formació de personal.
- Polítiques de classificació de llocs de treball i retribucions.
- Criteris sobre normatives de caràcter general referides als recursos humans, les condicions de

treball i les relacions laborals.
- Gestió de personal.

(punt Ir. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 que modifica el punt 4t., Àmbit 1, del

Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987).

L'Àrea de Personal, adscrita a la Gerència dels Serveis Centrals, de l'Àmbit d'Organització i

Economia, té com a missió la selecció, desenvolupament i la gestió, en sentit ampli, dels recursos

humans que requereix l' Administració Municipal Executiva.

(Acord de la Comissió de Govern de 19 de juny de 1989).
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Il. ESTRUCTURA

1.4.4 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PERSONAL. (C.G de 19 de juny de
1989).

1.4.4.1 Secretaria Tècnica.
1.4.4.2 Cap del Projecte de Formació de Personal.
1.4.4.3 Direcció de Serveis de Relacions Laborals.
1.4.4.4 Direcció de Serveis de Personal. (D.A. de 2 d'abril de 1990).

1.4.4.4.1 Unitat Operativa d'Administració i Recursos Humans.
1.4.4.4.1.1 Cap Adjunt a la Unitat Operativa.
1.4.4.4.1.2 Servei de Gestió de Personal.
1.4.4.4.1.3 Negociat de Nòmines.
1.4.4.4.1.4 Negociat de Selecció i Promoció de Personal.
1.4.4.4.1.5 Negociat de Classes Passives i Atencions Socials.
1.4.4.4.1.6 Negociat de Règim Disciplinari.

1.4.4.4.1.6.1 Oficina Tècnica d'Inspecció de Personal.
1.4.4.4.1. 7 Servei Tècnic de Relacions amb les Àrees i Districtes.
1.4.4.4.1.8 Negociat de Personal Laboral.
1.4.4.4.1.9 Oficina d'Informació i Comunicació.
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Li correspon les funcions directives i de comandament que atribueix als Coordinadors de
Serveis l'apartat 7è del Decret de l'Alcaldia de 27 de juliol de 1983, i en especial les se

güents:

IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1.4.4 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PERSONAL.
Codi Dependència: 622.2.48.0
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Pel que fa a les polítiques de recursos humans:
- L' elaboració i aplicació de criteris sobre dotacions i assignació de mitjans personals a les

Àrees o serveis.
- L'impuls de les actuacions destinades a millorar la qualitat dels recursos humans de

l'Ajuntament, amb l'elaboració de les línies adients de selecció, formació i adequació del
personal als continguts dels llocs de treball.

- La programació del reclutament extern de recursos, mitjançant l'elaboració de l'oferta
pública d'ocupació anual de l'Ajuntament.

Pel que fa a la determinació de les condicions de treball del personal:
- La determinació dels criteris i regles d'aplicació de les normatives de caràcter general, en

els àmbits administratiu i laboral, al personal municipal.

1.4.4.1 Secretaria Tècnica (de l'Àrea de Personal)
Codi Dependència: 520.2.25.0
Tipus: Secretaria Tècnica d' Àrea
Nivell estructural: 4 Classe: 4
Nivell de lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Secretaria i despatx, gestió i tràmit i assistència tècnica sobre tots els assumptes de la

competència del Coordinador de Serveis.
- Seguiment del desenvolupament dels plans i programes de l'Àrea.
- Preparació dels pressupostos.
- Control de l'aplicació de les partides pressupostàries relatives a l'Àrea.
- Seguiment i control dels expedients del Capítol II del pressupost ordinari i també de la

inversió de I'Àrea.
- Administració de les quantitats lliurades a la direcció de l'Àrea en concepte de pagament

a justificar.
- Estudis d'organització dels serveis de I' Àrea i racionalització dels processos de tre-

ball.
- Assistència administrativa als òrgans directius i auxiliars de I'Àrea.
- Documentació general de l'Àrea, estadístiques, registre i arxiu.
- Relacions amb els diversos òrgans de l'estructura municipal, en matèries que afectin les

relacions laborals i condicions col-lectives de treball del personal.
- Negociació amb els òrgans de representació del personal, organitzacions sindicals, i

qualsevol altra representació de collectius professionals, en tots els assumptes que li

siguin encomanats pel Coordinador de Personal.
- Estudis, informes i propostes d'actuació en matèries que afectin les condicions de treball

i les relacions laborals.
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Assessorament a la Coordinació de Personal en matèries connectades amb les funcions

definides en els apartats anteriors.
- Seguiment i control de l'exercici dels drets de representació i participació del perso

nal.
- Estudi i establiment dels canals de comunicació amb el personal.
- Seguiment i supervisió del compliment dels convenis i altres normes de règim interior

Gestió i ubicació dels empleats no adscrits a cap sector de l'Administració Municipal.
- Estudi i proposta de mesures per a la millora de les condicions de seguretat i higiène la

boral.
- Proposta a la Coordinació de Personal de les línies de política retributiva.
- Proposta a la Coordinació de Personal de criteris generals sobre la plantilla i les

categories professionals.
- Qualsevol altra funció que, dins el marc genèric definit per al càrrec, la Coordinació de

Personal li assigni expressament.

1.4.4.2 Cap del Projecte de Formació de Personal

Codi Dependència: 561.4.15.6

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:
Elaboració del projecte de formació per al personal municipal:
a) Sistematitzar els objectius, línies d'actuació i prioritats del projecte formatiu.

b) Anàlisi de les necessitats de formació del personal municipal.
c) Elaborar els programes específics de formació, d'acord amb les necessitats de les

diverses Àrees i Districtes, i les línies que anualment defineixi la Coordinació de Perso

nal.

d) Elaborar el pla anual de formació i perfeccionament per al personal municipal.
e) Mantenir contactes amb les universitats, escoles de formació, INEM, etc, per a

eventuals col·laboracions.

Assumir la direcció de l' execució del pla anual de formació adreçat al personal munici

pal:
a) Impulsar i supervisar l'actuació dels òrgans que tenen al seu càrrec la formació del

personal municipal.
b) Gestionar els recursos destinats per l'Ajuntament a la formació de personal i els

recursos externs aplicables a aquesta finalitat.

c) Garantir el disseny i la metododologia dels cursos.

d) Informar sobre l'oportunitat de rebre els cursos de formació interna i externa que les

Àrees proposin per al seu personal.
e) Millorar permanentment els sistemes de formació introduint noves tècniques que

incrementin l' eficiència dels programes.

f) Promoure la constitució d'un quadre de professorat propi de l'Ajuntament sobre

aquelles matèries que ho facin aconsellable.

g) Establir contactes amb els departaments de formació d'altres institucions o empreses a

fi d'intercanviar programes, experiències o professors.
h) Avaluació dels resultats del pla de formació tant pel que fa a l'acompliment dels seus

objectius, com pel nivell de satisfacció de les Àrees i dels participants.
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1.4.4.3 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RELACIONS LABORALS
Codi Dependència: 623.2.01.0
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
- Relacions ordinàries amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.

- Relacions ordinàries amb les associacions i seccions sindicals amb presència a l'Ajunta-
ment.

Representació de l' Àrea de Personal en Comissions de seguiment, meses sectorials,
comitès per a assumptes específics i en general, organismes paritaris o mixtes dimanants
del pacte de condicions laborals i del conveni col-lectiu de treball.
La definició i la proposta de les normatives internes sobre personal (reglaments de
règim interior, instruccions, circulars) i dels criteris sobre règim retributiu i les seves mo

dífícacíons.
La relació amb la representació sindical i la negociació dels convenis i pactes laborals i
l'elaboració de propostes per a la recepció normativa dels esmentats instruments per
part dels òrgans competents.

1.4.4.4 Direcció de Serveis de Personal
Codi Dependència: 623.2.25.7
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
- Organitza, dirigeix i supervisa l'activitat dels serveis interns de l'Àrea de Personal,

d'acord amb les polítiques i criteris emanades de la Coordinació.
- Supervisa l'elaboració de l'avant-projecte de Pressupost i els objectius operatius de

l'Àrea, a partir dels objectius generals establerts per la Coordinació i controla el grau
d' execució del mateix.

Controla l'execució del Capítol I del Pressupost i proposa al Coordinador les actuacions

per a la seva gestió (transferències, reconeixements, etc.).
- Col-labora amb el Coordinador en la definició de criteris sobre l'assignació de mitjans

humans a les Àrees i Districtes (O.P.O., trasllats, redistribució, etc) i controla la
realització per part dels òrgans de l' Àrea de les mesures que s' estableixen a tal efecte.

- Estudia i estableix la política de relacions externes de l'Àrea i proposa els canals
d'informació més idonis.

- Presta assessorament tècnic als diversos nivells directius de les Àrees, Districtes i

Centres Gestors en les seves responsabilitats sobre el personal i en especial en matèria
de selecció, relacions laborals i condicions de treball.

- Elabora propostes en matèria de retribucions, catalogació de llocs de treball i actualitza
ció de normatives internes sobre règim de personal. Controla la correcta aplicació de les

disposicions establertes al respecte.
- Participa en l'elaboració de solucions tendents a resoldre les qüestions que es plantegin

en matèria de relacions laborals.
- Assumeix en tots aquells assumptes que específicament li encomani el Coordinador la

negociació amb els òrgans de representació del personal.
- Formula propostes per a l'actualització i millora dels sistemes de selecció, supervisa la

seva execució i valora els resultats dels procediments emprats.
- Supervisa l'execució dels programes de promoció i analitza els resultats assolits i

formula les propostes que considera més adients d'acord amb les demandes i necessitats
de les Àrees.

- Participa en la definició dels plans de formació i perfeccionament del personal munici-

201



pal. Específicament, analitza les deficiències i necessitats de formació de l'Àrea de

Personal i formula la previsió de les accions formatives necessàries.
- Es cuida de l'elaboració i presenta els informes i estadístiques mensuals de gestió de

personal i de la seva integració en la memòria anual.

1.4.4.4.1 Unitat Operativa d'Administració i Recursos Humans

Codi Dependència: 561.1.05.6

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions

directives i de comandament que s'atribueixen a les direccions de les Unitats Operatives,
en l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981, i en

especial les següents:

- Direcció i impuls de les actuacions relatives al disseny, configuració, classificació,
catalogació i actuació dels llocs de treball ocupats pel personal municipal, d'acord

amb els estudis efectuats pel Departament d'Organització.
- Elaboració de les línies i criteris sobre el reclutament del personal, bases generals dels

processos selectius, programació del desenvolupament anual de l'oferta pública d'ocu

pació.
- Impuls de les actuacions administratives relatives a la selecció i promoció del perso

nal.
- Elaboració de propostes relatives a la promoció i mobilitat interna del personal,

criteris d'assignació de dotacions i en general, millora de la qualitat i adequació de les

funcions desenvolupades, dels recursos humans de l'Ajuntament.
- Assessorament tècnic i jurídic a la Coordinació de Serveis i elaboració d'informes

tècnico-jurídics de la seva competència.

1.4.4.4.1.1 Cap Adjunt a la Unitat Operativa.
Codi Dependència: 561.2.18.3

Tipus: Lloc de treball

Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
- Permutes.
- Expedients de reingressos.
- Cessament en el servei actiu per excedència, passi a la situació de serveis especials i

altres.
- Preparació de les certificacions relatives a nomenament, classificació, situació i

prestació de serveis de funcionaris i personal contractat.
- Nomenament i assignació de llocs de treball.
- Catalogació de llocs de treball.
- Reconeixement d'antiguitat.
- Règim de compatibilitats i incompatibilitats.
- Tramitació dels canvis d'horaris d'acord amb la tipologia establerta.
- Registre i seguiment del pla de vacances.

- Seguiment dels tràmits realitzats per les Àrees relatius a:

- Dispenses accidentals del servei.
- Llicències per descans anual, malaltia, assumptes propis, estudis de perfecciona-

ment.
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Gestió de l'arxiu del personal actiu i passiu.
- Expedients de retencions judicials i les seves certificacions.
- Expedients de concessió de bestretes.
- Expedients de llicències per maternitat.

- Preparació dels expedients de llicència superior als 15 dies per a la seva tramitació,
una vegada autoritzats per la Direcció de Serveis de Relacions Laborals.

1.4.4.4.1.2 Servei de Gestió de Personal
Codi Dependència: 581.2.09.2
Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

203

Funcions:
- Administració del sistema informatitzat de gestió integrada de personal.

Plantilla:
Manteniment i actualització de les plantilles, en coordinació amb el Cap Adjunt a

la Unitat Operativa d'Administració de Recursos Humans, i la Secretaria Tècnica
de la Coordinació de Personal.

- Tràmits i actuació necessaris per a l'aprovació i revisió de les plantilles.
- Control de places vacants i places amortizables.
- Confecció d'estadístiques de personal.

Recepció i registre dels documents entrats en els serveis de personal.Distribució dels
documents registrats entre els serveis competents segons la matèria.

- Reclassificació i requalíficacíó dels llocs de treball.
- Tramitació de trasllats, tant horitzontals com de llocs singularitzats, sollicitant els

informes que siguin necessaris.

1.4.4.4.1.3 Negociat de Nòmines
Codi Dependència: 578.3.01.8
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Confeccionar i tramitar les nomines de pagament de les retribucions de tot el
personal funcionari (de carrera i interí), eventual, contractat laboral i membres
electes de la Corporació.

- Confeccionar i tramitar les nòmines corresponents a serveis i organismes municipals
que li siguin encomanades.

- Confeccionar i tramitar les nòmines del personal passiu que hagin de ser abonades
directament per la Corporació.

- Elaborar i tramitar les liquidacions d'endarreriments, suplències o altres.
- En general, liquidar i tramitar els emoluments del personal de caràcter ordinari i es-

pecial.

1.4.4.4.1.4 Negociat de Selecció i Promoció de Personal
Codi Dependència: 561.2.02.6
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22



Funcions:
- Elaboració de sistemes de selecció de personal que millorin al màxim la qualitat del

personal admès.
- Agilització i simplificació dels tràmits de selecció.
- Programació de les proves a convocar per a totes les categories i llocs de treball.

- Preparació de les bases d'oposicions i concursos.

- Convocatòria d'oposicions (lliures o restringides), concursos i concursos-oposicions

per cobrir les places de funcionaris en cadascuna de les seves categories.
- Convocatòria de proves d'accés del personal laboral i interí.

- Instrucció dels expedients d'oposicions i concursos.

- Preparació i documentació de totes les actuacions inherents a les proves selectives, i

suport als tribunals en l'exercici de les seves funcions.
- Recepció i formalització dels tràmits de presa de possessió dels nous funcionaris.

- Acreditació dels resultats i les proves.
- Tramitació dels nomenaments del funcionaris eventuals.
- Informació al públic sobre les convocatòries i contingut de les proves d'accés a l'A-

juntament.
- Manteniment de l'arxiu del personal aspirant.

Per la realització de les activitats anteriors, el Servei comptarà amb un suport tècnic

especialitzat, en tot allò que fa referència a:

- Estudiar i millorar, de manera continuada, els sistemes de selecció i promoció.
- Avaluar els resultats de les tècniques emprades.
- Realitzar estudis sobre les potencialitats, motivació, clima laboral, etc. del personal

de la plantilla municipal.
- Elaborar professiografies-tipus per a les categories de plantilla i proves psicotècni

ques per comprovar l'adequació de les persones que volen ocupar-les.
- Altres tasques que se li assignin relacionades amb les activitats anteriors.

1.4.4.4.1.5 Negociat de Classes Passives i Atencions Socials

Codi Dependència: 562.2.01.9

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Pel que fa a les classes passives:
- Instrucció dels expedients de jubilació voluntària, forçosa (per edat) o per incapaci-

tat física.
- Senyalament de pensions de jubílacíó i la seva actualització.
- Prestacions bàsiques, complementàries i especials.
- Actualització i transformació de les pensions de viduïtat, orfenesa i a favor de pares

o germans.
- Abonament de quantitats acreditades i no percebudes pels pensionistes o causants.

- Preparació de certífícats relatius a les indicades pensions.
- Comprovació de les resolucions de la MUNPAL i si s'escau, proposta d'impugnació.

Relacions amb la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local:
- Afiliació.
- Incidència en les cotitzacions.
- Tramitació de les prestacions familiars del personal contractat.

Pel que fa a atencions socials:
- Coneixement de les aspiracions i necessitats personals i familiars dels funcionaris.
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Preparació i desenvolupament dels programes d'acció social al personal de l'Ajunta
ment.

- Foment d'activitats extralaborals, esportives, culturals, recreatives, etc.
- Estudi sobre la creació d'institucions per atendre les necessitats del personal.
- Relacions amb el PAMEM.

j
- Orientació als funcionaris sobre els beneficis i característiques de la indicada

assistència, comprovació de l'eficàcia dels serveis i at�nció i gestió de les reclama
cions del funcionaris.

- Relacions amb el Patronat Municipal de l'Habitatge pel que fa a sollucionar les
necessitats dels funcionaris en aquesta matèria.

- Ajuts especials per a fills subnormals.
- Bestretes de pensions reintegrables.
- Ajuts i auxilis econòmics de tota mena.

Atenció a les situacions personals i familiars dels funcionaris que requereixen
especial solidaritat.

- Ajuda familiar i MUNPAL.
- Ajuda familiar als funcionaris.

Recepció de declaracions. /

- Qualificació a efectes de la determinació de l'ajut.
- Modificació de les altes i les baixes dels beneficiaris.
- Assistència administrativa a la Comissió d'ajuda familiar.

1.4.4.4.1.6 Negociat de Règim Disciplinari
Codi Dependència: 561.2.17.2
Tipus: Negociat operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaboració i proposta dels criteris generals i específics pel que fa a l'aplicació de la

normativa disciplinària, tenint en compte els tipus de faltes, la seva generalització i
..

incidència, la relació amb les polítiques globals de personal i la congruència i
l' equilibri necessaris pel que fa a la graduació de les sancions aplicables.
Programació de les actuacions amb matèria disciplinària amb l'objectiu de la
màxima agilització possible dels tràmits i òptima aplicació dels recursos disponibles.
Preparació de les propostes i Decrets d'incoació d' expedients disciplinaris, diligèn
cies prèvies i altres incidències en matèria disciplinàries.Propostes de designació
d'instructors dels expedients.
Formalització de les actuacions i diligències constitutives dels expedients.
Informes i propostes de resolució dels recursos en matèria disciplinària.
Control de la situació dels expedients i actuacions en matèria disciplinària.
Elaboració de quadres, resums, estadístiques i estudis pel que fa a l'actuació discipli
nària.

1.4.4.4.1.6.1 Oficina Tècnica d'Inspecció de Personal
Codi Dependència: 561.6.01.6

Tipus. Oficina tècnica
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball: 18

Funcions:
- Comprovació de la permanència del personal en els respectius llocs de treball.
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Comprovació de la manca d'assistència per malaltia o indisposició.
- Inspecció als funcionaris indisposats.
- Inspecció mèdica als funcionaris en situació de baixa per malaltia.

- Inspecció i assistència als funcionaris accidentats i examen mèdic dels que estiguin
en incapacitat física per al servei.

- Estudi dels sistemes de l'assistència, puntualitat i permanència dels funcionaris i

contractats en els respectius llocs de treball.
- Incidència de les faltes d'assistència, puntualitat i permanència en les retribucions;

gestió de les primes de puntualitat i assistència.

- Control del transcurs de les situacions reglamentàries que no siguin de caràcter

definitiu.
- Elaboració d'estudis sobre l'absentisme.
- Altes mèdiques.
- Informes i expedients de jubilació per raó d'incapacitat física.

1.4.4.4.1. 7 Servei Tècnic de Relacions amb les Àrees i els Districtes

Codi Dependència: 561.4.16.7

Tipus: Servei tècnico-administratiu

Nivell estructural: 5 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència tècnica a les diverses instàncies directives de les Àrees, Districtes i

Centres Gestors, en matèria de gestió i administració de personal.
- Participació en la determinació de les necessitats de personal de les Àrees, en

l'elaboració de les bases de l'oferta pública d'ocupació i en la descripció de la

característica professional dels llocs oferts.

Informació sobre les propostes d' elaboració o de modificació de les plantilles de les

Àrees.
- Comprovació sobre el correcte compliment de les normes i criteris de personal en

tots els procediments de tramitació.

- Elaboració de propostes a les Àrees per a la definició de nous tipus d'horaris.

- Assessorament tècnic als diversos nivells directius de les Àrees en les seves

responsabilitats sobre el personal, en especial en matèria de selecció i relacions labo

rals.
- Suport a la Direcció de Serveis de Relacions Laborals en les negociacions amb els

representats del personal.
- Participació en l'estudi dels llocs de treball i de les funcions que s'acompleixen en

cada dependència.
- Elaboració, posada en marxa i seguiment del programa de redistribució d'efectius.

Per a l'execució de les funcions abans esmentades, es podran nomenar Adjunts al Cap
del Servei, que es responsabilitzaran dels sectors i activitats que en cada cas es deter

minin.
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Funcions:
- Control de llocs de treball ocupats per personal amb contracte laboral.

- Control específic del personal contractat per a un temps determinat o per a treballs
de caràcter eventual.
Expedients i tràmits relatius a la preparació i formació, extinció i qualsevol
incidència dels contractes o convenis per a la prestació de serveis.
Gestió i custòdia dels expedients de personal contractat en règim de Dret Laboral.
Seguretat Social del personal contractat.

Afiliació, altes i baixes en les institucions de previsió social.
Tramitació de les prestacions familiars; plus familiar i subsidi i ajut familiar.
Tramitació i preparació del pagament delegat de prestacions econòmiques i fami
liars.
Tramitació del pagament delegat de prestacions econòmiques i familiars.
Tramitació del pagament delegat de prestacions econòmiques per malaltia i suspen
sió de sou.

Relacions amb entitats gestores de la Seguretat Social i preparació de la documenta
ció necessària per al reconeixement d'altres prestacions.
Accidents de treball".

- Cotització a les institucions de previsió social i deducció de prestacions de paga
ments delegats.

- Funcions d'administració de personal pertanyent als plans i programes d'ocupació,
assumides en collaboració amb l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social i
concretades en:

- Formalització de les contractacions del personal inclòs en plans d'ocupació, en les
modalitats assenyalades per l' Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social.

- Gestió de les incidències contractuals.

1.4.4.4.1.8 Negociat de Personal Laboral
Codi Dependència: 561.2.04.8
Tipus: Negociat administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

1.4.4.4.1.9 Oficina d'Informació i Comunicació
Codi Dependència: 561.2.11.7
Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Informació al públic sobre temes relatius a les convocatòries de selecció de personal

i les formes d'ingrés a l'Administració.
- Informació a funcionaris i contractats sobre la normativa i les situacions que afecten

els temes de personal.
- Recopilació i/o redacció de notes, fullets o altres textos d'informació de personal.
- Collocació de taulers d'anuncis en les diverses dependències. Inserció en els

esmentats taulers de les comunicacions d'interès, i retirada de les informacions
sense vigència.

- Recollida i recopilació de les notes o queixes formulades pel personal o els seus re

presentats.
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1.4.5 ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

- Determinació d'estructures, distribució de funcions i anàlisi de llocs de treball. Racionalització i

símplíñcacíó de processos, espais i sistemes de treball.
- Donar suport als processos de modernització i canvi organitzatiu impulsats a iniciativa de les

Àrees, Districtes i altres òrgans municipals.
- Elaboració de projectes tècnics per a la desconcentració i descentralització de funcions.

- Realització d'Auditories Operatives per tal d'avaluar, periòdicament, l'organització i el funciona-

ment dels diferents òrgans centrals de l'Administració Municipal.
- La distribució, disposició, assignació, senyalització i gestió d' edificis i locals, i en general, dels

recursos físics i materials necessaris pel funcionament dels serveis municipals.
- La conservació i manteniment d'edificis i instal·lacions i la gestió del Parc Mòbil municipal.

(Punt lr. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 que modifica el punt 4t. del Decret de

l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987).
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Il. ESTRUCTURA

1.4.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ l SERVEIS GENERALS.
(C.G. de 19 de juny de 1989).

1.4.5.1 Secretaria Tècnica
1.4.5.2 Director Tècnic d'Organització
1.4.5.3 Departament d'Organització i Mètodes
1.4.5.4 Departament d'Avaluació Operativa
1.4.5.5 Servei de Llocs de Treball
1.4.5.6 Direcció de Serveis Generals (C.G. de 25 de juny de 1986; c.G. de 12 de gener de

1990 i e.o. de 18 de maig de 1990).
1.4.5.6.1 Negociat (de la Direcció de Serveis Generals)
1.4.5.6.2 Unitat Operativa dels Serveis Administratius Centrals.

1.4.5.6.2.1 Negociat d' Actes i Notificacions
1.4.5.6.2.2 Registre General
1.4.5.6.2.3 Biblioteca General
1.4.5.6.2.4 Arxiu Administratiu
1.4.5.6.2.5 Centre Reproductor de Documents

1.4.5.6.3 Servei Tècnico-Administratiu de Compres
1.4.5.6.4 Parc Mòbil
1.4.5.6.5 Departament de Gestió del Pla de Locals,
1.4.5.6.6 Unitat Operativa de Conservació i Manteniment.

1.4.5.6.6.1 Servei de Subministraments Energètics
1.4.5.6.6.2 Servei de Manteniment.
1.4.5.6.6.3 Tallers Municipals

1.4.5.6.7 Oficina de Personal Subaltern.
1.4.5.6.8 Oficina de Personal de Neteja.

1.4.5.7 Assessors Tècnics d'Infrastructura.
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III. ORGANIGRAMA
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AI Sector d'organització dependent directament del Coordinador d'Organització i Serveis
Generals, li correspon efectuar els estudis i propostes conduents a definir l' organització de
l'Ajuntament, en el doble aspecte estructural i funcional, tant pel que concerneix a l'Administra
ció centralitzada com pel que es refereix a l'Administració descentralitzada o desconcentrada
territorialment o funcionalment, i s'estructura de la manera següent:

IV. ÒRGANS I FUNCIONS

L'Àrea d'Organització i Serveis Generals, adscrita a la Gerència dels Serveis Centrals de l'Àmbit
d'Organització i Economia, s'estructura en una Coordinació de Serveis de la qual depenen dos
sectors que s'organitzen funcionalment de la forma següent:

A) Sector d'organització
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Ir. Direcció Tècnica d'Organització, que es configura com a un òrgan staff de suport al
Coordinador en l'elaboració dels projectes que comporten una complexitat o díñcultat
tècnica especial.

2n. Els Departaments d'Organització i Mètodes i Avaluació Operativa o interna i el
Servei de Llocs de Treball, que es configuren com a òrgans operatius per al desenvolupa
ment de les funcions que se'ls assignen en els apartats següents.

En el si dels Departament anteriors l' Alcaldia podrà constituir llocs de Cap de Projecte ocupats
per titulars superiors. Les funcions tècniques dels òrgans esmentats seran executats indistinta
ment pels tècnics d'organització adscrits als serveis dels sector, que es configuren com a llocs
de treball de titulat superior amb nivell 22, de titulat mitjà amb nivell 20 i personal especialitzat
amb ensenyaments mitjans i nivell 18.

Per al desenvolupament correcte de les funcions d'organització i avaluació operatives, els
tècnics adscrits al sector podran accedir en qualsevol moment als locals, arxius, document i
altres fonts d'informació de l'òrgan analitzat, podent demanar a tal efecte la collaboració de
qualsevol empleat de l'òrgan indicat, a través de la línia jeràrquica corresponent.

B) Sector de Serveis Generals

Al Sector de Serveis Generals, dependent directament del Coordinador d'Organització i
Serveis Generals, li correspon la gestió dels serveis de conservació i manteniment centralitzats,
el Servei de Subministraments Energètics, el Parc Mòbil municipal, compres no desconcentra
des i els Serveis Administratius Centrals.

1.4.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENE
RALS
Codi Dependència: 623.2.10.0
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Li corresponen les funcions directives i de comandament que s'atribueixen als Coordinadors
de Serveis en l'apartat 7è del Decret de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de setembre de
1983, Text Refós, i especialment les següents:



De caràcter general:
- Establiment de programes, determinació d'objectius i planificacíó general de les activitats

de l'Àrea.
- Elaboració del pressupost de l'Àrea i control del seu compliment.
- Impuls en l'execució dels programes i control del grau d'acompliment dels objectius esta-

blerts.
- Establiment dels programes de formació i reciclatge del personal adscrit a l'Àrea.

Relacionades amb l'organització:
- Definició de criteris per a la determinació d' estructures organitzatives i distribució de fun

cions.
- Formulació i execució de propostes sobre la normalització dels procediments i processos

administratius, i determinació de les prioritats corresponents.
- Definició de les normes estàndards i procediments i sistemes d'ús general que, amb

caràcter preceptiu, hauran d'adoptar tots els òrgans municipals pel que fa a organització.
- Control i seguiment del programa anual d'organització interna i dels projectes no progra

mats

Distríbució i assignació dels projectes d'organització i avaluació operativa del sector

d'organització.
- Revisió i aprovació de l'execució de tots els treballs d'organització d'avaluació interna

- Control de l'execució dels projectes organitzatius i de les recomanacions dels informes

d'avaluació operativa en els terminis establerts.

Relacionats amb els serveis generals:
El control, la realització i el seguiment de l'execució del Pla de Locals també la

formulació de projectes per a la seva actualització.
- Supervisió de l'execució del Projecte d'Ordenació d'Arxius Municipals.

Definició de les línies generals dels programes de conservació i manteniment.

Elaboració i control de l' execució dels programes per a la millora dels serveis de

subministrament energètic.
Establiment i control del pla i criteris generals d'actuació del Parc Mòbil municipal.
Definició de propostes per optimitzar les activitats pròpies dels serveis administratius

centrals i la coordinació amb la resta d'òrgans municipals.

1.4.5.1 Secretaria Tècnica (de l'Àrea d'Organització i Serveis Generals).
Codi Dependència: 520.2.36.3

Tipus: Secretaria Tècnica d'Àrea
Nivell estructural: 3 Classe: 4

Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
Les que amb caràcter general s'estableixen per a aquests òrgans en la tipologia orgànica,
aprovada per la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i el Decret de

l'Alcaldia de 16 de juny de 1988 i de manera especial:
- Collaboració amb el Coordinador en la planificacíó general de les actuacions de l'Àrea i

el seu pressupost
- Seguiment del desenvolupament dels programes i el grau de consecució dels objectius

que figuren en aquests programes. Actualització del planning de treballs i el control dels

resultats de la facturació interna.
- Assistència administrativa al Coordinador, instrucció, impuls i seguiment dels expe

dients de l'Àrea.
- Seguiment de l'aplicació de les partides pressupostàries assignades als programes de

l'Àrea.
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- Administració de les quantitats lliurades a la Coordinació de Serveis en concepte de
pagaments a justificar i/o bestretes de caixa fixa.

- Control actualitzat dels inventaris dels diferents serveis de I' Àrea.
- Relacions amb els diferents òrgans de I' Ajuntament en les matèries encomanades a la

Coordinació.
- Preparació d'informes, estudis i altres textos que el Coordinador requereixi.

Documentació i informació de l'Àrea. Elaboració d'estadístiques, memòries, publica
cions, fulletons, etc.

1.4.5.2 Director Tècnic d'Organització
Codi Dependència: 622.2.57.0
Nivell estructural: 2 Classe: 6
Nivell del lloc de treball: 28

Funcions:
- Direcció superior de l'elaboració de projectes de descentralització territorial de fun

cions.
- Informació sobre les propostes de reorganització de l'Administració Municipal Execu

tiva.
- Anàlisi organitzatiu de la proposta de creació d'organismes autònoms i d'empreses mu

nicipals.
- Supervisió dels diversos programes d'avaluació operatives.
- Valoració de l'oportunitat i plantejament tècnic dels estudis i treballs que hagin

d' elaborar empreses alienes a I' Ajuntament, en qualsevol de les matèries que constituei
xen la competència del sector.

- Altres estudis organitzatius que atenent la seva responsabilitat i diñcultat tècnica o

transcendència li encomani el Coordinador.

1.4.5.3 Departament d'Organització i Mètodes
Codi Dependència: 523.1.01.1
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

�

,

Funcions:

a) Determinació d'estructures organitzatives:
- Anàlisi i definició d'estructures funcionals i orgàniques.

Definició de llocs de treball i plantilles.
- Anàlisi de la distribució qualitativa i quantitativa de funcions i tasques.
- Gestió i actualització de l'organigrama i dels fitxers de funcions i tasques, per òrgans

i llocs de treball.
b) Optimització de procediments i circuits:

- Disseny i racionalització d'expedients i procediments administratius i processos de
treball en general.

- Disseny i racionalització de circuits i sistemes d'informació i control.
- Anàlisi orgànic i funcional previ a la informatització. Especialment es donarà

prioritat a la millora dels procediments i circuits i a l'anàlisi de les repercussions
organitzatives de les queixes i/o suggeriments que es formulin.

c) Elaboració de programes i projectes per a la millora de la qualitat dels serveis prestats.
Definició de models de control. Implantació i anàlisi de resultats.

d) Suport organitzatiu al procés de desconcentració territorial de funcions:
- Estudi i desenvolupament del model organitzatiu de l' Administració Municipal Executi

va dels Districtes. Formalització d'estructures, processos, procediments i mitjans.
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- Anàlisi organitzatiu de la viabilitat tècnica de la desconcentració de funcions concre

tes.
- Comprovació dels resultats obtinguts en el procés de desconcentració i proposta de

les correccions oportunes.
- Assistència organitzativa en general als Districtes.

e) Suport organitzatiu a la descentralització funcional de serveis:

- Estudis previs d'oportunitat i viabilitat tècnico-organitzativa de la forma de gestió.
- Estudi i proposta de la modalitat orgànica adient al servei que es tracti de

descentralitzar. Definició dels principis bàsics del model organitzatiu a utilitzar.
- Elaboració dels reglaments organitzatius i normes constitutives corresponents.
- Anàlisi dels mitjans necessaris.
- Disseny del control extern. Definició de les variables de control i circuits d'informa-

ció.
- Assistència organitzativa en general als serveis descentralitzats.

f) Definícíó d'indicadors de gestió per al seguiment i control dels resultats dels diversos

òrgans municipals.
g) Anàlisi de mitjans:

- Normalització i homologació d'impresos i suports d'informació general.
- Normalització de maquinària d'oficina, mobiliari i elements auxiliars.
- Estudi i racionalització dels mitjans de transport intern de persones i documents.
- Estudi i racionalització de la xarxa telefònica i altres mitjans de comunicació que no

pertanyin a la xarxa del teleprocés.
Estudi per a l'aplicació de noves tecnologies.

h) Estudis de distribució en planta de serveis i gestió de I' espai físic.

i) Preparació de projectes de normes organitzatives de caràcter interior:

- Reglaments dels serveis i normativa orgànica i de règim interior.

- Normes constitutives, reglaments i estatuts dels serveis desconcentrats o descentra-

litzats funcionalment.
- Normatives orgàniques i reglamentàries dels Districtes i òrgans territorials de gestió

desconcentrada en general.
j) Informació sobre les propostes de modíficacíó que afecten qualsevol de les funcions

definides en els apartats anteriors.

k) En general, funcions de suport organitzatiu a la presa de decisions:
- Anàlisi i proposta de models de servei extern i de funcionament intern de les

diferents unitats organitzatives.
- Estudis de simulació. Modelització matemàtica; heurística i determinista.

Per garantir un desenvolupament efectiu de les funcions esmentades en els apartats
anteriors d) desconcentració territorial i e) descentralització funcional, es constitueixen

sengles llocs de Cap de Projecte B.

1.4.5.4 Departament d'Avaluació Operativa
Codi Dependència: 526.2.02.6
Nivell estructural: 3 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions.
- Anàlisi i avaluació periòdica de l'organització i funcionament dels diferents òrgans de

l'Administració Municipal en relació amb els objectius que s'han d'assolir.
- Revisió de la utilització de tots els recursos de l'organització, tan humans com materials,

amb vista a aconseguir la seva optimització.
- Comprovació dels sistemes i procediments administratius amb els quals els òrgans

analitzats efectuen la seva activitat.
I

7
I
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- Comprovació del grau d'acompliment de les normes, institucions, procediments i
contractes establerts.

- Comprovació de l'existència i situació dels actius i també la comprovació de les mesures

adoptades per a la seva protecció.
- Avaluació de la qualitat i eficàcia dels sistemes d'informació sobre la gestió i control in

terns.
- Informació als responsables dels òrgans afectats sobre la situació i les deficiències o

problemes detectats.
- Formulació de recomanacions per millorar la gestió i la correcció i millora de les

anomalies trobades.
- Seguiment i control de I' execució de les recomanacions acceptades.
- Elaboració de la memòria anual d'avaluació operativa.

1.4.5.5 Servei de Llocs de Treball
Codi Dependència: 561.2.15.0
Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Programació de les operacions dirigides a l'anàlisi, descripció, valoració i classificació

de llocs de treball i disseny de les tècniques i procediments d'aplicació.
- Estudi, valoració i classificació dels llocs de treball des del punt de vista dels continguts

professionals i de capacitació, càrregues de treball i condicions i requisits d'accés i exer

cici.
- Determinació i proposta dels continguts retributius dels llocs de treball i d'aplicació dels

conceptes remuneradors idonis.
- Anàlisis i propostes de polítiques i pràctiques retributives. Estudis de mercat.
- Anàlisi de clima organitzatiu.
- Formulació de propostes a l'òrgan competent de l'Àrea de Personal per a la revisió del

catàleg i si ès el cas, de la relació de llocs de treball.
- Disseny i definició de paràmetres per a l'execució del complement de productivitat.

Metodologia d'avaluació, revisió i manteniment actualitzat dels sistemes aplicats.
- Creació, actualització i manteniment dels arxius informatitzats de llocs de treball.

Control de l'adequació del personal als continguts dels llocs de treball preparació
tècnica de les decisions d'adscripció als diversos llocs de treball.
Control de l'adequació del personal als continguts dels llocs de treball preparació
tècnica de les decisions d'adscripció als diversos llocs de treball.

- Propostes de mobilitat interna i redistribució d'efectius per optimitzar la utilització de les
dotacions.

1.4.5.6 Direcció de Serveis Generals
Codi Dependència: 623.2.12.2
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

I

7
I

Funcions:
Ultra les funcions assenyalades en l'apartat 8.1 dels Decrets d'Alcaldia de 27 de juliol i 14
de setembre de 1983, Text Refós, exercirà les següents:
- Definició dels sistemes de funcionament intern i relació dels Serveis Administratius

Centrals amb les Secretaries tècniques i Negociats administratius de les Àrees.
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- Inserció de l'Arxiu Administratiu en el sistema resultant del Projecte d'Ordenació

d'Arxius de l'Ajuntament, i connexions de l'Arxiu esmentat amb els arxius de gestió i

amb l'Arxiu Històric.
- Connexió de la Biblioteca General amb les xarxes de biblioteques d'Educació i Cultura, i

coordinació i control dels restants fons bibliogràfics de l'Ajuntament.
- Adequació de la comesa del Centre Reproductor de Documents, el que correspon a la

Impremta Municipal, amb les funcions que efectuen els serveis de reproducció de les

Àrees i sectors.
- Perfeccionament dels sistemes de contractació per a la conservació i manteniment dels

edificis i instal·lacions i coordinació amb els serveis desconcentrats en Àrees i Districtes

per a l'homogeneïtzació d'aquestes sistemes.
- Dimensionament i organització dels Tallers Municipals, en funció dels treballs de

conservació i manteniment d'edificis i instal·lacions que no convingui efectuar mitjan
çant contracte

- Supervisió de l'ús dels edificis i locals i del funcionament de les seves instal·lacions, i

coordinació en aquest aspecte amb els serveis corresponents de les Àrees i Districtes.

Coordinació amb els serveis d'administració, inventari de patrimoni, dependents de

l'Àrea d'Hisenda, per millorar el coneixement actualitzat de tots els edificis i locals

municipals destinats al servei públic.
- Supervisió dels sistema desconcentrat de compres i d'anàlisi de mercat conduents a la

millora de la qualitat i preu dels subministraments.
- Dimensionament i organització dels serveis del Parc Mòbil i en general dels serveis

interns de transport de persones i documents amb la intenció de millorar la seva

economia i eficàcia.

S'adscriuen a la Direcció de Serveis Generals juntament amb el Projecte d'Organització
d'Arxius i la Gestió del Pla de Locals, els òrgans següents:
- Servei Tècnico-Administratiu de Compres (Acord de la Comissió de Govern de 12 de

gener de 1980).
- Unitat Operativa de Serveis Administratius Centrals
- Parc Mòbil.
- Negociat (de la Direcció de Serveis Generals).
- Unitat Operativa de Conservació i Manteniment.

1.4.5.6.1 Negociat (de la Direcció de Serveis Generals).
Codi Dependència: 560.3.02.5

Tipus: Negociat d'assistència administrativa.

Nivell estructural: 5 Classe: 2

Nivell del Lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència administrativa a la Direcció de Serveis i als òrgans auxiliars que la integren

en:

- La preparació i tràmits de la planificació de la despesa i previsió de les inversions;
en l'administració de les partides pressupostàries i de quantitats lliurades en

concepte de pagaments a justificar; en l'anàlisi i control de costos.

Instrucció dels següents expedients:
- D'autorització de la despesa.
- D'aprovació dels projectes de tota mena elaborats pels òrgans tècnics de la

Direcció de Serveis.
- De contractació en totes les seves fases i incidències fins a la consumació del

contracte, per a: (
I
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- Les obres i treballs de conservació, manteniment, neteja, reparació i reposició
en els edificis i installacíons a càrrec dels òrgans tècnics de la Direcció de Ser
veis.

- L'adquisició, arrendament o subministrament dels utensilis i consumibles
específics dels òrgans tècnics de la Direcció de Serveis, amb exclusió, per tant,
dels béns mobles d'ús i consum comú ordinari.

- L'arrendament dels serveis de conservació i manteniment dels béns a què es

refereix el paràgraf anterior.
- La gestió centralitzada de les comandes de treball de manteniment, conservació i

subministraments energètics i telefònics.
- Tràmits i expedients per a la contractacíó dels subministraments d'aigua, gas i electricitat i

dels serveis telefònics, a càrrec dels òrgans tècnics de la Direcció de Serveis.
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1.4.5.6.2 Unitat Operativa dels Serveis Administratius Centrals
Codi Dependència: 550.1.01.4
Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell de Lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament atribuïdes als Caps de les Unitats Operatives per l'acord de
la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981.

1.4.5.6.2.1 Negociat d'Actes i Notificacions
Codi Dependència: 551.2.01.0
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Consell Ple, Comissió de Govern i Alcaldia:
- Recepció i ordenació dels expedients i assumptes que s'adrecen als referits

òrgans.
- Preparació dels ordres del dia per a les reunions del Consell Ple i de la Comissió de

Govern.
- Tramitació de les convocatòries per a les esmentades sessions.
- Preparació de les certificacíons dels Decrets de I' Alcaldia i dels acords dels òrgans

colleqlats de govern.
- Preparació de les actes de les reunions.
- Formació del llibre de Decrets de I' Alcaldia.
- Preparació de les diligències de resolució en els expedients.
- Notíñcacíons, comunicacions i publicació dels acords del Consell Ple i de la

Comissió de Govern, dels Decrets de l'Alcaldia i de les Instruccions i Circulars de
qualsevol procedència.

- Tramitació conduent a la fiscalització i aprovació pels òrgans governatius de les
disposicions autonòmiques de I'Ajuntament.

- Tauler d'edictes.
- Recepció dels edictes.
- Liquidació dels terminis.
- Certificacions de les exposicions i de la mancança o existència d'impugnacions.
- Devolució dels edictes als òrgans de procedència.



1.4.5.6.2.2 Registre General
Codi Dependència: 552.2.01.4

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Registre d'entrada.

- Recepció, classificació i registre de tota la documentació i correspondència oficial

que entri a I' Ajuntament.
Registre dels documents anteriors que iniciïn expedients.
Tramesa als corresponents òrgans auxiliars de la documentació registrada.
Registre d'entrada de documents rebuts als Registres desconcentrats.

Recepció dels documents registrats en els Districtes i llur diligenciació.
Incorporació dels documents provinents dels Districtes als fulls del corresponent

Registre General d'entrada segons la seva destinació, amb constància de les

oportunes referències als registres d'entrada dels Districtes d'on provenen.

Sortida de documents: classificació, franqueig i si s'escau, ensobrat i remissió de les

notificacions, comunicacions, citacions, emplaçament, requeriments, oficis i en

general, tots els documents oficials que surten de l'Ajuntament.
Servei de notificacions: lliurament de documents dins la Ciutat i diligenciament de

les notificacions procedents d'altres organismes destinades a habitants de la Ciu

tat.
- Venda d'impressos i segells municipals.

1.4.5.6.2.3 Biblioteca General
Codi Dependència: 564.2.01.6

Tipus: Centre de prestació de serveis personals
Nivell estructural: 5 Classe: 9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Gestió del fons bibliogràfic propi, format per obres de referència (enciclopèdies,
diccionaris, bibliografies, anuaris, guies, etc,); obres de caràcter bàsic en matèria de

Dret, Administració Pública, Ciència de l' Administració Sociologia, Economia,
Urbanisme, Arquitectura, Serveis públics, Transports, Sanitat, Esports, Serveis

Socials, Joventut, etc.; revistes fonamentals sobre matèries esmentades; butlletins

oficials i publicacions del propi Ajuntament i d'altres entitats de l'Administració

local, autonòmica, central i institucional, així com d'organitzacions municipalistes
d'Espanya i de l'estranger; llibres, fullets i publicacions sobre la ciutat de Barce

lona.
- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscripció de les de caràcter

periòdic; intercanvi de publicacions.
- Fixatge i catalogació de llibres, revistes i publicacions.

Classificació, ordenació, conservació i custòdia dels fons.

Sala de lectura i consulta per a funcionaris i ciutadans interessats.

Orientació bibliogràfica i evacuació de consultes particulars.
Servei de préstecs a funcionaris i a interessats; préstec interbibliotecari centra

litzat.

b) Coordinació i assistència tècnica a les biblioteques i als fons bibliogràfics de

l'Ajuntament (excepte els d'Ensenyament i Cultura).
- Orientació per a adquisicions.
- Gestió de les adquisicions, a iniciativa de les dependències interessades.
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- Control de coneixement de les adquisicions que puguin realitzar directament les
dependències, per tal d' evitar duplicitats innecessàries.

- Catalogació i classificació del material que s'adquireixi tant per gestió centralitza
da com directament per les dependències, i tramesa de la informació a aquestes
per al seu coneixement i en el seu cas, incorporació de classificacions específi
ques.

- Fixatge i catalogació dels fons, mitjançant la prestació d'assessorament tècnic o

la realització directa dels treballs.
- Assessorament per a la utilització i conservació dels fons.

c) Informació general als òrgans municipals dels fons existents a l'Ajuntament (excep
te dels d'Ensenyament i Cultura).
- Elaboració i distribució de:

- Revista de sumaris i buidats d'articles de publicacions.
- Inventaris de dites publicacions.
- Relacions de llibres i obres de referència.
- Catàleg general amb els fons de totes les dependències.
- Subproductes resultants de l'automatització dels fons (microformes, difusió

selectiva de la informació i altres).
- Exposicions de material bibliogràfic.

d) Coordinació amb les xarxes de biblioteques municipals d'Ensenyament i Cultura.
- Intercanvi d'Informació
- Homologació de criteris i tècniques per a la gestió del fons.

e) Relacions d'intercanvi d'informació i tècniques bibliogràfiques amb les biblioteques
de la ciutat i en general amb altres institucions i centres aliens a l'Administració Mu
nicipal.

f) Fixatge, catalogació, classificació i ordenació de material audiovisual (vídeos,
cartells, films i altres) generat pels serveis de l'Ajuntament, per possibilitar la seva

recuperació i difusió.

1.4.5.6.2.4 Arxiu Administratiu
Codi Dependència: 553.2.01.8

Tipus: Centre de treball executor

Nivell estructural: 5 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Arxiu d'expedients, lligalls i documents en general procedents dels òrgans auxi

liars.
- Recepció, registre i control d' entrades i sor tides.

Elaboració de fitxers, inventaris i catàlegs.
Ordenació i distribució dels materials arxivats.
Recerca i ajuda per a la consulta dels documents arxivats.
Conservació dels documents arxivats.

Espurg de documents; remissió a l'Arxiu Històric dels que tinguin tal caràcter.

(Vid. Funcions de l'Arxiver Cap, pàgina 178).

1.4.5.6.2.5 Centre Reproductor de Documents
Codi Dependència: 565.2.02.0
Tipus: Centre de treball executor instrumental
Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18
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Funcions:
- Reproducció i reducció, per procediments mecànics o fotogràfics de tot tipus de

documents i plànols.
- Confecció d'impresos, fullets i publicacions.
- Enquadernació de llibres i documents.
- Microfilmació, revelat i muntatge de microfitxes i obtenció de còpies.

1.4.5.6.3 Servei Tècnico-Administratiu de Compres
Codi Dependència: 563.2.08.9

Tipus: Servei tècnico-administratiu

Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del cap: 22

Funcions d'administració:
- Tramitació dels expedients d'autorització de la despesa i de la contractació, en totes

les seves fases i incidències fins a la consumació del contracte, relatius a l'adquisició,
arrendament o subministrament dels béns mobles que es relacionen a continuació, per
a l'ús i consum de les dependències i serveis municipals, amb excepció de les

Empreses i Institucions

Municipals amb personalitat jurídica pròpia.
- Articles per menjar, beure i cremar per a tots els centres i dependències municipals

amb servei de menjador o de bar.
- Combustibles per a la calefacció.
- Paper de qualsevol tipus inclòs l'especial per a les fotocopiadores.
- Material imprès de caràcter administratiu; impresos normalitzats, oficis, papers de

cartes, notes de règim interior, saludes, targes, «cobertes» d'expedient i altres articles
similars.

- Tramitació de les comandes d'impresos de caràcter administratiu (siguin o no

normalitzats) a la Impremta Municipal i primer control de si s'ajusten a les normatives

reguladores del seu format i disseny.
- Control d'albarans dels articles de compra centralitzada, coordinant i controlant el

pressupost dels consums físics dels articles esmentats.
- Comandes de material per a ús del Servei.

Funcions d'homologació/informació:
- Prospecció de mercat: coneixement actualitzat dels preus i condicions vigents dels

productes tant d'adquisició centralitzada com desconcentrada.

Negociació amb els possibles proveïdors de les condicions prèvies més avantatjoses,
quant als preus, qualitats, termini i lloc de lliurament, descomptes, rappels, etc.

Formulació de propostes, si s'escau, a les diverses Àrees, sectors i Districtes pel que fa

a l'adquisició i a les condicions administratives particulars i prescripcions tècniques
dels plecs de condicions, sistemes de contractació, subministrament i serveis de

garanties i manteniment.

Homologació de les famílies d'articles següents: mobiliari, màquines d'escriure,
màquines de calcular, fotocopiadores, material d'oficina i segells municipals i d'altres

que es considerin necessaris d'incloure en catàleg.
Gestió de fitxer dels proveïdors dels productes d'ús comú.

Disseny, muntatge, edició (impremta), distribució del catàleg d'articles homologats.
Informació puntual a les altres àrees.

Estudi de les previsions, sol-licituds, reclamacions i suggeriments dels diferents òrgans
i dependències i canalització i seguiment de les reclamacions als proveïdors correspo
nents fins a la seva resolució.
Control de qualitat, per mostreig, dels articles de compra centralitzada.
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- Elaboració de memòries i estadístiques dels diferents consums, tant dels productes de
compra centralitzats com dels adquirits per les Àrees.

Funcions de magatzem:
- Entrades de material.
- Sortides de material.
- Control d' estocs.

1.4.5.6.4 Parc Mòbil
Codi Dependència: 566.2.01.3
Tipus: Centre de treball executor instrumental
Nivell estructural: 4 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Prestació a l'Administració Municipal del servei de transport, mitjançant els correspo
nents vehicles a Autoritats i funcionaris que ho necessitin per a les seves activitats
oficials i de representació.

- De persones i materials respecte de tots els serveis de l' Administració Municipal amb
les excepcions de la Guàrdia Urbana, els Bombers, el Parc de Maquinària de l'Àrea
d'Obres Públiques i les ambulàncies.
Control del nombre de serveis utilitzats, Kms. recorreguts i hores de servei efectiu.
Facturació dels serveis prestats per a coneixement intern i control de l'eficàcia de la

gestió, així com per a la imputació dels costos corresponents als òrgans peticionaris.
Sol· licitud de les necessitats d'aprovisionament, amb especificació de quantitats,
qualitats i terminis de subministrament al Negociat de la Direcció de Serveis Generals,
de:
- Peces i material de reposició en general.
- Eines, utensilis de taller i material auxiliar.
- Combustibles.

- Col·laboració amb la Direcció de Serveis Generals en la fixació de les necessitats

d'aprovisionament de vehicles, maquinària i instal·lacions.
- Gestió d' estocs: control d' entrades, sortides i existències.
- Mesures per a la bona conservació de les mercaderies emmagatzemades. Determina-

ció dels estocs econòmics i punts de reposició.
- Gestió de reparacions efectuades fora del taller.
- Peritació i venda de vehicles i maquinària obsolets.
- Garatge: guarda dels vehicles propis així com dels de la Guàrdia Urbana i ambulàncies

que estiguin en procés de reparació.
- Estació de rentat i neteja dels vehicles propis així com dels de la Guàrdia Urbana

(excepte motos) i ambulàncies.
- Taller de reparació:

- Conservació i reglatge.
- Pintura.
- Petites reparacions.
- Control d'entreteniment, conservació, ús i consum de cada vehicle.
- Control de treballs del taller.

Assortidor de gasolina.
Subministrament de carburant a tots els vehicles amb excepció dels del Parc de

Maquinària, d'Obres Públiques i Bombers.

227



1.4.5.6.5 Departament de Gestió del Pla de Locals.

Codi Dependència: 567.4.05.6
Nivell estructural: 3 Classe: 7

Nivell de lloc de treball del Cap:

Funcions:
- Realització d'obres de remodelació, ampliació i transformació dels edificis i installa

cions o equipaments dependents dels Serveis Centrals.
- La reparació o substitució dels elements d'obra civil que no afectin a l'estructura

resistent, realitzats mitjançant contracta o per contractació externa.

Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, materials i unitats d'obra, en

collaboracló amb els serveis competents de l'Àrea d'Urbanisme.

Elaboració i redacció de projectes i formulació dels plecs de condicions tècniques.
Inspecció tècnica d'obres.

Informes tècnis respecte de les anteriors matèries i especialment sobre sistemes,
mètodes de treball i materials.

- Inspecció facultativa de les obres.
- Formulació i revisió de les relacions valorades i de les certificacions d'obres.
- Informe previ a la recepció provisional i definitiva de les obres o treballs.
- Participació en els actes de recepció i subscripció de les actes corresponents.
- Collaboracíó amb el Departament de Planificació i Rendabilitat del Patrimoni, en

l'elaboració i seguiment dels programes de conservació en allò concernent als edificis i

ínstallacíons a càrrec del Departament, i en els estudis sobre criteris i normes,

plecs-tipus, quadres de preus unitaris i materials i mètodes per a la conservació

d'edificis i instal·lacions.
- Valoració dels danys ocasionats per tercers en els edificis i ínstalIacíons a càrrec del

Departament, i comunicació a la superioritat per impulsar, si s'escau, la indemnització

corresponent.
- Relacions amb la Generalitat i altres organismes públics i privats en les matèries

assenyalades així com amb els arquitectes encarregats dels projectes.
- Estudi i realització de dissenys de locals i mobíltari; definició d' equips.
- Gestió de la senyalització interior dels edificis municipals.

1.4.5.6.6 Unitat Operativa de Conservació i Manteniment.

Codi Dependència: 567.1.03.6

Tipus: Unitat Operativa tècnica.

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions

directives i de comandament que atribueix a les Direccions de les Unitats Operatives,
l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

A més:

Estudi sobre la conveniència que els treballs de conservacio entreteniment dels

edificis i installacions es facin directament o per contracta.
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1.4.5.6.6.1 Servei de Subministraments energètics
Codi Dependència: 563.4.02.9
Tipus: Servei tècnico-operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Respecte dels subministraments d'aigua, gas i electricitat per a tots els edificis
municipals i llurs installacions, amb excepció, per tant, de l'electricitat destinada a
l'enllumenat públic i a la íllumínacíó de façanes, monuments i fonts ornamentals, i de
l'aigua destinada a les fonts públiques i a les fonts i estanys ornamentals:
- Relacions amb la Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya o altres

organismes autonòmics o estatals competents, en ordre a l'aprovació dels projectes
d'installació d'aigua, gas o electricitat en edificis municipals.

- Relacions amb les Empreses corresponents respecte a les altes i baixes del submínís
trament dels expressats fluids en els edificis municipals: revisió dels pressupostos i
condicions tècniques per a la implantació o modificació de les escomeses i equips de
comptadors, així com per a la seva supressió.

- Revisió i control dels aspectes tècnis dels contractes subscrits per l'Ajuntament amb
les indicades companyies, per a la seva adequació a la normativa vigent i minimitza
ció del cost i consum.

- Informes sobre les circumstàncies de l' efectiva prestació dels subministraments.
- Informes tècnics previs a la recepció dels comptadors.
- Gestions davant de les companyies subministradores per a la reparació d'avaries.
- Verificació dels consums efectuats en els edificis municipals, revisió de les factures i

rebuts de les companyies i formulació, si s'escau, de les oportunes certíñcacíons;
reclamacions a les companyies sobre aquestes qüestions.

- Estudi i proposta de modíñcacíons en les escomeses i quadres generals de distribu
ció en els edificis, per a l'estalvi de consums i millora dels subministraments.

- Assessorament als serveis tècnics municipals de les diferents Àrees en matèria de
subministraments energètics i d'aigua.

- Estudis i propostes per a la més racional utilització dels subministraments d'aigua,
gas i electricitat i la millora de les instal·lacions.

Respecte del servei telefònic de tots els edificis i dependències municipals:
- Redacció dels projectes tècnics de les centrals telefòniques i de les seves modifica

cions, ampliacions, substitucions o reparacions.
Estudis i actualització del quadre de preus, materials i unitats d'obra.
Formulació de les prescripcions tècniques dels plecs de condicions.
Informes tècnics dels expedients de contractació.
Inspecció tècnica i control de les obres i installacions.
Formulació de les relacions valorades dels treballs i de les certificacions d'obra.
Informes tècnics previs a la recepció provisional de les instal·lacions.
Valoració dels danys ocasionats per tercers en les ínstallacíons telefòniques i
comunicar a la Superioritat per promoure, si s'escau, la indemnització corres

ponent.
Gestions amb la Companyia Telefònica per a la contratació de les línies telefòniques,
extensions i supletoris: altes, baixes, modificacions i qüestions connexes.
Verificació de la intensitat d'utilització dels telèfons: revisió de les factures i rebuts
de la companyia i tramitació de les oportunes reclamacions.
Comunicació a la Telefònica de les avaries i altres deficiències observades i gestions
per a la seva ràpida reparació.

- Control general dels costos dels serveis telefònics.
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Estudis i propostes per a la més racional utilització del servei telefònic i la millora de

les instal·lacions.
- Gestió de les centrals telefòniques i del personal adscrit.

Aquest Servei dependrà funcionalment tant del Cap del Departament de Gestió del Pla

de Locals com del Cap de la U.O. de Conservació i Manteniment.

1.4.5.6.6.2 Servei de Manteniment

Codi Dependència: 567.2.28.7

Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Execució dels treballs de conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions o

equipaments dependents dels Serveis Centrals, realitzats amb personal extern

mitjançant contracta.

- La conservació, manteniment, reparació o reposició (inclosa la que impliqui renova

ció per obsolescència) de les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements.

- La neteja dels edificis i de llurs instal·lacions.
- Respecte dels edificis artístics, històrics o arqueològics, la competència del Servei es

limitarà a la conservació, manteniment, neteja, reparació i reposició, en el sentit

estricte, de les instal·lacions dels seus elements; amb exclusió, per tant, de qualsevol
renovació que impliqui canvi de color o disseny.

- Formulació de les condicions tècniques particulars o especials dels plecs per a les

contractes de conservació, manteniment i neteja.
- Informes tècnics en els expedients de contractació i incidències.

- Fiscalització tècnica i econòmica de l'execució dels contractes.

- Expedició dels ordres de treball als contractistes i comprovació del seu compliment.
- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs realitzats mitjançant contracta.

- Revisió i control de les factures pel treball de manteniment i neteja d' edificis i insta-

l·lacions.
- Informe previ a la recepció provisional i definitiva de les obres i treballs.

- Participació en els actes de recepció i subscripció de les actes corresponents.
Control general dels costos de conservació, manteniment i neteja dels edificis

installacíons a càrrec del Servei.
- Elaboració i proposta de sistemes i normes per a la conservació, seguretat i neteja

dels edificis i llurs instal·lacions; així com de les instruccions i plec-tipus de

condicions generals.
- Supervisió dels treballs de conservació, seguretat i neteja, i de l'acompliment dels

sistemes, normes, instruccions i plecs-tipus.

1.4.5.6.6.3 Tallers Municipals
Codi Dependència: 567.5.01.5

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell estructural: 4 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Execució dels treballs de conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions o

equipaments dependents dels Serveis Centrals, realitzats amb personal propi.
- Gestió dels Tallers Municipals en les seves diverses seccions de fusters, manyeria,
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mecànica, lampisteria, electricitat i pintura per a la reparació i manteniment de les
instal·lacions i equipament dels edificis municipals.

- Execució i gestió dels treballs de manteniment i reparació de màquines d' escriure i
calcular. Recuperació, reciclatge i magatzematge de màquines.

- Projectes d'adquisició de materials, maquinària, utillatge, peces de reposició i
consumibles; formulació de les condicions tècniques especials dels contractes de
subministraments.

- Gestió d'estocs i control d'entrades, sortides i existències. Mesures per a la bona
conservació de les mercaderies emmagatzemades. Determinació dels estocs econò
mics i punts de reposició.

- Informes tècnis en els expedients de contractació dels subministraments i de llurs
incidències: informes previs a la recepció d'allò adquirit.

- Sol·licitud de les necessitats d'aprovisionament, amb especificació de quantitats,
qualitats i terminis de subministraments al Negociat de Serveis Generals de:
- Peces i material de reposició en general.
- Eines, útils de taller i material auxiliar.

- Collaboracíó amb la Unitat Operativa de Conservació i Manteniment en la fixació
de les necessitats d'aprovisionament de maquinària i instal·lacions.

- Control de la qualitat de les matèries adquirides.
- Revisió i conformació de factures i participació en les actes de recepció.
- Control dels rendiments, costos i resultats de les prestacions efectuades.
- Gestió de la Brigada de Festivals.

Gestió de les Brigades i personal destacat a dependències per realitzar treballs de
conservació i entreteniment «in situ».

1.4.5.6.7 Oficina de Personal Subaltern
Codi Dependència: 561.2.12.8

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió de tot el personal subaltern de l'Ajuntament.

- Proposta de configuració de les zones assignables als subalterns en els edificis d'ús
administratiu comú, i determinació del nombre de subalterns corresponents a cada
zona.

- Elaboració i manteniment actualitzat del cens del personal pertanyent al subgrup
subaltern i d'aquell que, sense pertànyer-hi, acompleixi tals funcions.

- Proposta d'adscripció, permanent o temporal, del personal subaltern als llocs de
treball corresponents, i dels trasllats que s'escaiguin.

- Control permanent de les situacions administratives i de les destinacions del personal
esmentat.

- Formulació dels plans de vacances del personal subaltern i organització de les
suplències corresponents.

- Gestió del subministrament de les peces d'uniforme i control de la seva durada i repo
sició.

- Direcció del personal subaltern de servei en els edificis, d'ús administratiu comú
(edificis Antic, Nou i Novíssim, Avinyó 15, Portal de l'Àngel 8, Torrent de l'Olla
218-220, Passeig de Pujades 1 i Zona Franca).

- Instruccions i ordres als subalterns esmentats sobre la manera de complir el servei,
amb subjecció a la normativa reguladora del subgrup i a les ordres i instruccions
emanades de la superioritat.
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1.4.5.6.8 Oficina de Personal de Neteja
Codi Dependència: 561.2.13.9

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió de tot el personal adscrit als serveis de neteja d'edificis i instal·lacions munici-

pals.
- Proposta de configuració de les zones assignables al personal de neteja.
- Elaboració i manteniment actualitzat del cens del personal de neteja.
- Proposta d'adscripció, permanent o temporal, del personal de neteja als llocs de

treball existents en centres de prestació de serveis personals i escoles i dels trasllats

que s'escaiguin.
- Gestió del subministrament de les peces d'uniforme i control de la seva durada i repo

sició.
- Atenció per tal que els respectius llocs de treball disposin dels elements materials ne

cessaris.

1.4.5.7 Assessors Tècnics d'Infrastructura

Codi Dependència:
Tipus: Llocs de treball d'assistència tècnica a una Àrea.

Li correspon conèixer amb profunditat la problemàtica específica de l'Àrea en l'aspecte
constructiu (funcionalitat i normativa tècnica) i expressar-la en termes quantitatius (termi
nis i imports). Funcionalment depèn del Departament de Gestió del Pla de Locals

(propostes d'inversió i avantprojectes) i de la Unitat Operativa de Conservació i Manteni

ment (seguiment i control de treballs).

Funcions:
- Confecció i proposta del Pla d'Inversions d'acord amb les necessitats detectades a

l'Àrea, dins del seu marc d'actuació social.
- Previsió de l'assignació pressupostària per a treballs de conservació i manteniment.

- Elaboració dels avantprojectes de les obres a realitzar.
- Realització d'auditories tècniques sobre l'estat general de conservació dels edificis i de

les instal·lacions de l'Àrea.
- Informació del nivell d'atenció dels Serveis Centrals respecte dels equipaments de l'À

rea.

- Impulsió de la realització efectiva dels projectes, i informació a l'Àrea sobre l'estat de

complimentació.
- Cura que els projectes es desenvolupin d'acord amb la funcionalitat prevista i en general

la formalització i complimentació dels programes de conservació.
- Supervisió de les característiques dels projectes per tal de minimitzar el cost de la

posterior conservació de l'obra.

232



233

1.4.6 ÀREA D'INFORMACIÓ DE BASE

ÀMBIT 1



I. COMPETÈNCIA

- Gestió i tractament integrats de la xarxa municipal d'informació

- Gestió dels òrgans centrals d'informació vers la ciutat; i coordinació i suport als serveis deseen-

tralitzats.
- Elaboració de les estadístiques municipals bàsiques.
- Gestió de la informació sobre la població i dels serveis a l'Estat.

- Centre Ordinador Municipal i Centre de Cartografia Automàtica, que mantindran la seva

vinculació amb l'Àrea sens perjudici de la forma de gestió sota la que pretén els serveis

(Actualment integrats dins l'Institut Municipal d'Informàtica, Consell Plenari de 6 d'octubre de

1989).

(Punt 1 r. del Decret de l'Alcaldia de 28 d' abril de 1989 que modifica el punt 4t., Àmbit 1, del

Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987)

ÀMBIT 1
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1.4.6 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'INFORMACIÓ DE BASE (C.G. de 25 de
juny de 1986; C.G. de 21 de juliol de 1988; D.A. de 28 d'abril de 1989, lr. 1.c; c.G. de 15
de setembre de 1989 i C.P. de 6 d'octubre de 1989)

1.4.6.1 Secretaria Tècnica. (D.A. d'l de març de 1988).
1.4.6.2 Negociat Administratiu d'Informació. (D.A. d'l de març de 1988)1.4.6.3 Unitat Operativa d'Informació

1.4.6.3.1 Servei de Gestió de la Informació
1.4.6.3.2 Servei d'Informació al Ciutadà.
1.4.6.3.3 Oficina Tècnica d'Imatge
1.4.6.3.4 Servei d'Estadística

1.4.6.4 Unitat Operativa de Població i Atencions a l'Estat.
1.4.6.4.1 Oficina del Cens Electoral
1.4.6.4.2 Oficina de Mecanització de la Unitat Operativa de Població i Atenció l'Es

tat.
1.4.6.4.3 Negociat de Població
1.4.6.4.4 Negociat d'Atencions a l'Estat.

1.4.6.5 Unitat Operativa del Pla de la Ciutat
1.4.6.5.1 Oficina Administrativa del Pla de la Ciutat
1.4.6.5.2 Servei de Cartografia
1.4.6.5.3 Servei d'Administració del Banc de Dades
1.4.6.5.4 Servei d'Informació Urbanística
1.4.6.5.5 Servei Catastral i de Valoració de Base

11. ESTRUCTURA

ÀMBIT 1
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 1



Coordinador de Serveis de l'Àrea
d'Informació de Base

I I
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I I
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1.4.6 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'INFORMACIÓ
DE BASE
Codi Dependència: 623.2.04.2
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Li corresponen les funcions directives i de comandament que s'atribueixen als Coordinadors
de Serveis en l'apartat 7è del Decret de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de setembre de
1983. Text Refós.

1.4.6.1 Secretaria Técnica (de I'Àrea d'Informació de Base).
Codi Dependència: 520.2.26.1
Tipus: Secretari Tècnica d' Àrea.
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
Les que amb caràcter general s' estableixen per a aquests òrgans en la tipoligia orgànica,
aprovada per la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i el Decret de
l'Alcaldia de 16 de juny de 1988.

1.4.6.2 Negociat Administratiu d'Informació.
Codi Dependència: 540.3.02.6
Tipus: Negociat d'assistència administrativa
Nivell estructural: 5 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència administrativa a la Coordinació de Serveis i als òrgans auxiliars que la inte-

gren.
- Preparació i tramitació de la planificació de la despesa i de la previsió d'inversions.
- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assignades a la Coordinació de Serveis i

de les quantitats lliurades en concepte de despese a justificar.
- Tramitació de factures i actes de recepció.
- Comandes de material.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats a la

Coordinació de Serveis.
- Control de costos i resultats dels serveis de la Coordinació de Serveis; indicadors de ges

tió.
- Atendre a la conservació i entreteniment dels locals i dependències de la Coordinació de

Serveis, i relació amb els serveis tècnics encarregats d'aquelles funcions.
- Control de les destinacion i situació del personal de la Coordinació de Serveis.

Registre, arxiu i documentació general de la Coordinació de Serveis.
"Pool" de mecanografia al servvei de les diverses dependències de la Coordinació de
Serveis.
Instrucció i tramitació dels següents expedients:
- De contractació per a l'adquisició, arrendament, subministrament, conservacio 1

entreteniment dels equips informàtics, elements complementaris i material tècnic
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associat (hardware) destinat a qualsevol de les Àrees, sectors i òrgans de l'Administra

ció municipal, incloent instruments, utensilis i aparells per a l'aixecament de plànols i

treballs de topografia destinats al Pla de la Ciutat.
- De contractació, sota qualsevol forma, de sistemes, programes, llenguatges ia altres

elements d'ajuda al tractament mecanitzat de la informació (sotfware) per als equips
citats en el paràgraf anterior.

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic amb destinació als òrgans que s'indiquen:
- Coordinació de Serveis d'Informació amb els òrgans que la integren .:

- Instrucció dels expedients correctius per infracció dels preceptes de l'Ordenança de

Policia de la Via Pública, relatius al retolament i numeració de la via pública (articles 4 i

8.2). (Acord de la Comissió de Govern de 7 de maig de 1986).

1.4.6.3 Unitat Operativa d'Informació

Codi Dependència: 500.1.04.4

Tipus: Unitat operativa tècnica

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives

i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de la Comissió

Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981, i en especial, les següents:
- Assessorament tècnic a la Coordinació de Serveis d'Informació de Base, en l'àmbit de la

seva competència.
- Promoció de l'aprofitament de la informació existent en les diferents Àrees i sectors de

I'Administració Municipal.
- Determinació dels sistemes de coordinació necessaris per assegurar la coherència entre

les tasques de la producció, ordenació i distribució de la informació que correspon als

diversos òrgans de la Unitat.
- Determinació dels canals de relació entre les Àrees i la informació al públic, en ambdós

sentits, per tal de facilitar els tràmits als ciutadans.
- Per delegació d'instàncies superiors, relació amb les Entitats públiques i privades amb

competències o interessos a l'àmbit de la informació, per a la coordinació d'actuacions i

l'establiment d'acords d'intercanvi d'informació.

- Proposta de normatives i procediments per regular els intercanvis d'informació i la

confidencialitat de les dades.
- Gestió i desenvolupament del Centre de Serveis Videotex de l'Ajuntament.
- Coordinació de les tasques de producció i distribució d'informació en situacions

d'emergència, d'acord amb les instruccions dels CECOP.

Gestió de centres de formació d'informadors. Per delegació d'instàncies superiors,
relacions amb Entitats públiques i privades per a l'establiment d'acords de collaboracíó

en el desenvolupament del centre de formació, en aspectes de programació, inscripció i

participació d'alumnes, i promoció de cobertura d'ofertes d'ocupació.

1.4.6.3.1 Servei de Gestió de la Informació

Codi Dependència: 535.4.02.2

Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Tractament d'informació «objectiva» de caràcter general i d'interès per als ciutadans,
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per tal d'apropar-los i facilitar-los la utilització de la Ciutat i llurs institucions, en
especial les municipals, donant respostes als «que», «qui», «com», «quan» i «on»,utilitzant sistemes d'informació (repertoris, agendes, tràmits, guia de l'Ajuntament,etc.) i mitjans de difusió d'informació no personalitzada (guies, plànols, mailings,anuncis, planells electrònics, videotex, minitel, etc.).

El tractament de la informació es realitza en les fases següents:
a) Recollida, relació amb les fonts.
b) Validació i emmagatzament en sistemes d'informació.
e) Difusió per mitjans no personalitzats.
- Mesa de redacció: Adequació i assignació diària de la informació recollida als sistemes

d'informació i mitjans de difusió.
- Promoció de la utilització dels sistemes d'informació i mitjans de difusió en les Àrees i

Districtes. Assessorament i coordinació d'actuacions en aquest àmbit.
- Promoció de la utilització de noves tecnologies en el desenvolupament de sistemes

d'informació, com de mitjans de difusió.
- Comunicació als serveis competents de les disfuncionalitats administratives i de

criteris de funcionament de l'Ajuntament detectades pel Servei.
- Anuncis: assegurament de continguts comunicacionals, idiomàtics i de normes d'ús de

l' escut i tipus de lletres de l'Ajuntament.
- Elaboració de la proposta anual de mitjans de comunicació amb aparicions publicità-ries sistemàtiques de l'Ajuntament.

.

- Proposta de programació i selecció de la publicitat a insertar en els mitjans acordats.
Lliurament d'originals.

1.4.6.3.2 Servei d'Informació al Ciutadà
Codi Dependència: 535.2.03.8
Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Prestació d'ajuda i informació als ciutadans en les seves relacions amb l'Administra

ció, Institucions i entitats, verbalment, per telèfon o per escrit mitjançant: telèfon 010
Barcelona Informació (Servei permanent amb respostes directes i diferides); taulells
d'informació de la plaça Sant Jaume i plaça de Sant Miquel, correu, stands informa
tius a les fires o exposicions.

- Coordinació de l'actuació dels serveis informatius propis amb les Oficines informati
ves de les altres Àrees i dels Districtes.

- Assessorament en la creació d'Oficines d'informació com a suport a campanyes
determinades (Grec, Cadastre, Festes de la Mercè, etc.).

- Participació en la formació i reciclatge dels informadors mitjançant la circulació
rotatòria d'informadors en els llocs de treball de respostes diferides (recerca de la
informació, actualització en sistemes d'informació, etc.).

- Recollida, vehiculació i seguiment de les queixes, iniciatives i reclamacions dels ciuta
dans.

- Mesa de redacció: aportació diària dels dèficits d'informació, necessitats informatives
dels ciutadans, tipologies de les preguntes, disfuncionalitats administratives i d'altres
incidències detectades en el tracte directe amb els ciutadans a les dependències
municipals i d'altres entitats o institucions.

- Venda de publicacions municipals.
- Distribució diària a les Àrees i Districtes de cartells, fulletons i notícies generades pel
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Servei de Gestió d'Informació i/o altres dependències municipals.
- Administració de la configuració telefònica del 010 (distribuïdor automàtic de truca-

des, centraleta PBX, xarxa, extensions remotes).
- Dimensionament de la xarxa d'extensions.
- Confecció de la guia telefònica de la xarxa.

- Relacions amb el Servei Telefònic de l'Ajuntament, CTNE, proveïdors dels recursos

de telefonia.
- Elaboració de la proposta dels calendaris laborals (torns, vacances, guardies)i calenda

ris de rotació dels llocs de treball (respostes directes 010, respostes diferides, oficines

d'atenció personalitzada, suport a l'alimentació de sistemes d'informació o a la

distribució massiva).

1.4.6.3.3 Oficina Tècnica d'Imatge
Codi Depen.: 535.4.03.3

Tipus: Oficina tècnica

Nivell estructural: 6 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Tractament tècnic de la informació gràfica i audiovisual en les fases de producció

(fotos, vídeos, repromasters, etc; emmagatzamatge i arxiu (registre i catalogació de

marques, centre de documentació gràfica, etc); i difusió (fires, exposicions, jornades,
senyalitzacions, etc) amb l'objectiu d'optimitzar la utilització de la informació en

aquest suports.
Suport i assessorament als òrgans de l'Administració Municipal per a la correcta

producció i utilització de mitjans i gràfics audiovisuals.

Seguiment del desenvolupament de les noves tecnologies en aquests àmbits. Elabora

ció de dossiers per a la presa de decisions.

Realització i producció de fotografies i audiovisuals.

Realització de repro-masters i originals per anuncis.

Edició de productes d'actualització permanent, tirada curta, i distribució no comercial

preparats per altres serveis de la Unitat, com ara: agendes selectives, guies de pàgines
actualitzables (Cartipàs i dependències), etc.

Administració del Centre de documentació gràfica: imatge fixa, vídeo, fotolits,

repromasters, campanyes publicitàries, etc.

Registre i catalogació de les imatges i marques existents: Districtes, Joventut, OCB,
Mercat de les Flors, Centres Cívics, etc.

Assessorament i collaboració amb les Àrees en la participació en fires i exposicions.

Suport a l'organització de jornades o congressos realitzats per l'Ajuntament.
Manteniment de stands modulables i d'elements expositors per a utilitzacions estàn

dards en fires i exposicions i la seva adaptació a les necessitats de cada cas.

Promoció de la normalització i homogeneïtzació de productes, amb l'objectiu d'unifi

car la imatge corporativa i donar-li continguts comunicacionals i informatius a la

senyalització, itineraris i rotulació en: edificis municipals, equipaments municipals,
obres al carrer, etc.

Promoció de la normalització dels impresos no administratius, entrades, programes,

etc, editats per l'Ajuntament, tenint cura dels aspectes informatius, comunicacionals i

d'imatge.
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Funcions:
- Obtenció esporàdica i sistemàtica, tractament i amàs de la informació orientada al

coneixement de la Ciutat i de la seva evolució.
- Disseny, metodologia i realització d'operacions de recollida d'informació estadística.
- Enquestes i operacions globals.
- Actualització global i puntual de les bases de dades de la Coordinació.
- Coordinació de les operacions estadístiques.
- Elaboració, proposta i gestió de sistemes d'ús general; nomenclatures, repertoris i

catàleg d'informació.
- Assesorament als òrgans de l'Administració Municipal en matèria estadística.
- Elaboració, promoció i oferta d'instruments i metodologia adients a les seves respecti-

ves necessitats.
- Atendre les demandes puntuals d'elaboració i producció d'informació estadística,

sempre que siguin compatibles amb el programa d'actuació aprovat; i procurar queels resultats obtinguts a conseqüència de les esmentades demandes siguin d'aprofitament general o múltiple.

1.4.6.3.4 Servei d'Estadística
Codi Dependència: 545.2.02.1
Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

1.4.6.4 Unitat Operativa de Població i Atencions a l'Estat
Codi Dependència: 541.1.01.3
Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li correspon les funcions directives i
de comandament atribuïdes a les direccions de les Unitats Operatives per l'acord de la
Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981, i a més les funcions se

güents:
- Assessorament tècnic al Coordinador de l'Àrea d'Informació de Base, en l'àmbit de la

seva competència.
- En nom de l'Ajuntament, el manteniment de les relacions de nivell executiu amb els

òrgans competents de les Administracions estatal i autonòmica en matèria de població,
en general i en particular del Padró Municipal d'Habitants, llistes i cens de població i
anàlegs.

- Collaboració amb la Junta Electoral de Zona.
- Configuració i manteniment del sistema de coordinació necessari per assegurar la

coherència entre les funcions de producció i el tractament d'informació que correspo
nen als diferents òrgans de la Unitat i els atribuïts a altres òrgans de l'Ajuntament, amb
la finalitat que la informació que en resulti sigui real i homogènia.

- Elaboració d'instruccions i directrius per als òrgans i funcionaris del Districtes encarre
gats de les funcions desconcentrades en matèria padronal, amb la finalitat de garantir,
pel que fa al cas, l'homogeneïtat de les actuacions, com també la unitat de criteris en la
interpretació i aplicació de les normes reguladores de l'esmentada matèria.
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1.4.6.4.1 Oficina del Cens Electoral

Codi Dependència: 410.2.01.3

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Unitat, especialment en els processos electo-

rals.
.

- Seguiment í gestió del Cens electoral en allò que correspon a l'Ajuntament.
Atenció al públic per a consultes, rectificacions i expedició de certificacions referents

al Cens electoral, ja sigui en període formal com durant els processos electorals i

d'exposició de les llistes al públic
Formalització de les sol·licituds dels Jutjats, en relació amb el Cens electoral, tant si

són dirigides a l'Ajuntament com a la Junta Electoral de Zona.

Elaboració i manteniment actualitzat del fitxer de resolucions judicials en ferm que

afecten al dret de sufragi.
Relacions amb l'Oficina del Cens Electoral de la Delegació Provincial de l'Institut

Nacional d'Estadística.
- Assistència administrativa a la Junta Electoral de Zona i especialment a la Secretaria

en matèria de reclamacions i recursos contra les inclusions, les exclusions i les dades

del Cens electoral; preparació dels pressupostos per a les eleccions i de la seva gestió i

liquidació; de preparació de les reunions de la Junta; de composició de les meses; de

preparació de tota la documentació que integri l'expedient electoral de cada convoca

toria; d'habilitació dels locals per als actes de propaganda electoral, amb la col·labora

ció dels Districtes, d'atenció, en particular, a les peticions dels partits polítics i

coalicions electorals, tant en període normal com en període electoral; i de les elec

cions.

En l'exercici de les esmentades funcions aquesta Oficina actuarà en connexió directa

amb l'Oficina de Mecanització amb la finalitat de sincronitzar l'atenció al públic i la

introducció de les dades corresponents en l'Arxiu mecanitzat del Cens.

1.4.6.4.2 Oficina de Mecanització (de la Unitat Operativa de Població i Atencions

a l'Estat)
Codi Dependència: 541.5.01.4

Tipus: Oficina d'assistència tècnico-administrativa

Nivell estructural: 6 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

Gestió dels arxius mecanitzats de l'Ajuntament en matèria de població (Padró
Municipal d'Habitants, Cens electoral, Cens de població i altres de caràcter demogrà
fic); en col·laboració amb els Districtes, d'acord amb el que s'estableix en la

Transferència núm. 17, en allò que fa referència al Padró Municipal d'Habitants.

- Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró de les dades obtingudes en el Registre
Civil relatives als moviments de població i canvis de l'estat civil (naixements,
matrimonis i defuncions) ocorreguts a Barcelona.

- Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró dels naixements, matrimonis i defuncions

ocorreguts fora de Barcelona i comunicats per l'Institut Nacional d'Estadística o per la

Generalitat.
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- Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró de les dades resultants de la correcció
dels «duplicats de díreccíons».

- Control centralitzat de les «signatures» dels funcionaris autoritzats pels Districtes per
tenir accés a l'Arxiu mecanitzat del Padró i de l'abast de les esmentades autoritza
cions.

- Obtenció i trasllat als altres òrgans de la Unitat de la informació continguda en els
Arxius mecanitzats de Població que necessitin per a la tramitació dels seus expedients
i processos.

- Obtenció de l'ordinador central de les llistes i els resums estadístics de les altes, baixes,
canvis de domicili, inclusions, modificacions i rectificacions i el seu trasllat al Negociat
de Població, per a les comprovacions periòdiques de l'adequació de les dades i
variacions incorporades a I' Arxiu mecanitzat del Padró, pels Districtes i per la pròpia
Oficina de Mecanització, amb les que figuren en els fulls de l'últim padró renovat i en
els fulls posteriors que hi són incorporats.

- Atenció a les sol·licituds i consultes dels òrgans de l'Administració Municipal, autonò
mica i estatal, referents a la informació continguda en els Arxius mecanitzats de
Població, sempre que estiguin legitimats per obtenir-la.

- Cooperació amb l'Oficina del Cens Electoral, per sincronitzar l'atenció al públic i la
introducció de les dades corresponents en l'Arxiu mecanitzat del Cens.

- Col·laboració amb el Centre Ordinador Municipal (actualment IMI) en el disseny i
manteniment dels sistemes informatius, per a la gestió dels Arxius mecanitzats de Po
blació.

- Col·laboració amb el COM (actualment IMI) en· el manteniment de la xarxa de
teleprocés de la Unitat.

1.4.6.4.3 Negociat de Població
Codi Dependència: 541.2.01.6
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Correspon a la direcció, a més de les funcions directives i de comandament, que amb
caràcter general, atribueix als Caps del Negociat l'esmentat acord de la Comissió
Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981, l'assessorament jurídico-administra
tiu a la direcció de la Unitat i a les dels altres òrgans que la integren.

Padró d'Habitants
- Operacions per a la renovació quinquennal del Padró i per a la seva rectificació

anual.
- Elaboració dels resums numèrics del Padró, amb la col·laboració de l'Oficina de

Mecanització i de I'IMI.
- Preparació de les resolucions i les notificacions de les declaracions d'ofici, per part de

I' Alcaldia, de veïnat i de domicili.
- Recopilació, dipòsit, custòdia i gestió dels fulls del Padró renovat i dels fulls posteriors

procedents dels Districtes
- Obtenció en el Registre Civil de les dades relatives als moviments de població i de

l'estat civil (naixements, matrimonis i defuncions) ocorreguts a Barcelona i la seva

incorporació en els fulls del Padró.
- Incorporació en els fulls del Padró dels naixements, matrimonis i defuncions ocorre

guts fora de Barcelona i comunicats per l'Institut Nacional d'Estadística o per la Gene
ralitat.

- Inscripció en el fulls del Padró renovat i en el seu cas, en els fulls posteriors que hi són
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incorporats, de les modificacions, rectíñcacíons i anotacions que resulten de les

actuacions dels Districtes, en l'exercici de les funcions de gestió desconcentrada del

Padró que aquests tenen atribuïdes en virtut de la Transferència núm. 17

- Incorporació de les sol-licituds i altres documents dels processos d'altes, canvis de

domicili, inclusions modífícacíons i rectificacions i baixes, tramitats i tramesos pels
Districtes, en els respectius arxius centralitzats d'expedients d'altes i de baixes i gestió
dels esmentats arxius.

- Cooperació amb els Districtes, en els respectius arxius centralitzats d'expedients
d'altes i de baixes; i gestió dels esmentats arxius.

- Cooperacíó amb els Districtes en la preparació dels documents de constatació de

dades padronals per als interessats que es refereixin, totalment o parcialment al

contingut de Padrons anteriors a l'últim renovat.

- Preparació i curs a la Secretaria General, per a la signatura de les certificacions

sol-licitades pels interessats i que es refereixin, totalment o parcialment, al contingut
de Padrons anteriors o a l'últim renovat.

- Expedició i curs de documents de constatació de dades padronals i preparació i curs

de certificacions relatives a aquests documents destinats als organismes públics segons

fa esment l'article 40.4 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de

Catalunya.
- Expedició i curs de certíñcacíons sobre dades padronals, requerides pels òrgans de

l'Administració de Justícia sollicitades per conducte judicial.
- Gestió de l'arxiu dels padrons anteriors a l'últim renovat, amb subjecció a allò que

disposin les normes reguladores del Sistema Municipal d'Arxius.

Comprovació periòdica de l'adequació de les dades i variacions incorporades a l'Arxiu

mecanitzat del Padró, pels Districtes i per l'Oficina de Mecanització de la Unitat, amb

els que figuren en els fulls del darrer Padró renovat i en els fulls posteriors que ho son

incorporats, mitjançant les llistes o resums estadístics emesos per l'ordinador central

de les altes, les baixes, els canvis de domicili, les inclusions, les modificacions i les rec

tificacions.
- Substanciació i informe de les reclamacions formulades pels interessats sobre mclu

sions, exclusions i dades contingudes en els padrons i resums numèrics exposats als

públic.
- Informe i preparació de les propostes de resolució dels recursos d'alçada amb efectes

de reposició, interposats contra els actes de gestió, en matèria padronal, emanats dels

òrgans auxiliars dels Districtes.
- Tramitació i informes de les sol-licituds i reclamacions dels particulars en matèria

padronal no desconcentrada en els Districtes en virtut de la Transferència núm. 17.

- Collaboració amb els òrgans municipals encarregats de la producció estadística

mitjançant l'aportació de dades i resums padronals.

Cens electoral
- Suport administratiu a l'Oficina del Cens Electoral en els processos electorals.

Censos generals de població i anàlegs
- Cooperació amb els òrgans competents de l'Administració de l'Estat

1.4.6.4.4 Negociat d'Atencions a l'Estat

Codi Dependència: 420.2.01.8

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:

Correspon a la direcció, a més de les funcions que amb caràcter general es fixen en
l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981 als Caps de
Negociat, la direcció i supervisió dels grups de treball dependents del Negociat i
l'assessorament jurídico-administratiu als respectius Caps.
- Desenvolupament de les funcions que les lleis atribueixen a l'Ajuntament respecte al

reclutament dels qui han d'efectuar el Servei Militar Obligatori.
- Formació de l'allistament anual.
- Classificació provisional dels mossos. Informació al públic sobre qüestions pròpies del

reclutament militar.
- Comunicacions als interessats de les resolucions emanades dels òrgans militars

competents en aquestes matèries.
- Lliurament de les Cartilles Militars.
- Actualització de la revista militar.
- Altres expedients relacionats amb els assumptes militars, en els quals correspongui a

l'Ajuntament qualsevol classe d' intervenció.
L'execució de les anteriors funcions s'estructura internament en els termes següents:
- Allistament:

- Recollida de les dades del Padró Municipal, mitjançant la collaboració de l'Oficina
de Mecanització i de I'IMI. per preparar el projecte d'allistament anual.

- Comunicacions als altres Ajuntaments amb la finalitat esmentada.
- Informació dels drets i de les obligacions dels subjectes al Servei Militar i de les

seves incidències, exempcions, exclusions totals i temporals, pròrrogues d'incorporació al Servei, etc.
- Citacions als afectats; recollida de les sol·licituds.
- Classificació provisional dels mossos.

- Situació militar:
- Tramitació dels expedients relacionats amb els assumptes militars.
- Notificacions als mossos del resultat dels expedients I citacions per a la seva

incorporació militar.
- Lliurament de les Cartilles Militars.
- Actualització de les revistes militars.

1.4.6.5 Unitat Operativa del Pla de la Ciutat
Codi Dependència: 542.1.01.7
Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions directives
i de comandament atribuïdes als Caps de les Unitats Operatives per l'acord de la Comissió
Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981.

1.4.6.5.1 Oficina Administrativa del Pla de la Ciutat
Codi Dependència: 542.3.01.2

ot Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Unitat i als seus òrgans auxiliars i control de la

tramitació d' expedients en les dependències del Pla de la Ciutat.
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- Preparació de la planificació de la despesa i previsió d'inversions; elaboració de

pressupostos o previsions detallades, preparació dels expedients d'autorització de la

despesa.
- Administració de les partides pressupostàries assignades a la Unitat i de les quantitats

lliurades en concepte de despeses a justificar.
- Control dels costos de funcionament de la Unitat.

- Inventari, control i administració dels mitjans materials i tècnics adscrits o submínís-

trats a la Unitat.
- Elaboració dels indicadors de gestió i control de resultats dels òrgans de la Unitat.

- Comandes de material, tramitació de factures i actes de recepció.
- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i dependències de la Unitat i

relació amb els serveis tècnics responsables.
- Control de la destinació, situació i incidències del personal adscrit a la Unitat.

- Subministrament de còpies d'expedients mitjançant taxa.

- Registre, arxiu i documentació de la Unitat.

1.4.6.5.2 Servei de Cartografia
Codi Dependència: 542.2.01.0

Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Treballs de topografia i aixecament de plànols del terme municipal:

- Planificació i execució dels programes d'aixecaments topogràfics.
- Coordinació i control de qualitat dels productes cartogràfics que hagin de servir de

base per a la confecció del Pla de la Ciutat.

- Confecció de plànols bàsics a escales 1:500, 1:2.000 i altres.

- Confecció i publicació de plànols de la Ciutat a diverses escales.

- Realització, amb la informació complementària adient, de plànols parcel·laris i zo-

nals.
- Elaboració de plànols sol·licitats pels òrgans de l'Administració Municipal i pels par-

ticulars.

Per delegació de la Coordinació de Serveis d'Informació de Base, relació i collabora

ció tècniques amb les entitats i organismes competents pel que fa a la preparació del

Pla de la Ciutat.
- Assenyalament d'alineacions i rasants.

- Pràctica de partions oficials i senyalament sobre el terreny de límits administratius.

- Medició sobre el terreny de distàncies entre finques i altres medicions rellevants a

efectes d'informació urbanística i fiscal.

!
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1.4.6.5.3 Servei d'Administració del Banc de Dades

Codi Dependència: 542.2.06.4

Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 3

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Definició i proposta de projectes per a la creació, renovació, actualització i manteni

ment del conjunt d'informació mecanitzada i manual a càrrec del Pla de la Ciutat.

- Formació, gestió i actualització de registres i arxius mecanitzats i manuals amb la

informació gràfica i alfanumèrica en col·laboració amb el Centre de Cartografía
Automàtica sobre:
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- Parcelles, finques, edificis i locals, en collaboracíó també amb el Servei de Carto
grafia.

- Les determinacions i normes urbanístiques vigents derivades del Pla General
Metropolità i altres instruments de planejament.

- El sistema de geocodificació, reflex de l'estructura fisico-urbanística de la Ciutat.
- Elaboració de propostes per a la tramitació d'expedients de modífícació, correcció

d'errors o interpretació dels documents i plànols que constitueixen el Pla General
Metropolità o altres instruments de planejament i en collaboracíó amb els Serveis
Tècnics corresponents de l'Àrea d'Urbanisme.

- Elaboració i actualització, en collaboracíó amb el Centre de Cartografia Automàticade la cartografia base per a l'edició de publicacions municipals d'ordre general i
sectorial d'acord amb els serveis tècnics corresponents de la U.O. d'Estadística,Informació i Publicacions.

- Gestió i actualització del Nomenclàtor de vies públiques de Barcelona, incloent-hi
l'elaboració de propostes per a la tramitació d'expedients d'assignació o canvi de nom
del carrer, seguint els acords de la Ponència de Nomenclatura.

- Elaboració de plecs de condicions tècniques, propostes d'adjudicació, control i gestiódels contractes per a la fabricació i collocació de plaques i rètols indicatius dels noms
de les vies públiques de la Ciutat.

- Assignació de números de policia als terrenys, solars i edificis de la Ciutat, i elaboració
dels corresponents projectes de numeració.

- Gestió i manteniment dels arxius de material gràfic i documental contenint informació
relativa a tots els punts anteriors. Gestió i manteniment de plànols i documents
d'interès històric i ciutadà en collaboració amb l'Institut Municipal d'Història i altres
serveis interessats.

- Estudis i projectes sobre delimitació externa i divisions internes del terme municipal en
colIaboracíó amb els serveis de l'Àrea de Descentralització i Participació Ciutadana.

- Per delegació de la Coordinació de Serveis d'Informació de Base, relació tècnica i
col laboració amb les entitats i organismes competents per a la definició de les restants
demarcacions del terme municipal.

- Plànols amb les divisions administratives de la Ciutat.

1.4.6.5.4 Servei d'Informació Urbanística
Codi Dependència: 542.2.07.5
Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Informació al públic sobre condicions i circumstàncies urbanístiques de parcelles,finques, edificis i locals.

- Informació urbanística als òrgans auxiliars de l'Administració Municipal i a d'altres
organismes oficials, collaborant en les tasques de recollida i formació dels documents
d'informació en els estudis urbanístics.
Recollida i trasllat al Servei d'Administració del Banc de Dades de la informació
urbanística rellevant obtinguda a través dels contactes i relacions derivats del que es
diu en els paràgrafs anteriors.
Subministrament de còpies de plànols urbanístics de tota mena als òrgans auxiliars de
l'Administració Municipal i a d'altres entitats particulars.
Emissió d'informes tècnics urbanístics en els següents expedients o processos, inclosa
la fase de la reclamació o recurs, quan sigui requerit per l'òrgan instructor compe
tent:
- Expedició de certíficats.
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- Llicències de parcellació de finques.
- Llicències d'obres i installacions industrials.

- Alienació de parcelles no utilitzables.

- En general, en els expedients per adquisicions i alienacions immobiliàries, incloses

les adquisicions forçoses per expropiació i les cessions de vials.

1.4.6.5.5 Servei Cadastral i de Valoració de Base

Codi Dependència: 543.2.04.6

Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Emissió d'informes tècnics relatius al Cadastre de Barcelona: Noms de propietaris,

superfícies de terrenys i locals, transmissions, valoracions de terrenys, edificis i locals i

actualització de la base de les dades afectades.
- Collaboració, en el seu cas, en les tasques de realització del Cadastre, tant en la

recollida de dades com en la coordinació de la seva mecanització de gestió.
- Formació, revisió i actualització del plànol de valoracions amb els tipus unitaris del

valor corrent de la venda dels terrenys del terme municipal per cada una de les zones

que, a aquest fi, s'estableixen.
- Determinació dels valors base que han de constar en el Registre Municipal de Solars, a

efectes de la liquidació dels tributs locals i de la gestió urbanística, en collaboracíó

amb el Servei Tècnic de Valoracions. Emissió d'informe tècnic de valoració, en

colIaboració amb el Servei Tècnic de Valoracions, en els següents expedients i

processos, quan sigui requerit per l'òrgan instructor competent:
- Aplicació de valors per la gestió de l'arbitri sobre increment del valor dels terrenys,

incloses les reclamacions.
- Valoracions sol-licitades per altres òrgans auxiliars de l'Administració Municipal,

organismes oficials i particulars.
- Inclusió de finques en el Registre Municipal de Solars.

- Inclusions, exclusions i rectíficacions del Registre Fiscal de Solars.

- Informe i distribució de contribucions especials.
- Altes, baixes i modífícacions en els arbitris amb fins no fiscals de caràcter immobi-

liari.
- Altes, baixes o modificacions en l'arbitri d'ordenació urbanística.

,
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1.5 ÀREA D'ECONOMIA I EMPRESES

•
I
I

I

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

- Coordinar les polítiques i centralització de les funcions de tutela i control sobre els Òrgans
Especials de Gestió, Institucions i Empreses Municipals i Mixtes, així com la canalització de les

relacions de les entitats alludides amb els òrgans de l'Administració Municipal Executiva.

- Coordinar els processos de municipalització de serveis i creació o modificació dels ens i òrgans

de gestió.
- Fomentar el desenvolupament empresarial i de l'economia en general i la impulsió de les

actuacions coordinades amb les altres institucions econòmiques per optimitzar les actuacions

lligades al desenvolupament econòmic i social de Barcelona.

- Agrupar les activitats de gestió, foment i coordinació del paper de l'Ajuntament de Barcelona

com a integrant i agent econòmic en l'àrea econòmica de Barcelona.

(Punt Ir. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 que modifica el punt 4t., Àmbit 1, del

Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987).
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II.ESTRUCTURA

1.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'ECONOMIA l EMPRESES (C.G. de 9 dedesembre de 1987 i c.G. de 8 de juny de 1990)
1.5.1 Secretaria Tècnica.
1.5.2 Oficina Administrativa.
1.5.3 Direcció de Serveis de Promoció Econòmica.

1.5.3.1 Direcció del Projecte de Relacions Econòmiques Internacionals.
1.5.3.2 Direcció del Projecte de Relacions Econòmiques amb Brusel·les.
1.5.3.3 Direcció d'Estudis de Promoció Econòmica.
1.5.3.4 Oficina Administrativa de Promoció Econòmica.
1.5.3.5 Tècnics de la Direcció de Serveis.

1.5.4 Direcció del Programa de Suport Empresarial.
1.5.5 Departament d'Empreses i Instituts Municipals.

A) SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS
I. Barcelona Activa S.A

lI. Informació Cartogràfica de Base S.A
III. Parc Zoològic de Barcelona S.A
IV. Aparcament i Servei S.A
V. Barcelona Promoció d'Installacíons Olímpiques S.A

VI. Anilla Olímpica Montjuïc S.A (AO.M.S.A) (*)
VII. Vila Olímpica S.A (V.O.S.A) (*)

VIII. Institut Municipal de Promoció Urbanística S.A (I.M.P.U.S.A) (')
IX. Institut Municipal de Música de Barcelona
X. Institut Municipal Barcelona Espectacles (I.M.B.E)

XI. Patronat Municipal de Turisme de Barcelona
XII. Fundació Mies Van der Rohe

B) SOCIETATS MERCANTILS D'ECONOMIA MIXTA
XIII. Iniciatives, S.A
XIV. Mercats de Proveïments de Barcelona S.A (Mercabarna)
XV. Tractament i Eliminació de Residus Sòlids S.A (T.E.R.S.A)

XVI. Promoció de Ciutat Vella S.A (PROCIVESA)
XVII. Barcelona Holding Olímpic S.A (HOLSA)

C) ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
XVIII. Institut Municipal d'Informàtica (I.M.I.)

XIX. Institut Municipal d'Urbanisme (I.M.U)
XX. Institut Municipal de Recaptació

XXI. Patronat Municipal de l'Habitatge
XXII. Institut Municipal d'Assistència Sanitària (I.M.AS) ('*)

XXIII. Prestacions d'Assistència Mèdica a Empleats Municipals (P.AM.E.M)
XXIV. Institut Municipal de Serveis Funeraris (I.M.S.F)
XXV. Patronat Municipal de Guarderies

XXVI. Patronat Municipal Escola Massana
XXVII. Patronat Municipal Avillar Chavorros

XXVIII. Patronat Municipal de Disminuïts Físics, Psíquics i Sensorials

(') Incorporats al Holding Olímpic SA
(") Actualment adscrit al Consorci d'Hospitals de Barcelona.

ÀMBIT 1

255



III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'ECONOMIA I EMPRESES
Codi Dependència: 622.2.96.7
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
El Coordinador de Serveis d'Economia i Empreses assumeix la direcció executiva de l' Àrea,
sota la direcció política del Tinent d'Alcalde Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia,
dins del qual aquella s'integra. El Coordinador de Serveis assumirà, a més, el càrrec de
Conseller Executiu del Consell d'Empreses i Institucions Municipals amb el caràcter i
atribucions que li assenyala el Decret de l'Alcaldia de 12 de desembre de 1983.

A més d'això exposat, i en matèria d'empreses i institucions municipals de foment i promoció
econòmica, el Coordinador de l' Àrea exercirà directament les funcions següents:
- Relacions d'orientació, supervisió i coordinació amb les esmentades empreses i amb les de

participació indirecta municipal destinades a l'impuls i a la creació de noves empreses.
- Seguiment dels programes d'inversions i de creació de noves empreses, desenvolupats pels

instruments anteriorment esmentats.
- Seguiment i avaluació dels resultats assolits per les empreses creades per les entitats de fo

ment.

1.5.1 Secretaria Tècnica (de I'Àrea d'Economia i Empreses)
Codi Dependència: 520.2.29.4
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:

A)
- Assistir i assessorar al Coordinador de Serveis en la definició dels objectius de I'Àrea i en

la configuració de la seva estructura operativa.
- Substituir al Coordinador en les tasques específiques que aquest li encomani, ja siguin de

representació interna o externa.
- Assistir, quan el Coordinador així ho determini, als Consells d'Administració de les

Empreses i Institucions Municipals.
- Representar l'Àrea d'Economia i Empreses per delegació del Coordinador en reunions de

treball amb altres instàncies municipals.
- Assumir l'impuls i seguiment dels Plans i Programes d'actuació de l'Àrea.
- Mantenir les necessàries relacions de coordinació amb els òrgans i llocs de treball de

l'Àrea en la mesura i l'abast que el Coordinador li assenyali.

B)
Exercirà, a més, les funcions pròpies de les Secretaries Tècniques d'Àrees i especialment, les
de:
- Assistència tècnica al Coordinador en l'exercici de les seves funcions directives.
- Elaboració d'estudis, anàlisis i informes en les matèries de la competència de l'Àrea.
- Preparació dels pressupostos de I' Àrea, planificació de les seves despeses i inversions i

control de les partides pressupostàries corresponents.
- Elaboració dels balanços i control dels costos de funcionament dels Serveis de l'Àrea.
- Supervisió del funcionament de l'Oficina Administrativa de l'Àrea, organització i distribu-

ció del seu treball.
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1.5.2 Oficina Administrativa. (De l'Àrea d'Economia i Empreses).
Codi Dependència: 512.2.33.3

Tipus: Oficina d'assistència administrativa

Nivell estructural: 6 Classe: 2

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa a l'Àrea i als diferents òrgans i llocs de treball que la inte

gren.
- Gestió de les partides pressupostàries assignades a l'Àrea i relacions amb Intervenció i Di

positaria.
Instrucció dels expedients d'autorització de despeses i de contractació dels serveis i

adquisicions que requereixi el funcionament de l'Àrea.
Tramitació de factures i recepció de materials.

Registre, arxiu i documentació en general de l'Àrea.

1.5.3 Direcció de Serveis de Promoció Econòmica.

Codi Dependència: 623.2.26.8

Tipus: Sector d'actuació

Nivell estructural: 2 Classe: 6

Per acord de la Comissió de Govern de 8 de juny de 1990, es crea la Direcció de Serveis de

Promoció Econòmica amb les següents funcions:

Les assenyalades en els extrems 3.4 i 8.1 dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de

setembre de 1983, Text Refós. l en particular:
- Definició de les línies estratègiques d'actuació en promoció econòmica.

- Definició dels programes concrets per la línia d'actuació.

- Coordinació de l'activitat dels diferents instruments de promoció econòmica de l'Ajunta-
ment.

- Direcció i gestió dels temes d'imatge i comunicació del servei.

L'actuació de la Direcció de Serveis de Promoció Econòmica a nivell funcional es desenvolu

pa d'acord amb tres Direccions de Projectes:
- Direcció del Projecte de Relacions Econòmiques Internacionals.

- Direcció del Projecte de Relacions Econòmiques amb Brussel·les.

- Direcció d'Estudis de Promoció Econòmica.

1.5.3.1 Direcció del Projecte de Relacions Econòmiques Internacionals.

Codi Dependència: 538.2.01.7

Tipus: Lloc de treball

Nivell del lloc de treball: 26

Es el responsable de les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de promoció
econòmica internacional. En concret, les seves tasques bàsiques
seran:

- Euro-regió Barcelona-Montpellier-Toulouse. Seguiment dels contactes existents, coordí

nació de relacions, impuls d'acord i/o actuacions bilaterals.
- Proposta a les ciutats de València, Saragossa, Múrcia i Palma de Mallorca d'establir un

marc comú d'actuació en matèria de promoció econòmica, amb l'objectiu de promoure

una macro-regió (juntament amb Toulouse i Montpellier) capaç de competir amb les

zones industrialitzades de Centre-Europa.
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- Presentació de l'oferta econòmica de la ciutat a les delegacions estrangers que visiten
l'Ajuntament.

- Estudi i dispatching de les demandes d'informació sobre potencialitat econòmica de
Barcelona que arriben a l'exterior.

- Presentació a l'exterior de l'oferta econòmica de la ciutat de Barcelona. Coordinació i

suport a totes les institucions implicades.
- Proposta i organització, d'almenys una conferència o jornades trimestrals, de nivell

internacional, sobre qüestions de caràcter econòmic d'interès ciutadà.
- Organització i suport a les sessions de promoció-presentació de l'oferta econòmica de la

Ciutat.

1.5.3.2 Direcció del Projecte de Relacions Econòmiques amb Brusselles.
Codi Dependència: 538.2.02.8
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

Responsable de l'establiment de canals de comunicació a nivell tècnic amb la CEE,
prioritàriament per temes de promoció econòmica i, més genèricament, per qualsevol
altre d'interès per l'Ajuntament:
- Establir i aprofondir canals de coordinació i de comunicació a nivell tècnic que facilitin

les relacions econòmiques de l'Ajuntament de Barcelona amb les Comunitats Europees.
- Conèixer i estudiar les diferents polítiques sectorials i globals que la C.E.E. estableix en

cadascuna de les seves competències i el seu desenvolupament normatiu en l'àmbit
econòmic que especialment afectin a Barcelona.

- Difondre la informació econòmica de les Comunitats Europees entre els diferents
departaments municipals que faciliten una major presència municipal en el projecte eu

ropeu.
- Oferir a les diferents Àrees municipals la possibilitat de gestionar i facilitar els projectes i

intercanvis d'informació dels temes que tinguin relació amb aquests objectius.
- Establir una xarxa de relacions i col·laboració amb les altres Administracions Públiques

de l'Estat i Catalunya que tinguin competències i projectes econòmics en el marc de la
C.E.E.

- Promoure i donar suport als projectes municipals en l'àmbit dels fons estructurals, als
programes d'investigació i desenvolupament comunitaris.

Les peculiaritats pròpies en el moment actual del Projecte de Relacions Econòmiques amb
Brussel·les, aconsellen establir una doble dependència d'aquesta Direcció, així, s'adscriu a

la Direcció de Serveis de Promoció Econòmica sota el punt de vista funcional, mentre que
orgànicament dependrà de la Segona Tinència d'Alcaldia.

1.5.3.3 Direcció d'Estudis de Promoció Econòmica.
Codi Dependència: 270.2.09.7
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:
- Direcció i supervisió de «Barcelona Econòmica», definició dels principals continguts de

la revista.
- Realització de les bases per encarregar estudis a l'exterior. Supervisió i seguiment.

Formulació de propostes i primeres prospeccions per endegar línies de treball
actuacions concretes de les Àrees derivades de les conclusions dels estudis.

- Participació en el grup de treball que impulsa el tema de la Macro-regió.
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- Col·laboració amb altres Àrees de l'Ajuntament sobre implicacions econòmiques de les

seves actuacions.

- Elaboració d'estudis i informes sobre l'actualitat econòmica de la ciutat i el seu entorn.

1.5.3.4 Oficina Administrativa de Promoció Econòmica.

Codi Dependència: 270.3.03.4

Tipus: Oficina d'assistència administrativa.

Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Servei de Promoció Econòmica.
- Gestió administrativa de les partides pressupostàries.
- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses i de contractació dels serveis i

adquisicions que requereixi el funcionament de l'Àrea.
- Tramitació de factures i recepció de materials.

- Seguiment i control dels temes propis de la gestió de personal: vacances, baixes, altes,

incidències, etc.
- Registre, arxiu i documentació general de l'Àrea.

1.5.3.5 Tècnics de la Direcció de Serveis (de Promoció Económica)

Tipus: Lloc de treball

Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:

Dur a terme les funcions encomanades, en forma individual o en el si d'un grup de treball

intern, sempre que l'anàlisi i avaluació del seu contingut justifiquin aquest nivell de singula
rització.

1.5.4 Direcció del Programa de Suport Empresarial
Codi Dependència: 270.2.07.5

Tipus: Lloc de treball

Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:
- Identificació de projectes empresarials interessants per donar suport des de l'Administra

ció Municipal.
- Informació al sector privat sobre els serveis existents i els centres als quals poden acudir

per a la posta en marxa dels projectes.
- Canalització de la col·laboració municipal en els programes de formació professional i

tecnològica dirigits a les empreses, que organitzin les diferents institucions.

1.5.5 Departament d'Empreses i Institucions Municipals.
Codi Dependència: 270.4.03.7

Nivell estructural: 4 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Donar suport tècnic a les funcions de coordinació i tutela del conjunt del sector públic

municipal descentralitzat (Empreses i Institucions), i canalitzar la seva relació amb els
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òrgans de l'Administració Municipal centralitzada, des de la perspectiva de capçalera del
Grup d'Empreses Municipals en els aspectes bàsics següents:

lr. Tutela i control de les Empreses i Institucions municipals mitjançant:
- Anàlisi de la informació econòmica que es presenta als Consells d' Administració.
- Anàlisi de les auditories financeres externes i dels informes econòmics específics de

cadascuna de les empreses, encomanats a assessors externs.
- Coordinació de les empreses i de l'Administració Municipal centralitzada, en tasques de

contacte i relació entre assessors externs, el propi Ajuntament i les empreses.

2n. Suport als equips directius de les diferents empreses i entitats per tal que millorin en

eficàcia, eficiència i economia, mitjançant:
- Realització d'auditories de gestió (anàlisi dels objectius estratègics, estructura organitzati

va, personal, etc.) de cadascuna de les empreses i institucions.
- Impuls dels plans d' empresa.
- Direcció i execució de tasques de consultoria: treball de camp(enquestes, entrevistes, etc.)

i informe escrit.

3r. Potenciació de la imatge i filosofia del sector públic municipal com a grup d'empreses de
l' Ajuntament, mitjançant:
- Supervisió i execució de tasques de coordinació i impuls de les polítiques de grup, ja sigui

cas per cas, ja sigui mitjançant la formació de grups d' estudi amb personal directiu de les
empreses.

- Direcció i execució de la confecció i preparació d'informació del grup municipal per a
rodes de premsa, anuncis als mitjans de comunicació social i per a l'elaboració de la
memòria anual.

- Supervisió i execució dels informes de seguiment trimestral.

A part de l'anterior, aquest Departament s'encarrega de l'elaboració d'estudis i projectes,
relatius a les Empreses i Institucions municipals en matèria de:

a) Planificació estratègica i operativa.
b) Establiment d'objectius de les Empreses i Institucions.
c) Definició de les polítiques funcionals de les diverses entitats.
d) Programació d'actuacions i seguiment dels programes.
e) Sistemes de control de gestió.
f) Definició de les estructures econòmiques i financeres.
g) Plans comptables de control de costos.
h) Organització: configuració d'estructures i racionalització dels processos de treball.
i) Circuits i sistemes d'informació.
j) Règim de contractació.
k) Procediments per a la selecció i formació de directius i règim de personal en general.
I) Descentralització o centralització funcional dels serveis municipals, determinació de les

modalitats orgàniques aplicables en els diversos supòsits i configuració projectiva del
sector públic municipal.

A) SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS
I. Barcelona Activa S.A

Il. Informació Cartogràfica de Base S.A
III. Parc Zoològic de Barcelona S.A
IV. Aparcament i Servei S.A
V. Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques S.A

VI. Anilla Olímpica Montjuïc S.A (AO.M.S.A) (*)
VII. Vila Olímpica S.A (V.O.S.A) (*)
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VIII. Institut Municipal de Promoció Urbanística S.A. (I.M.P.U.S.A) (*)
IX. Institut Municipal de Música de Barcelona

X. Institut Municipal Barcelona Espectacles (I.M.B.E)
XI. Patronat Municipal de Turisme de Barcelona

XII. Fundació Mies Van der Rohe

B) SOCIETATS MERCANTILS D'ECONOMIA MIXTA

XIII. Iniciatives, S.A:

XIV. Mercats de Proveïments de Barcelona S.A. (Mercabarna)
XV. Tractament i Eliminació de Residus Sòlids S.A. (T.E.R.S.A)

XVI. Promoció de Ciutat Vella S.A. (pROCIVESA)
XVII. Barcelona Holding Olímpic S.A. (HOLSA)

C) ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS

XVIII. Institut Municipal d'Informàtica (I.M.I.)
XIX. Institut Municipal d'Urbanisme (I.M.U)
XX. Institut Municipal de Recaptació

XXI. Patronat Municipal de l'Habitatge
XXII. Institut Municipal d'Assistència Sanitària (I.M.A.S) (**)

XXIII. Prestacions d'Assistència Mèdica a Empleats Municipals (P.A.M.E.M)
XXIV. Institut Municipal de Serveis Funeraris (I.M.S.F)
XXV. Patronat Municipal de Guarderies

XXVI. Patronat Municipal Escola Massana

XXVII. Patronat Municipal Avillar Chavorros

XXVIII. Patronat Municipal de Disminuïts Físics, Psíquics i Sensorials

(') Incorporats al Holding Olímpic SA

(") Actualment adscrit al Consorci d'Hospitals de Barcelona.
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1.6 ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

- Vetllar pel desenvolupament de l'economia social i l'animació econòmica, donant suport a les

iniciatives d'auto-ocupació i desenvolupant programes de formació ocupacional i de creació de

llocs de treball.
- Coordinar els programes directament generadors d'ocupació dels Àmbits i Àrees municipals,

administrant els recursos que les diferents Institucions posen a disposició a tal efecte, avaluant

els programes i controlant els resultats de la seva aplicació.
- Per portar a terme els objectius esmentats, mantindrà relacions estables amb les institucions

directament implicades (I.N.E.M, Sindicat, FESALC, FCTAC, FAC, etc.).

En aquest sector el Regidor Ponent de Desenvolupament Econòmic i Social assumeix la

responsabilitat directa dels serveis.

(Punt lr. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 que modifica el punt 4t., Àmbit 1, del

Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1989).
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1.6 REGIDOR DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL (C.G. de 8 de
juny de 1990).

1.6.1 Assessor Tècnic.
1.6.2 Coordinador de Serveis de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social.

1.6.2.1 Negociat Jurídic Administratiu.
1.6.2.2 Departament de Projectes i Avaluació.
1.6.2.3 Departament de Programes.
1.6.2.4 Departament de Plans d'Ocupació i Formació.
1.6.2.5 Oficina de Personal dels Plans d'Ocupació i Formació.

II.ESTRUCTURA
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III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1.6 REGIDOR DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
Codi Dependència: 622.26.8.3
Nivell estructural: 1 Classe: 4

El Regidor de l'Àrea amb Rang de Tinent d'Alcalde a més de les atribucions que l' extrem sisè
del Decret de l'Alcaldia del 27 de juliol de 1983 assigna als Consellers-Regidors d'Àrea,referides a la infrastructura orgànica de l' Àrea, exercirà, per delegació de l'Alcaldia, totes les
facultats necessàries per a l'acompliment de la comesa de l'esmentada Àrea, la qual es
concreta en les següents funcions:
- Vetllar en funció de la realitat sòcio-econòmica pel desenvolupament de l'economia social i

l'animació econòmica: 1) impulsant les activitats generadores d'ocupació, 2) donant suport a
les iniciatives de creació d'empreses i d'autoocupació i al desenvolupament de programes de
formació ocupacional, de creació de llocs de treball i d'animació econòmica.

- Coordinar els programes directament generadors d'ocupació dels Àmbits i Àrees munici
pals, administrant els recursos que les diferents Institucions posen a disposició a tal efecte,avaluant els programes i controlant els resultats de la seva aplicació.

- Per portar a terme els esmentats objectius, mantenir relacions estables amb les Institucions
directament implicades, i amb les entitats, les competències de les quals incideixen
directament en la vida econòmica de la ciutat.

1.6.1 Assessor Tècnic. (de la Regidoria de l'ADES).
Codi Dependència: 270.4.05.9
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

1.6.2 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒ
MIC I SOCIAL
Codi Dependència: 623.2.27.9
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

El Coordinador de Serveis de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social assumeix, sota
la direcció del Regidor de l'ADES, la direcció executiva dels òrgans que integren l'Àrea.

El Coordinador de Serveis podrà recolzar-se, si s'escau, en la Comissió de Coordinació
Tècnica.i en el Comitè Directiu.

La COMISSIÓ DE COORDINACIÓ TÈCNICA informarà dels assumptes que se li
encomanin en relació a les actuacions relatives al desenvolupament econòmic i social i,
especialment, dels projectes presentats a Entitats externes que puguin subvencionar-los.
Com a òrgan de coordinació inter-Àrees, estarà integrada per representants de: Manteni
ment i Serveis, Economia i Empreses, Educació, Afers Socials, Descentralització i serà
coordinada per l'ADES.

El COMITÈ DIRECTIU, com a òrgan de direcció i coordinació intern de l'Àrea, està
integrat pels responsables del Departament Jurídico-Administratiu, de Projectes i Avaluació
de Programes de l'ADES i de Coordinació de Plans d'Ocupació i Formació Ocupacional.
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1.6.2.1 Negociat Jurídic Administratiu (de l'ADES).
Codi Dependència: 270.3.04.5

Tipus: Negociat d'assistència tècnico-administrativa

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assessorar jurídicament a la Regidoria, Coordinació i òrgans auxiliars de l'Àrea.

- Prepara l'avant-projecte de pressupostos de l'Àrea i els balanços pressupostaris.
- Elaborar la planificació de despeses, la previsió d'inversions i l'ampliació de partides de

despeses.
- Gestionar i controlar les partides pressupostàries assignades a l'Àrea tant d'ingressos

com de despeses.
- Administrar les quantitats lliurades en concepte de «pagaments a justificar» i de

«bestretes de caixa fixa».
- Mantenir les relacions amb la Intervenció i Tresoreria en matèria d'ingressos, ampliació

partides, consignació de despeses i d'ordenació i efectivitat de pagaments.
- Instruir expedients d'autorització de despeses i de contractació de serveis, subministra

ments i adquisicions amb destinació als òrgans que integren l'Àrea, inclosa l'adquisició
desconcentrada de béns mobles.

- Tramitar certificacions i factures.
- Preparar i tramitar els expedients d' obtenció de fons externs per al finançament dels

Plans Municipals d'Ocupació i dels Programes d'animació econòmica.

Formular els Plans Municipals d'Ocupació i els Programes d'animació econòmica

preparar les propostes per a la seva aprovació pels òrgans de govern competents.
- Tramitar els projectes de convenis i concerts amb entitats públiques i privades.
- Instruir, en general, els expedients originats per l'actuació dels serveis i dependències de

l'Àrea.
- Controlar els costos i resultats dels serveis de l'Àrea.
- Assumir les funcions d'assistència administrativa i organitzativa i la responsabilitat sobre

els serveis generals de l'Àrea: centre de documentació, informació equip material i

recursos humans; en particular:
- Estudis d' organització i racionalització dels processos de treball.
- Estudi i proposta de la configuració de la plantilla, distribució i control de les situacions

i destinacions del personal. Tramitació d'incidències.
- Registre i arxiu.
- Elaboració de la base de dades relativa als temes esmentats.

- Disseny i implantació de la comptabilitat dels Plans i Programes.

1.6.2.2 Departament de Projectes i Avaluació (de l'ADES)
Codi Dependència: 270.7.02.4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Dirigir i coordinar la realització d'estudis, informes i propostes en relació a la implemen

tació de la política municipal respecte al desenvolupament econòmic i social.
- Participar en l'elaboració i aportar els criteris de l'ADES als Plans sectorials promoguts

per altres Àrees municipals que incideixin en el desenvolupament econòmic.

- Avaluar l'actuació municipal de l'Àrea.
- Dissenyar conjuntament amb la resta de Departaments, els Plans i Programes que ha de

portar a terme l'Àrea.
Proposar accions de suport a la reubicació d'empreses o díversiñcacíó d'activitats

afectades per actuacions d' ordenació del territori.
- Coordinar les accions de difusió de l'actuació de l'Àrea.
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- Coordinar la Comissió de Coordinació Tècnica.
- Coordinar l'Observatori del Mercat Local de Treball que té com a objectiu la prospeccióde les necessitats de formació i requalificació de la població activa i de les possibilitats de

desenvolupament econòmic a la ciutat amb la col·laboració del sector empresarial i els
sindicats.

- Dirigir i coordinar l'activitat dels tècnics del Departament que col·laborin en el desenvo
lupament d'aquestes funcions i, en concret, en la realització de les activitats que a
continuació es relacionen, els quals tindran el nivell adequat a les activitats que en cada
cas hagin d'assumir:
- Elaborar l'estratègia de formació ocupacional (pla de Formació Ocupacional Perma

nent) a la ciutat d'acord amb les línies d'actuació de l'ADES i amb col·laboració de la
resta de Departaments de l' ADES, cercant la participació del sector empresarial i els
sindicats.

- Mantenir un inventari actualitzat de les entitats, organitzacions que ofereixen forma
ció ocupacional i de les especialitats formatives que imparteixen.

- Integrar la informació facilitada pel Departament de Plans de Formació Ocupacional i
pel de Programes de l'ADES relativa al desenvolupament i resultats de les accions
formatives a les necessitats de formació en la perspectiva del mercat únic.

- Dirigir, realitzar o supervisar, segons correspongui, els estudis relacionats amb les
competències de l'ADES portats a terme directament o mitjançant altres ínstítucíons.

- Realitzar o supervisar, segons els casos, l'avaluació dels programes promoguts per
l'ADES i d'altres programes de formació, ocupació i d'animació econòmica significa
tíus, realitzats per l' Ajuntament.

- Realitzar l'avaluació de l'impacte a la Ciutat del conjunt de programes de formació
ocupació i dinamització econòmica realitzats per l'Ajuntament.

- Realitzar a partir de la informació facilitada per cada un dels Departaments de l'Àrea,
el programa i la memòria-balanç anual de les actuacions.

- Dirigir i supervisar les publicacions periòdiques i altres que realitzi l' Àrea.
- Dirigir el recull, catalogació i classificació d'estudis, publícacions periòdiques, infor-

mes i documentació relativa a l'atur i l'activitat econòmica.
- Buscar i contactar, en relació a les funcions d'aquest Departament amb agents de la

resta de l'Estat o de països de la CEE que treballin en l'àmbit del desenvolupament lo
cal.

- Promoure, organitzar o supervisar l'organització de l'intercanvi d'experiències sobre
programes específics i l' organització de conferències i seminaris a nivell nacional i in
ternacional.

- Organitzar l' observatori permanent de les necessitats de nous perfils professionals en
la perspectiva del mercat únic i les necessitats del mercat local de treball.

- Realitzar el seguiment de les xarxes d'intercanvi de les quals és soci l'Ajuntament-ADES
i sistematitzar tota la informació relativa a les relacions nacionals i internacionals.

- Donar a conèixer, les línies d'actuació i projectes propiciant la col·laboració a nivell
nacional i internacional.

1.6.2.3 Departament de Programes (de l'ADES).
Codi Dependència: 270.2.10.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Executar i controlar els programes i accions necessanes per assolir una animació
socio-econòmica a la ciutat mitjançant la intervenció als Districtes i per fomentar la
creació de llocs de treball mitjançant la incentivació de l'autoocupació, la informació,
assessorament ila formació als nous emprenedors i el suport a l'economia social i, en

general, a la petita empresa.
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Dissenyar conjuntament amb la resta de Departaments, els plans i programes que ha de

portar a terme l'Àrea.
- Definició de les prescripcions tècniques i econòmiques dels mateixos, determinació de

llur durada i àmbit d'aplicació, fases d'execució i pressupost.
- Supervisar les sol·licituds de subvencions per al seu finançament.
- Realitzar la selecció del personal directiu a contractar de forma eventual pels esmentats

programes, elevant a la Direcció de l'Àrea les propostes de contractació.

- Determinació de les necessitats de formació reciclatge professional que impliquin els

esmentats programes.
- Coordinar la Comissió d'Autoocupació de l'Ajuntament.
- Direcció i coordinació de l'activitat dels tècnics que col·laborin en el desenvolupament

d'aquestes funcions i en concret, en la realització de les activitats que a continuació es

relacionen, els quals tindran el nivell adequat a les activitats que en cada cas hagin d'as

sumir:
- Fomentar i promoure iniciatives que afavoreixin l'ocupació, la formació i l'auto

organització, mitjançant la xarxa d'Agents de Desenvolupament Local ubicats en els

10 Districtes municipals.
- Aplicar la filosofia de territorialització i integració de les actuacions a les zones més

prioritàries de la ciutat, realitzant accions coordinades amb les Àrees de l'Ajuntament
que poden influir en les condicions sòcio-econòmiques locals.

- Seguiment i coordinació de les operacions integrades, consistents en actuacions per al

desenvolupament de les zones urbanes de major problemàtica sòcio-econòmica

mitjançant l'integració en un pla global d'actuacions de caire econòmic, social,

cultural, educatiu,
urbanístic, etc.

- Incentivar la participació dels diversos agents socials tant en el finançament com en

l'execució de l'acció.
- Donar suport a les formes empresarials col·lectives (cooperatives, societats anònimes

laborals, etc) i a altres iniciatives comunitàries emmarcades dins de l'economia social

(moviment associatiu, sindical, veïnal, etc.).
- Desenvolupar accions informatives, formatives, de suport financer, de facilitar infras

tructura i recolzar la creació d'estructures de segon o ulterior grau.
- Desenvolupar programes per millorar la capacitat per a la gestió de les empreses

d'economia social, mitjançant la qualificació dels seus recursos humans i la introduc

ció de noves tècniques que garanteixin la seva competitivitat i l'adaptació als canvis

tecnològics.
- Desenvolupar programes en collaboració amb entitats sense ànim de lucre, donant

suport al desenvolupament de l'associacionisme i especialment a entitats que realitzen

activitats relacionades amb l'ocupació i l'activitat econòmica.

- Impulsar l'esperit emprenedor dels diversos col·lectius de la ciutat, potenciar la

creació de noves activitats econòmiques generadores d'ocupació i fomentar les noves

tecnologies.
- Donar suport i estimular la creació de noves empreses mitjançant les actuacions

adients envers els nous emprenedors individuals i col·lectius.
- Dur a terme accions de reubicació a Barcelona d'empreses afectades per actuacions

d'ordenació del territori en la seva vessant de creació de sostre i sòl industrial.

- Potenciar la incorporació de dones i joves a activitats d'autoocupació, de cooperati
visme i empresarials en general.

- Donar a conèixer les línies d'actuació i projectes de l'Àrea propiciant la col·laboració

a nivell nacional i internacional.
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1.6.2.4 Departament de Plans d'Ocupació i Formació Ocupacional (de l'ADES).
Codi Dependència: 270.2.11.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:

Dirigir i coordinar les accions necessanes per a l'obtenció de recursos externs que
possibilitin la realització de plans d'ocupació, programes de formació i inserció ocupa
cional i animació econòmica.

- Dissenyar, conjuntament amb la resta de Departaments, els plans i programes que ha de
portar a terme l'Àrea.
Planificar la posta en marxa de les accions, així com orientar la seva execució i dirigir el
seguiment adient per a cada tipus.
Conèixer i informar a les Àrees, Districtes,
Empreses i Patronats Municipals dels ajuts existents aplicables a l'ocupació, la formació
i la inserció.
Mantenir relacions estables amb els Agents Socials per tal de crear els canals d'informa
ció i seguiment dels programes.
Controlar les justificacions de despeses que es tramitaran a les intervencions tant Interna
com externa de les subvencions atorgades.
Direcció i coordinació de l'activitat dels tècnics del Departament que col-labori en el
desenvolupament d'aquestes funcions i, en concret, en la realització de les activitats que
a continuació es relacionen els quals tindran el nivell adequat a les activitats que en cada
cas hagin d'assumir:
- Formular i presentar davant les institucions les sol-licituds de subvencions i ajuts

elaborats pels diferents sectors municipals comprovant la seva adequació a la
normativa aplicable.

- Participar en la selecció del personal a contractar juntament amb les àrees, Districtes
i/o Empreses.

- Realitzar les propostes de contractació de personal a càrrec d'aquestes subvencions.
- Dissenyar i habilitar els sistemes de control pressupostari de cada programa.
- Informar els expedients de despeses en relació a les accions formatives.
- Tramitar els expedients d'autorització de despesa del pagament de nòmines, assegu-

rances socials, IRPF i beques.
- Dissenyar, realitzar o, en el seu cas, coordinar les accions de formació de forma-

dors.
- Realitzar i coordinar les actuacions previstes en el Pla de Formació Ocupacional.
- Coordinar la Comissió de Formació Ocupacional.
- Realitzar el seguiment quantitatiu i qualitatiu de les accions formatives i ocupacionals.
- Coordinar juntament amb els Districtes i el personal directiu el Programa d'Escoles

Taller.
- Realitzar les justíñcacions dels plans i programes subvencionats i presentar-los davant

la Intervenció Municipal i l' entitat subvencionadora.
- Donar a conèixer les línies d'actuació i projectes de l'Àrea propiciant la collaboracíó

nacional i internacional.
- Assumir la responsabilitat funcional de l'Oficina de Personal dels Plans d'Ocupació i

Formació.
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1.6.2.5 Oficina de Personal dels Plans d'Ocupació i Formació (de l'ADES)
Codi Dependència: 270.4.06.0

Tipus: Oficina d'assistència tècnico-administrativa.

Nivell estructural: 6 Classe: 3
Nivell lloc de treball del Cap: 18

Sota la dependència funcional del Departament de Plans d'Ocupació i Formació Ocupa
cional, realitzarà les següents funcions:
- Assistir i assessorar en els processos de selecció de personal.

- Formalització, sota la supervisió de Coordinació de Personal de les contractacions del

personal inclòs en plans d'ocupació i formació, en les modalitats assenyalades pels
diferents Departaments de l'ADES.

- Gestió de les incidències contractuals.
- Elaboració de les nòmines per a la retribució d'aquest personal.
- Tràmit i gestió de les diferents qüestions relacionades amb la contractació: afiliacions,

ajut familiar, assegurances socials, liquidacions de contractes ...

- Complimentació de preavisos de cessament per extinció de contractes i expedició de

certificats de serveis prestats.
- Confecció de liquidacions i certificacions corresponents a les retencions en concepte

d'IRPF. sobre els programes objecte de la seva competència.
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1.7 ÀREA DE FINANCES

ÀMBIT 1
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I. COMPETÈNCIA

- Definició i supervisió de les polítiques globals sobre la Hisenda Municipal.
- Gestió i política d'ingressos de tot tipus.
- Gestió de pagaments.
- Control de la gestió patrimonial.
- Intervenció i Tresoreria. (*)

En aquesta Àrea el Regidor Delegat de Promoció Financera assumeix la responsabilitat directa

dels serveis.

(punt lr. del Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 que modifica el punt 4t, Àmbit 1, del

Decret de I' Alcaldia de 23 de setembre de 1987)

(') Vid. acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990 pel que es constitueix l'Institut Municipal de Recaptació.

ÀMBIT 1
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1.7 REGIDOR DELEGAT DE PROMOCIÓ FINANCERA (C.G. de 31 de juliol de 1985; D.A de
23 de setembre de 1987 i D.A. de 28 d'abril de 1989)
1.7.1 Gabinet de la Regidoria de Promoció Financera
1.7.2 Departament d'Estudis i Informació.
1. 7.3 Consell Tributari.
1.7.4 Comitès Interorgànics de Coordinació.

1. 7 .4.1 Comitè de Pressupostos.
1.7.4.2 Comitè de Tresoreria.
1.7.4.3 Comitè de Coordinació de la Mecanització.
1.7.4.4 Comitè d'Auditories Internes.

1.7.5 Departament de Pressupostació i Control de la Gestió. (").
1.7.5.1 Subdirecció de Pressupost.

1.7.6 Coordinador de Serveis de l'Àrea de Finances.
1. 7 .6.1 Secretaria Tècnica.
1.7.6.2 Direcció de Serveis de Gestió Tributària

1.7.6.2.1 Negociat d'Autoliquidacions Tributàries. (C.G. de 26 de febrer de
1986)

1.7.6.2.2 Unitat Operativa de Tributs Immobiliaris. (C.M.P. de 27 d'octubre de
1975, de 30 de juliol de 1976, de 24 de juliol de 1980, de 15 de
gener de 1982, de 29 de gener de 1982 i de 8 de novembre de 1983;
c.G de 14 d'octubre de 1987).
1.7.6.2.2.1 Negociat de Plusvàlua-Recursos. (C.M.P. de 24 de juliol

de 1980, de 29 de maig de 1982 i de 8 de novembre de
1983).

1.7.6.2.2.2 Oficina de Mecanització de Plusvàlua. (C.M.P. de 24 de
juliol de 1980 i de 8 de novembre de 1983).

1.7.6.2.2.3 Negociat de Taxes de la Propietat Urbana. (C.M.P. de
30 de juliol de 1976 i de 5 de gener de 1987)
1.7.6.2.2.3.1 Oficina de Mecanització de Taxes de la

Propietat Urbana. (C.M.P. de 3 de novem

bre de 1983)
1.7.6.2.2.4 Negociat de Tributs Urbanístics. (C.G. de 14 d'octubre

de 1987)
1.7.6.2.3 Unitat Operativa de Tributs sobre Activitats Econòmiques. (C.M.P.

de 27 d'octubre de 1985 i de 18 d'octubre de 1981).
1.7.6.2.3.1 Negociat de Radicació i Llicència d'Obertura.
1.7.6.2.3.2 Negociat de Tributs Empresarials i sobre la Publicitat.

1.7.6.2.4 Unitat Operativa de Tributs Especials i sobre la Via Pública. (C.M.P.
de 16 d'octubre de 1981; c.G. de 31 de juliol de 1985).
1.7.6.2.4.1 Negociat de Tributs sobre la Circulació. (C.M.P. de 27

d'octubre de 1975 i de 27 de febrer de 1981).
1.7.6.2.4.2 Negociat de Taxes sobre la Via Pública. (C.M.P. de 27

d'octubre de 1975 i de 30 de juliol de 1976).
1.7.6.2.4.3 Negociat d'Arbitris amb fins no Fiscals. (C.M.P. de 27

d'octubre de 1975 i de 27 de febrer de 1981; c.G. de 31
de juliol de 1985).

1.7.6.2.5 Unitat Operativa d'Inspecció de Rendes i Exaccions. (C.M.P. de 29
d'abril de 1985).
1.7.6.2.5.1 Divisió d'Inspecció Tributària.

1.7.6.2.5.1.1 Assessoria Tècnica.

11. ESTRUCTURA
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1.7.6.2.5.2 Negociat d'Inspecció de Rendes i Exaccions

1.7.6.2.5.2.1 Oficina Administrativa del Negociat d'Ins

pecció de Rendes i Exaccions.

1.7.6.3 Direcció de Serveis de Finançament. (C.G. de 24 de febrer de 1988)
1.7.6.3.1 Departament de Financíació.

1.7.6.4 Direcció de Serveis d'Ingressos. (C.P. de 22 de juliol de 1988; D.A. de 10 de

gener de 1989 i de 29 de febrer de 1989; c.P. de 27 d'abril de 1990)
1.7.7 Interventor General. (C.G. de 21 d'abril de 1989)

1. 7.7.1 Vice-Interventor.

1.7.7.2 Interventors Delegats.
1.7.7.3 Departament de Mecanització Comptable.
1.7.7.4 Departament d'Auditories i Estudis.
1.7.7.5 Negociat de Fiscalització i Comptabilitat del Deute.

1. 7.7.6 Pressupostos i Comptes.
1. 7.7.7 Negociat de Registre, Informació i Arxiu d'Intervenció.
1. 7.7.8 Unitat Operativa d'Ingressos.

1.7.7.8.1 Negociat de Fiscalització d'Ingressos.
1.7.7.8.2 Negociat d'Ingressos Directes i Incidències.
1.7.7.8.3 Negociat de Comptabilitat d'Ingressos.

1.7.7.9 Unitat Operativa de Despeses.
1.7.7.9.1 Negociat de Fiscalitzacións de Despeses.
1.7.7.9.2 Negociat de Fiscalització Especials.
1.7.7.9.3 Negociat de Comptabilitat de Despeses.
1.7.7.9.4 Negociat de Comptabilitat de Pagaments.

1.7.8 Tresorer. (C.M.P. de 17 de març de 1982; c.P de 22 de juliol de 1988, de 10 de gener
de 1989, i de 27 d'abril de 1990).
1.7.8.1 Unitat Operativa de Tresoreria.

1.7.8.1.1 Negociat de Comptabilitat.
1.7.8.1.2 Oficina Tècnica d'Habilitació de Personal.
1.7.8.1.3 Serveis de Caixa.

1.7.9 Direcció de Serveis de Patrimoni. (C.G. de 24 d'octubre de 1986 i de 18 d'abril de

1990)
1. 7.9.1 Departament d' Informació sobre el Patrimoni.

1.7.9.2 Departament de Planificació i Rentabilitat del Patrimoni.

1. 7.9.3 Unitat Operativa d'Administració i Inventari del Patrimoni.

1.7.9.3.1 Negociat d'Administració de Béns Immobles.

1.7.9.3.2 Oficina d'Inventari de Béns Immobles.

1.7.9.3.3 Oficina d'Administració i Inventari de Béns Mobles.

(') Segons el Decret de l'Alcaldia de 28 d'abril de 1989 aquest Departament, en tant que òrgan de coordinació,
anàlisi i avaluació per a la gestió, constituirà un òrgan de suport directe al Regidor de l'Àmbit d'Organització i Econo

mia.
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

1.7 REGIDOR DELEGAT DE PROMOCIÓ FINANCERA
Codi Dependència: 622.2.15.1
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Funcions:

A) Pròpies.
Les assenyalades en l'extrem sisè dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre
de 1983. Text Refós.

B) Delegades.
Decret de 23 de setembre de 1987:
- Autoritzar les despesses per a:

a) Lloguer d'immobles dels quals disposa la Corporació a títol d'arrendament.
b) Primes d'assegurances concertades per cobrir responsabilitats i riscs de l'Ajuntament.

- Signar els comptes de cabals, els comptes de liquidació i dels llegats que administra
aquest Ajuntament; les providències de constrenyiment contra els contribuents morosos,
d'acord amb l'article 255 del Reglament d'Hisendes Locals i autoritzacions de subhastes
dels béns apressats.

.

- Signar les resolucions que aprovin comptes de pagaments a justificar censurades per la
Intervenció Municipal.

- Adjudicar directament els contractes d'adquisició de béns, de subministraments, d'exe
cució d'obres o de prestació de serveis, en els casos no atribuïts expressament a altres
òrgans o autoritat municipal.

- Signar, en representació de l'Ajuntament, les escriptures o ades administratives per a la
formalització de tota classe o de contractes, concessions, llicències o autoritzacions i
totes les qüestions sobre parücipacions i qualssevol altres actes que ho requereixin.

- Presidir la Mesa en les licitacions, de conformitat amb el que disposa l'article 105.3 del
Reglament d'Organització i Administració Municipal.

- Verificar les certificacions expedides per la Secretaria General.
a) Resoldre els recursos d'alçada que s'interposin de conformitat amb el que disposa

l'article 142 del Reglament d'Organització i Administració de Barcelona.
- Cancel' lar i retornar els dipòsits i garanties constituïts a la Dipositaria Municipal per:

a) Cancel lar i declarar la pèrdua de la garantia provisional i incautar-la en el cas previst
per l'article 46 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

b) Garantir el compliment de tota mena d' obligacions tributàries i aplicar el dipòsit per
a l'efectivitat de la recaptació quan aquestes obligacions siguin fermes.

e) Garantir l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments, mercats, auto-taxis i
altres serveis municipals que I' exigeixin.

Decret de IOde novembre de 1987.
- Delegar en el Regidor Delegat d'Hisenda i Promoció Financera la condonació graciable

de sancions tributàries imposades pels Òrgans de Govern o auxiliars de l'Administració
Municipal.

- Els expedients de condonació de sancions tributàries s'ajustarà a les següents regles:
a) S'incoarà, prèvia sol licitud de l'interessat, dintre del termini de trenta dies a partir de

la notificació, havent renunciat aquell expressament a I'exercici de tota acció

d'impugnació corresponent a l'acte administratiu.
b) Es suspendrà cautelarment el procediment de cobrament de la sanció fins a la

resolució de l'expedient, sense perjudici, en el cas que es desestimés, la petició, que
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b) es procedeixi a la liquidació d'interessos durant el termini que hagi durat la

suspensió. En el cas que la sanció s'hagi liquidat conjuntament amb la quota
tributària es procedirà al seu desglossament.

c) S'incorporarà a l'expedient informe sobre les circumnstàncies econòmiques de

l'infractor, que serà realitzat per la Inspecció de Rendes i Exaccions, en els cas de

societats i grans empreses, i pel Departament d'Ingressos i Ordenances Fiscals, en els

altres supòsits.
d) L'expedient s'elevarà per l'òrgan gestor de la Regidoria Delegada d'Hisenda i

Promoció Financera acompanyat d'informe en el que es faci constar la raó d'imposi
ció de la sanció, les circumstàncies que concorren en el peticionari en les seves

relacions amb l'Administració i si estima aconsellable o no que s'accedeixi al que s'ha

sol·licitat.
- Les resolucions de concessió de condonació es publicaran a la Gaseta Municipal i

periòdicament es comunicaran a l' Alcaldia.

Decret de 22 de juliol de 1988:
- La firma dels comptes de cabals, dels comptes de liquidació i dels llegats que administra

aquest Ajuntament, com també les providències d' embargament contra els contribuents

morosos, d'acord amb l'article 255 del Reglament d'Hisendes Locals, i autoritzacions de

subhastes del béns embargats.
- La firma de les resolucions que aprovin comptes de pagaments a justificar censurades

per la Intervenció Municipal.
- La cancellacíó i devolució dels dipòsits i garanties constituïts a la Dipositaria Municipal

per:

a) La cancel-lactó i declaració de la pèrdua de la garantia provisional í incautació

d'aquesta en el cas previst per l'article 46 del Reglament de Contractació de les

Corporacions Locals.

b) Garantir el compliment de tota mena d'obligacions tributàries i l'aplicació del dipòsit
per a l'efectivitat de la recaptació quan aquestes obligacions siguin fermes.

En el desenvolupament dels assumptes enunciats, el Regidor Delegat haurà de fer constar

necessàriament que actua per delegació expressa de l'Alcalde, utilitzant l'antefirma

corresponent i trametent mensualment a l'Alcaldia relació de totes les resolucions dictades.
L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar totalment o parcialment o per determinat

assumpte, la delegació concedida i assumir, conseqüentment, el seu per l'exercici.

Decret de 17 de desembre de 1990
Fixar la quantia de les multes per infracció simple, de no atendre els requeriments de

comparaixença fets per la Inspecció de Rendes i Exaccions, d'acord amb la graduació se

güent:
Primer requeriment .

Segon requeriment .

25.000 pessetes
50.000 pessetes

Delegar en J'Il·lm. Sr. Regidor de l'Àrea de Finances la imposició d'aquestes sancions. El

Cap de la Unitat Operativa de la Inspecció de Rendes i Exaccions ordenarà la incoació de

l'expedient sancionador i la pràctica de les diligències i tràmits oportuns i elevarà

directament a l'esmentat Regidor les propostes de sanció per a la seva resolució.

1.7.1 Gabinet de la Regidoria de Promoció Financera
Codi Dependència: 511.2.08.9
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26
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Sota la dependència directa del Tinent d'Alcalde, exercirà les funcions que aquest li
encomani i en particular, les següents:
- Secretaria i despatx de la Tinència d' Alcaldia, gestió i tràmit i assistència tècnica en tots

els assumptes de la competència del Tinent d' Alcalde de Finances.
- Coordinació i seguiment de la documentació interna i externa, amb origen o destinació a

la Tinència d'Alcaldia.
- Relació i coordinació amb els òrgans depenents directament de la Tinència d'Alcaldia.
- Secretaria de la Comissió Tècnica de Finances i Serveis Generals.
- Control i seguiment dels acords presos a la Comissió Tècnica esmentada.
- Coordinació, a través del Gabinet de l'Alcaldia, amb les altres Comissions Tècniques.
- Participar i assistir a les sessions dels Comitès de l'Àrea de Finances.
- Supervisió i organització del personal administratiu, auxiliar i subaltern, adscrit al Gabi-

net.

1. 7.2 Departament d'Estudis i Informació
Codi Dependència: 570.7.01.0
Tipus: Òrgan staff
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Estudis:
- Estudis de caràcter fiscal generals, sectorials, territorials i prospectius.

- Collaboracíó amb la Universitat i els serveis d'estudis d'entitats econòmiques públiques o

privades (Cambra, Bancs, etc.) en les tasques d'estudi de qüestions de caire fiscal.
- Informes i dictàmens sobre treballs de les altres Àrees que afectin a l'àmbit de les finances

municipals.

Informació:
- Subministrament d'informació general sobre tots els aspectes de la Hisenda Municipal a

les Oficines d'informació i als particulars.

Publicacions:
- Preparació i edició de publicacions informatives sobre l'actuació de l'Ajuntament en

l'àmbit econòmico-fiscal.
- Preparació de la Memòria anual de l'Àrea.

1. 7.3 Consell Tributari

Aprovat per acord del Consell Plenari, inicialment el4 de desembre de 1987; definitivament
el 2 de març de 1988, i vigent des del dia 6 de maig d'enguany, segons anunci publicat en el
BOP d'aquest dia, dels quals es transcriuen els preceptes relatius a les seves competències i
funcions.

Article 1.
El Consell Tributari com a òrgan especialitzat adscrit a l' Àrea de Finances, es regularà per
les disposicions del present Reglament.

Article 2.
1. Les funcions del Consell Tributari són:

- El dictamen de totes les propostes de resolució dels recursos i de les reclamacions que
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es presentin a l'Ajuntament de Barcelona contra actes d'aplicació d'exaccions munici

pals.
- La recepció de l'informe de les queixes o dels suggeriments que facin directament els

contribuents sobre el funcionament dels òrgans de gestió, de liquidació, d'inspecció i

de recaptació tributària.
- L'elaboració d'estudis i de treballs sobre matèries tributàries que així es requereixi.

2. En tot cas, queden excloses de la funció establerta en el punt 1, a) les reclamacions que es

presentin contra els actes d'aprovació de les Ordenances Fiscals, dels Pressupostos i de

les seves modificacions.

Article 3.
El Consell Tributari compleix les seves funcions amb independència i amb objectivitat,
impulsant, investigant i resolent d'ofici totes les matèries que li siguin sotmeses, sense que els

seus informes o dictàmens tinguin caràcter vinculant.

Article 4.

1. El Consell Tributari està constituït per un nombre de membres amb un mínim de tres i un

màxim de cinc, designats per Decret de l'Alcaldia, donant compte a la Comissió de

Govern, entre persones de reconeguda competència tècnica en matèria tributària local.

2. D'entre els membres del Consell, per Decret de l'Alcaldia, es nomenarà un President.

3. El Consell Tributari comptarà amb un Secretari que assistirà a les sessions del Consell

amb veu però sense vot. El Secretari haurà de ser funcionari de l'Ajuntament de

Barcelona, llicenciat en Dret.

4. A les sessions del Consell Tributari poden assistir-hi, amb veu però sense vot, el

Coordinador de Serveis d'Hisenda, el Director de Serveis de Gestió Tributària, el

Director de Serveis Jurídics i el Cap del Servei Contenciós Econòmico-Tributari. També

poden assistir a les sessions aquelles persones que així ho requereixi el propi Consell als

efectes d'assessorament sobre matèries específiques.

Article 12.

El Consell Tributari ha d'emetre dictamen amb caràcter previ a la resolució dels recursos que

en matèria tributària es presentin a l'Ajuntament de Barcelona.

Article 13.
1. El Consell Tributari podrà dictaminar favorablement la proposta de resolució, o proposar

una resolució alternativa al recurs.

2. En el cas que el Consell Tributari consideri que manquen a l'expedient antecedents,
informes o documentació, podrà retornar l'expedient a l'òrgan de recursos corresponent,
indicant expressament les diligències a complimentar.

3. Si en el termini de quinze dies, des de l'entrada en el registre del Consell, aquest no ha

dictaminat el cas, el Secretari podrà elevar la proposta de resolució a l'òrgan competent
per resoldre.

Article 14.
1. Els ciutadans podran adreçar al Consell Tributari queixes sobre l'actuació de l'Ajunta

ment de Barcelona en matèria tributària. Aquestes queixes es podran presentar oralment

o per escrit sense cap mena de formalitats.

2. El Consell Tributari lliurarà justificant de recepció de les queixes que presenti el ciutadà.
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Article 15.
1. El Consell Tributari reclamarà els antecedents als diferents òrgans de l'Administració

Municipal, que tindran l'obligació de col-laborar amb el Consell.
2. En vista dels antecedents, el Consell proposarà al Tinent d'Alcalde de Finances i

Promoció Financera l'adopció de les mesures pertinents.

3. El Consell Tributari, en vista de la queixa, pot proposar la incoació d'ofici d'un expedient
de revisió tributària.

Article 16.
L'Alcalde o el Regidor Delegat d'Hisenda i Promoció Financera podran demanar que el
Consell emeti informes o consultes sobre els temes tributaris.

Article 17.
Anualment el Consell presentarà un informe sobre el seu funcionament proposant les
mesures que cregui convenients.

1.7.4 Comitès Interorgànics de Coordinació.

1.7.4.1 Comitè de Pressupostos

Funcions:
- Proposta dels criteris i mètodes d'elaboració dels pressupostos i les bases d'execució.

- Definició del marc pressupostari.
Seguiment dels pressupostos i anàlisi dels estats de situació
Orientacions i directrius per a la redacció i modíficacíó de les Ordenances Fiscals.
Despeses i inversions:

- Proposta de definició de les actuacions i selecció de projectes en ordre a la
configuració dels pressupostos.

- Fixació de criteris per a la racionalització de les despeses i per a la gestió per centres
de cost.

1. 7 .4.2 Comitè de Tresoreria

Funcions:
- Criteris i orientacions per al Pla de Tresoreria. Seguiment i anàlisi de les seves desvia-

cions.
- Assessorament en les operacions de crèdit de tota mena.
- Relacions amb els establiments bancaris i de crèdit.
- Gestió de les operacions de crèdit.
- Convenis per a la recaptació de les exaccions i per al pagament de les despeses.
- Moviment de cabals.
- Seguiment i anàlisi dels balanços bancaris.

1.7.4.3 Comitè de Coordinació de la Mecanització

Funcions:
- Establiment de prioritats en la definició d'objectius a assolir i fixació de criteris a seguir

en les fases d'execució dels processos de mecanització dels ingressos propis,anàlisi i

seguiment dels respectius projectes.
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Coordinació dels òrgans implicats en els processos de mecanització en curs d'execució i

criteris per a l'establiment de les relacions exteriors.
- Sistema de control d'ingressos propis i seguiment de la seva implementació actual i

proposta d'ampliació del seu àmbit funcional i fase d'execució.

1.7.4.4 Comitè d'Auditories Internes

Funcions:
- Decisió sobre la realització d'auditories internes, determinant el seu abast i finalitat, els

òrgans a què es refereix: el termini de realització i les altres especificacions que s'estimin

adients.
- Seguiment de les auditories en curs de realització i si s'escau, donar les orientacions que

calguin per a la seva millor culminació.
- Valoració dels informes emesos pels auditors i de les seves recomanacions, dels que

donarà trasllats als òrgans de govern corresponents.

1.7.5 Departament de Pressupostació i Control de la Gestió

Codi Dependència: 623.2.11.1

1. El Departament de Pressupostació i Control de Gestió, s'adscriu a l'Àrea de Finances. En

tant que òrgan de coordinació, anàlisi i avaluació per a la gestió, constituirà un òrgan de

suport directe al Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia.

El Director del Departament, tindrà el rang de Director de Serveis.

2. S'assignen al Departament de Pressupostació i Control de Gestió, les funcions se

güents.

A) En matèria de pressupostació:
Li correspon l'elaboració del Pressupost municipal, que integra el Pressupost de

l'Ajuntament i els de tots els seus organismes autònoms i empreses. En especial se li

assignen:
- Estudi i definició dels criteris generals i sectorials per a l'elaboració del pressupost

anual, d'acord amb la programació estratègica i prioritats polítiques que fixin els

Òrgans de Govern.
- Anàlisi dels programes presentats pels diferents sectors municipals, informant

sobre la relació entre els recursos emprats i els objectius previstos.
- Integració pressupostària dels programes municipals i elaboració dels documents

pressupostaris.

B) En matèria de control de gestió:
- Coordinació de la informació necessària per a un adequat coneixement i control de

l'activitat dels diferents serveis.
- Anàlisi dels resultats assolits i recursos emprats en relació amb els objectius

establerts, avaluant el seu grau d'acompliment i possibles desviacions.
- Formulació d'estats de situació i recomanacions respecte a les possibles desviacions

que s'hagin detectat,
- Avaluació periòdica de l'execució pressupostària.
- Analitzar les propostes de les Àrees o Districtes que suposin: reconeixement de

crèdit, transferències o suplements de crèdit.
- Assessorament general sobre l'aplicació dels recursos i l'elaboració d'estudis i

informes sobre l'avaluació econòmica dels diferents sectors de l'Administració Mu

nicipal.
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C) Específicament pel que fa als Centres Gestors, es desenvolupa la norma 19 de la
Normativa Marc Reguladora dels Centres Gestors, aprovada per acord del Consell
Plenari, de 10 de març de 1989, en la qual es disposa que el Regidor de l'Àmbit
d'Organització i Economia podria constituir un nucli orgànic de SUPO¡t a la Comissió
de Govern en les funcions de programació, seguiment i control de l'activitat dels
Centres Gestors:
- Col' laborar en la definició dels objectius, recursos i plans d'acció.

- Participar en la definició del sistema d'informació i la periodicitat en què s'ha de
subministrar aquesta informació.

- Anàlisi dels quadres de control, comprovant el grau d'acompliment dels objectius
establerts.

- Elaboració d'informes trimestrals de situació i si s'escau, recomanacions de mesu
res a prendre per la Comissió de Govern en el cas de detectar-se desviacions o si
calgués modificar els objectius inicials.

- Avaluació anual de l'eficàcia (grau d'acompliment dels objectius) i eficiència
(comparant objectius assolits i recursos emprats) del Centre Gestor.

3. Per al desenvolupament de les anteriors funcions, el Director del Departament de
Pressupostació i Control de Gestió, podrà sol' licitar a les Àrees,sectors i centres
municipals, les informacions i dades que consideri necessàries.

4. El Departament que es crea dependrà directament del Regidor de l'Àmbit d'Organització
i Economia, en tots aquells aspectes, que pel seu caràcter staff així ho requereixi.

1. 7 .5.1 Subdirecció de Pressupost
Codi Dependència: 571.2.14.4
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

S'assignen a la Subdirecció de Pressupost, sota les instruccions del Director del Departa
ment de Pressupostació i Control de Gestió, les funcions següents:
- Estudi i defmíció dels criteris generals i sectorials per a l'elaboració del pressupost

anual, d'acord amb la programació estratègica i prioritats polítiques que fixin els Òrgans
de Govern.
Anàlisi dels programes presentats pels diferents sectors municipals, informant sobre la
relació entre els recursos emprats i els objectius previstos.
Integració pressupostària dels programes municipals i l'elaboració dels documents pres
supostaris.
Seguiment de l'execució pressupostària.
Rebre de totes les dependències municipals, la informació necessària per al desenvolu
pament de les funcions assenyalades.
El comandament dels recursos humans assignats a les tasques i funcions encomanades.

1. 7.6 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE FINANCES
Codi Dependència: 622.2.01.6
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:

A) Pròpies.
Les assenyalades en l'extrem setè dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol 14 de
setembre de 1983. Text Refós.
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B) Delegades.
Decret de 23 de setembre de 1987:
- Cancellació i devolució de dipòsits i garanties, constituïts en la Caixa General de

Dipòsits, per tal d'assegurar el compliment d'obligacions, i la firma dels resguards de

dipòsits.
- Inscriure, rectificar, refondre, donar de baixa i anullar, inclús en la via de constrenyi

ment, càrrecs dels corresponents arbitris, contribucions, drets i taxes i reconèixer

boníñcacíons o reduccions tributàries, quan siguin conseqüència de l'aplicació particu
lar de preceptes o acords generals.

- Devolució d'ingressos indeguts.
- Recursos de revisió de I'Art. 77.2 del Reglament d'Hisenda Municipal de Barcelona.

1.7.6.1 Secretaria Tècnica (de l'Àrea de Finances).
Codi Dependència: 520.2.16.0

Tipus: Secretaria tècnica d'Àrea
Nivell estructural: 3 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Assistència tècnica al Coordinador de Serveis en l'exercici de les seves funcions directi-

ves.

- Planificació general de les actuacions de I'Àrea.
- Seguiment del desenvolupament dels plans i dels programes.
- Preparació de l'avant-projecte de pressupost de I' Àrea, planificacíó de les despeses i

previsió de les inversions.

- Seguiment del desenvolupament de les partides pressupostàries administratives per

I' Àrea i de les assignades per Intendència per compra centralitzada.
- Autorització de despeses.
- Gestió i control de les comandes de materials. Aprovació de factures i actes de recep-

ció.
- Administració de les quantitats lliurades a I' Àrea en concepte de lliuraments a justifi

car.

- Control dels costos i dels resultats dels òrgans de I'Àrea; indicadors de gestió.
- Estudis i avaluació del marc econòmic general i anàlisi de les seves repercussions i de les

interelacions entre les variables econòmiques i les polítiques fiscals de l'Ajuntament.
- Estudi i proposta de la configuració de la plantilla orgànica de I'Àrea, distríbucíó dels

seus efectius i control de la seva situació real.
- Tramitació de les propostes de nomenaments, assignació de complements de destinació

i d'ampliació d'horari. Control de les hores extraordinàries, de la seva realització i del

respecte als límits fixats.
- Tramitació de les llicències i dispenses del servei.

- Previsions de les baixes, control d'altes i baixes.
- Control de l'absentisme i preparació d'estadístiques i anàlisi de la seva evolució.
- Assistència administrativa als òrgans directius i auxiliars de l'Àrea i en particular per a

l'habilitació d' equips per a la tramitació d' expedients en supòsits especials i urgents.
- Informes respecte de la solvència de persones i entitats jurídiques a efectes judicials.
- Documentació general de I' Àrea, estadístiques, registre i arxiu de documents.
- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrats dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic amb destinació als òrgans que s'indiquen:
- Tinència d'Alcaldia-Regidoria de l'Àrea de Finances i òrgans que en depenen directa

ment.
- Coordinador de Serveis de Finances i tots els òrgans que en depenen.
- Direcció de Serveis de Patrimoni i tots els òrgans que en depenen.
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- Intervenció amb tots els òrgans que en depenen.
- Dipositaria amb tots els òrgans que en depenen.

1.7.6.2 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Codi Dependència: 622.2.73.0
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Tindrà al seu càrrec la gestió de totes les exaccions municipals que no ho siguin per les
altres Àrees i les assenyalades en l' extrem 8.1 dels Decrets de l' Alcaldia de 27 de juliol i 14
de setembre de 1983. Text Refós.

1.7.6.2.1 Negociat d'Autoliquidacions Tributàries
Codi Dependència: 574.2.19.0
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Informació general i particular als ciutadans sobre l' encalç i el contingut de llurs

obligacions tributàries amb l'Ajuntament en matèria d'autoliquidacions.
- Informació als contribuents -verbal o escrita- mitjançant el lliurament dels oportuns

fulls informatius amb les dades que figuren en els Registres municipals, necessaris per
formular les seves autoliquidacions tributàries.

- Ajuda als contribuents en la complimentació dels impresos d'autoliquidació.
- Indicació als contribuents dels temps i la forma d'efectuar els ingressos dels tributs

autoliquidats, en les institucions de crèdit i establiments bancaris habilitats.
- Recepció i veriñcacíó de la documentació acreditativa de les bases tributàries.
- Comprovació de les autoliquidacions ulteriors als corresponents ingressos.
- Comunicació als Negociats corresponents de les anomalies detectades en relació a

determinats tributs.
- Detectació, mitjançant les dades indiciàries que figuren en els Registres municipals, de

l'omissió de determinats tributs en les autoliquidacions.
- Comunicació als Negociats corresponents de les omissions detectades en les autoliqui

dacions, respecte a determinats tributs.
- Rectificació de les anomalies globals de les autoliquidacions, per error en la suma de

les diverses quotes liquidades i notificació als contribuents de les oportunes liquida
cions complementàries.

- Seguiment i control de les referides incidències fins a la seva solució.
- Registre, arxiu i microfilmació dels impresos d'autoliquidació i documentació cornple-

mentàries.

1. 7 .6.2.2 Unitat Operativa de Tributs Immobiliaris
Codi Dependència: 574.1.03.0
Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26
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Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions

directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitat Operatives, l'acord de

la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981. (Vid. Transferència

núm. 4, en Volum II).

1.7.6.2.2.1 Negociat de Plusvàlua-Recursos

Codi Dependència: 574.2.14.5

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- En relació amb les declaracions de plusvàlua que es presentin a partir de la data de

vigència del nou sistema de mecanització (20 d'octubre de 1980):
- Estudi de les reclamacions i recursos contra les liquidacions.
- Propostes de resolució.
- Notificació de les resolucions.
- Expedients sancionadors.
- Anul·lacions.
- Devaluació d'ingressos indeguts.

- En relació amb els expedients de plusvàlua pendents el dia de vigència del nou

sistema de mecanització: prossecució de llur tramitació fins a la seva conclusió i

arxiu definitiu.
- En relació amb els expedients de plus-válua de propietat horitzontal pendents el dia

de vigència del nou sistema de mecanització: prossecució de llur tramitació fins a la

seva conclusió i arxiu definitiu, incloses les propostes de resolució de reclamacions i

devolució d'ingressos indeguts.

1.7 .6.2.2.2 Oficina de Mecanització de Plusvàlua

Codi Dependència: 574.2.13.4

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions.
- En relació amb les declaracions de plusvàlua que es presentin a partir de la data de

vigència del nou sistema de mecanització (20 d'octubre de 1980):
- Recepció de declaracions
- Liquidacions de l'arbitri
- Notificació de les liquidacions

Control general dels expedients.

1. 7 .6.2.2.3 Negociat de Taxes de la Propietat Urbana

Codi Dependència: 574.2.12.3

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió dels següents tributs:
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- Taxa sobre sanejament i neteja.
- Taxes refoses sobre edificis urbans.
- Taxa sobre vigilància nocturna (endarreriments)

- Formació i actualització dels Padrons, tràmits d'aprovació i publicació; substancia-
ció de les reclamacions.

- Liquidacions singulars, notificacions de les quotes, elaboració dels documents cobra
toris.

- Devolució d'ingressos indeguts.
- Tramitació i informe de les sol·licituds de revisió davant el Delegat de Serveis, de les

reclamacions en via de gestió, dels recursos de reposició i d'alçada davant l'Alcal
de.

(Vid. Transferència núm. 4, en Volum II).

1.7.6.2.2.3.1 Oficina de Mecanització de Taxes sobre la Propietat Urbana
Codi Dependència: 574.2.18.9
Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- En relació amb la Taxa de Sanejament i Neteja, processar per pantalla les

liquidacíons de taxa i les altes, baixes, i rectificacions del Padró.
(Vid. Transferència núm. 4, en Volum II).

1. 7 .6.2.2.4 Negociat de Tributs Urbanístics
Codi Dependència: 574.2.20.3
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell dellloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió dels tributs següents:

- Arbitri sobre solars amb finalitats urbanístiques
- Arbitri sobre solars edificats i sense edificar (quotes pendents)
- Arbitri sobre la riquesa urbana (quotes pendents)

- Formació i actualització dels Padrons, tràmits d'aprovació i publicació; substancia-
ció de les reclamacions: liquidacions singulars; devolució d'ingressos indeguts.

- Tramitació i informe de les sol·licituds de revisió davant el Coordinador de Serveis,
de les reclamacions en via de gestió, dels recursos d'alçada davant l'Alcalde i dels de
reposició.

- Gestió de les contribucions especials:
- Per obres i instal-lacions d'urbanització i per a l'establiment, millora i ampliació

dels serveis.
- Els serveis d' extinció d'incendis.

- Tramitació dels expedients d'imposició i substanciació de les reclamacions.
- Liquidacions singulars, notífícacíó de les quotes, elaboració dels documents cobrato-

ris.
- Devolució d'ingressos indeguts.
- Tramitació i informe de les sol·licituds de revisió davant el Coordinador de Serveis,

de les reclamacions en via de gestió i dels recursos de reposició i d'alçada davant
l'Alcalde.
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- Informe dels expedients relatius a la realització d'obres o prestació de serveis que

determini l'aplicació de contribucions especials abans de la seva aprovació pels

Òrgans de Govern competents, d'acord amb el que determina el Decret de l'Alcaldia

de 12 de gener de 1983.

1.7.6.2.3 Unitat Operativa de Tributs sobre Activitats Econòmiques
Codi Dependència: 574.1.01.8

Tipus: Unitat Operativa administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions

directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de

la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

1.7.6.2.3.1 Negociat de Radicació i Llicència d'obertura

Codi Dependència: 574.2.16.7

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió dels següents tributs:

- Arbitri de radicació sobre establiments comercials i industrials i sobre despatxos

professionals.
- Arbitri de llicència d'obertura d'establiments

- Formació i actualització dels Padrons; tràmits d'aprovació i publicació; substancia-

ció de les reclamacions.

- Liquidacions singulars, notíñcacíons de les quotes, elaboració dels documents

cobratoris. Tramitació dels corresponents expedients.
- Tramitació i informe de les sollicituds de revisió davant el Delegat de Serveis i de les

reclamacions en via de gestió, referent als expressats tributs.

Tramitació i informe dels recursos d'alçada davant l'Alcalde i dels de reposició

contra actes d'aplicació de dits tributs.

- Expedients de devolució d'ingressos indeguts.

1. 7 .6.2.3.2 Negociat de Tributs Empresarials i sobre la Publicitat

Codi Dependència: 574.2.17.8

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió dels següents tributs:

- Impost municipal sobre despeses sumptuàries.
- Participació en els ingressos bruts de les empreses que explotin serveis públics.
- Taxa de depuració i desguàs de les aigües residuals.
- Impost municipal sobre la Publicitat.
- Taxa per l'ús de l'escut de la Ciutat, plaques i altres distintius.

- Formació i actualització dels Padrons; tràmits d'aprovació i publicació, substancia-

ció de les reclamacions.
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- Liquidacions singulars, notiflcacíons de les quotes, elaboració dels documents
cobratoris. Tramitació dels corresponents expedients.

- Tramitació i informe de les sollicituds de revisió davant el Delegat de Serveis, de les
reclamacions, en via de gestió, dels recursos d'alçada davant l'Alcalde i dels de
reposició referents als expressats tributs.

- Expedients de devolució d'ingressos indeguts.

1.7.6.2.4 Unitat Operativa de Tributs Especials i sobre la Via Pública
Codi Dependència: 374.1.06.2
Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell.del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de
la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981, i a més les següents:
- Control de liquidacions practicades per taxes establertes a les Ordenances Fiscals no

gestionades per l'Àrea de Finances.
- Gestió de les taxes per l'aigua de Montcada i pel Servei d'Extinció d'Incendis.
- Control de les taxes acreditades en els Hospitals municipals i altres establiments

assistencials i la fira de Bellcaire.

(Vid. Transferències Núms. 10 i 10 BIS, en Volum lI).

1. 7 .6.2.4.1 Negociat de Tributs sobre la Circulació
Codi Dependència: 574.2.03.2
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Gestió dels següents tributs:
- Impost municipal sobre la circulació de vehicles.
- Taxa sobre rodatge (o sobre arrossegament).
- Taxa pels serveis de circulacions especials.
- Taxa d'estacionament vigilat.
- Arbitri sobre carruatges, cavalls de luxe i velocípedes (endarreriments).

- Formalització i actualització dels Padrons; tràmits d'aprovació i publicació; substan-
ciació de les reclamacions; liquidacions singulars; devolució d'ingressos indeguts.
Tramitació i informes de les sollicituds de revisió davant el Delegat de Serveis, de
les reclamacions en via de gestió, dels recursos de reposició i d'alçada davant l'Al
calde.

1.7.6.2.4.2 Negociat de Taxes de la Via Pública
Codi Dependència: 574.2.04.3
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió dels següents tributs:
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- Taxes pels usos i aprofitaments especials o anormals de la via pública següents:
Activitats comercials i industrials; activitats recreatives; quioscos; elements anne

xos als establiments; cadires i tribunes; tómboles, rifes i sorteigs; utilització de

voravies. Reserves d'estacionament de càrrega i descàrrega, zones d'estaciona

ment prohibit, col-locació a la via pública i a les voravies de mercaderies o

d'altres objectes o elements; pals o suports i cartelleres anunciadores; parells de

retolament vial, papereres i altres similars; ínstallacions lluminoses; impressió de

pellícules i fotografies comercials i publicitàries; aprofitaments especials del vol,
el sòl i el subsòl no compresos en la participació en els ingressos de les

companyies explotadores de serveis públics.
- Endarreriments de l'extingida taxa per permís de trasllat de mobles (fins a

1978).
- Formació i actualització dels Padrons, tràmits d'aprovació i publicació; substancia

ció de les reclamacions.
- Liquidacions singulars, notificacions de les quotes, elaboració dels documents cobra

toris.
- Devolució d'ingressos indeguts.
- Tramitació i informe de les sollicituds de revisió davant el Delegat de Serveis, de les

reclamacions en via de gestió, dels recursos de reposició i d'alçada davant l'Alcalde,
referents a les expressades taxes.

(Vid. Tranferències Núms. 10 i 10 BIS, Volum II).

1. 7 .6.2.4.3 Negociat d'Arbitris amb Fins no Fiscals

Codi Dependència: 574.2.10.1

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió dels següents arbitris amb fins no fiscals:

- Sobre solars sense tancar
- Sobre W.C. sense inodor
- Per manca d'enllumenat a les escales d'edificis determinats.
- Sobre pous absorbents.
- Per tinença i circulació de gossos.
- Sobre xemeneies industrials.
- Edíñcacíó deficient.
- Protecció i defensa del disseny urbà.

- Formació i actualització dels Padrons, tràmits d'aprovació i publicació; substancia-

ció de les reclamacions.
- Liquidacions singulars, notificacions de les quotes, elaboració de documents cobra

toris.
- Devolució dels ingressos indeguts.
- Tramitació i informe de les sollícítuds de revisió davant el Director de Serveis, de les

reclamacions en via de gestió, dels recursos de reposició i d'alçada davant l'Alcalde.

1.7 .6.2.5 Unitat Operativa d'Inspecció de Rendes i Exaccions

Codi Dependència: 575.1.01.1

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26
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Funcions:
Les tasques específiques d'aquesta Unitat són el descobriment de les ocultacions
defraudacions que a les exaccions, rendes i drets municipals puguin produir-sel'alçament d'actes d'invitació i de constància de fets que se'n derivin.

Correspon al Cap d'aquesta Unitat les funcions directives i de comandament que l'acordde la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 atribueix als Caps deles Unitats Operatives i específicament les següents atribucions:
- La direcció superior de la Inspecció Tributària, mitjançant les oportunes ordres i

orientacions, d'acord amb les instruccions de l'Alcaldia i la Intervenció de Fons.
- La planificació, impulsió i coordinació del treball dels òrgans de la Unitat i la previsióde les seves necessitats.

- La modifícacíó de les zones d'actuació inspectora, sempre dins els límits dels Districtes
municipals.

- L'adscripció del personal inspector a les zones d'inspecció.
- La formació d'equips d'inspectors i adjunts.
- Ordenar la realització de tasques especials d'inspecció fora de la planificació esta-

blerta.
- Mantenir en nom de l'Ajuntament relacions, a nivell executiu, amb els òrganscompetents de la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat pel que fa a les tasquesd'inspecció tributària.

1.7.6.2.5.1 Divisió d'Inspecció Tributària
Codi Dependència: 575.2.02.5
Nivell estructural: 4 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
1. Correspon a la Divisió d'Inspecció Tributària la investigació de les activitats

ciutadanes de tota mena per tal de descobrir les ocultacions i defraudacions que
puguin produir-se respecte a les taxes, arbitris i impostos municipals, amb la
finalitat d'arribar a la total regularització de les situacions tributàries dels contri
buents. Les tasques efectives d'inspecció es realitzaran pels inspectors, els adjunts
d'inspector i els Tècnics d'inspecció, amb les funcions que es determinen en els
paràgrafs 4, 5 i 6.

2. El seu Cap tindrà la consideració de Sots-Cap de la Inspecció, sota la direcció
superior del Cap de la Unitat, a qui substituirà en tots els supòsits de vacants i ab
sència.

3. El Cap de la Divisió d'Inspecció Tributària, a fi d'assolir el millor aprofitament dels
mitjans personals i materials de la Divisió i el compliment dels objectius fixats pel
Cap de la Unitat:
- Organitzarà, distribuirà, dirigirà i supervisarà l'activitat de l'esmentat personal

inspector.
- Exercirà les facultats que el Cap de la Unitat tingui a bé delegar-li en l'àmbit de la

Divisió d'Inspecció.
- Diàriament donarà compte al Cap de la Unitat de la marxa de l'activitat

inspectora i de les incidències que s'hi puguin produir.
- A la vista dels resultats de la inspecció, proposarà al Cap de la Unitat les

modificacions que li semblin adients en les Ordenances Fiscals.
4. Correspondrà als inspectors la responsabilitat de cada actuació inspectora en

particular, ajudats, si s'escau, pels adjunts d'inspector i pels Tècnics d'inspecció.
5. Els adjunts d'inspector, actuaran sempre sota les ordres d'un inspector, a qui
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donaran suport, realitzant les tasques de camp i les altres activitats comprovatòries

i de revisió que se'ls encomanin.

6. Els Tècnics de la inspecció, tenen com a missió específica aixecar i confeccionar els

plànols i comprovar les superfícies i els volums, sempre que això sigui necessari per

l'aplicació de qualsevol arbitri o impost municipal.
7. L'actuació de la inspecció es realitzarà de conformitat a les normes del Reglament

aprovat per l'Ajuntament Ple el9 de setembre de 1957 i disposicions complementa
ries.

1.7 .6.2.5.1.1 Assessoria Tècnica

Codi Dependència: 575.4.01.0

Tipus: Lloc de treball

Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Donar suport, en el camp de les tècniques arquitectòniques, al Cap de la Divi

sió.
- Orientar i coordinar l'actuació dels Tècnics de la inspecció.
- Aixecament de plànols arquitectònics d'especial complexitat o díñcultat (edificis

sanitaris, fàbriques, aparcaments, etc .. )
- Comprovacions de caire tècnic amb finalitat fiscal.

- Informes tècnics sollicitats pel servei econòmico-administratiu.

- Portar l'arxiu de microfilms dels plànols de locals per a l'arbitri de radicació i

qualsevol altre que es pugui establir en el futur amb finalitat tributària.

1. 7 .6.2.5.2 Negociat d'Inspecció de Rendes i Exaccions

Codi Dependència: 575.2.03.6

Tipus: Negociat d'assistència administrativa

Nivell estructural: 5 Classe: 2

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

- El Cap del Negociat de la Inspecció de Rendes i Exaccions tindrà les atribucions que

als Caps de Negociat assenyala l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 13

de novembre de 1981, amb I'exepció de la substitució del Cap de la Unitat, que

correspondrà prioritàriament al Cap de la Divisió d'Inspecció, i a més les se

güents:
- L'assistència jurídico-administrativa al Cap de la Divisió d'Inspecció.
- El comandament superior de l'Oficina liquidadora.

Són funcions d'aquest Negociat:
- Donar suport administratiu a l'actuació inspectora.
- Registre de la documentació que es rebi a la Unitat, classificació i distribució dels

documents als seus destinataris. Control dels documents.

- Registre de la documentació de sortida.

Preparació de la documentació prèvia necessària per a l'actuació inspectora

elaboració de tota la documentació subsegüent a l'esmentada actuació.

- Fitxer general de contribuents i conceptes tributaris.

- Comptabilitat general de la inspecció i de cada inspector en particular. Control dels

llibres dels inspectors i preparació dels resums diaris i mensuals de les seves activi

tats.
- Extensió dels informes dels inspectors i de la inspecció.
- Citacions als contribuents.
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- Comprovació dels fallits, d'acord amb la normativa aprovada per la Comissió
Municipal Permanent el 28 d'octubre del 1983.

- Preparació d'estadístiques, estudis i anàlisi en qüestions tributàries.

1.7.6.2.5.2.1 Oficina Administrativa del Negociat d'Inspecció de Rendes i Exaccions.
Codi Dependència: 575.2.04.7
Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Comprovació de les actes dels inspectors i liquidació dels drets que en resultin.

- Tramitació de les sancions que se'n derivin.
- Relacions amb I'I.M.I. i gestió de les pantalles informàtiques.

Nota:
La instrucció dels expedients sancionadors per incompliment dels deures imposats
per les normes fiscals correspondrà als Negociats o òrgans que específicament
tinguin encomanada la liquidació de les taxes o la gestió dels respectius tributs.

1.7.6.3 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FINANÇAMENT
Codi Dependència: 577.4.01.7
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Correspon a la Direcció de Serveis de Finançament la direcció de les funcions següents:
a) La programació de finançament a curt, mig i llarg termini.
b) L'elaboració dels Pressupostos de Tresoreria que continguin les directrius sobre la formació

dels plans i programes de tresoreria, a realitzar per la Tresoreria Municipal, d'acord amb el
que es disposa a l'article 5.2, d) del Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre.

c) La gestió econòmico-financera dels crèdits i del Deute Públic Municipal.
d) Preparació i gestió del finançament a curt, mig i llarg termini; la formulació i l'avaluació

de propostes i la negociació de convenis amb entitats nacionals o estrangeres; la
preparació de la documentació per a la seva formalització.

e) L'anàlisi de la viabilitat financera dels projetes municipals.
f) Relacions amb les entitats financeres.
g) Propostes per a l'optimització de la rendabilitat dels dipòsits municipals en Bancs i

Caixes d'Estalvis.
h) Assessorament financer a la Corporació; el coneixement actualitzat de l'evolució de la

situació financera municipal.
i) La coordinació de la gestió financera dels Organismes Autònoms i de les Empreses Mu

nicipals.
j) L'investigació i el seguiment dels mercats financers nacionals i internacionals.

La Direcció de Serveis de Finançament realitzarà la coordinació següent:
a) Del pla de pagaments d'acord amb els pressupostos de Tresoreria.
b) De l'optimització de la Tresoreria en Caixes i Bancs.
c) De la gestió administrativa de crèdits i del Deute Públic Municipal.
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1. 7 .6.3.1 Departament de Financiació

Codi Dependència: 577.4.01.7

Nivell estructural: 3 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Programació financera: programació de la financiació de les inversions de les

necessitats de Tresoreria a curt i mig termini.
- Preparació dels pressupostos de Tresoreria.

Convenis de Tresoreria, preparació i gestió.
Gestió dels convenis de finançament amb entitats nacionals i estrangeres, promoció i

estudi de propostes, assessorament a la Corporació sobre els avantatges i inconve

nients respectius; negociació amb les entitats interessades.

Preparació dels contractes.

Coneixement actualitzat de la situació de l'endeutament financer de l'Ajuntament.
Propostes per a la sistematització i la millora de la rendabilitat dels dipòsits municí

pals.

1.7 .6.4 DIRECCIÓ DE SERVEIS D'INGRESSOS

Codi Dependència:
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6
Nivell del lloc de treball: 28

Per Decret d'Alcaldia amb data 10 de gener de 1989 es crea dins l'Àrea de Finances la

Direcció de Serveis d'Ingressos ; s'adscriu provisionalment a l'esmentat càrrec el de

Recaptador Municipal, amb les funcions que li són pròpies d'acord amb la legislació
vigent, i les que específicament es deriven de l'acord del Consell Plenari, de 22 de juliol de

1988, el texte íntegre del qual és el següent:

«Ir. L'Administració Municipal assumirà directament conforme l'article 193 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, la gestió recaptatòria per a la realització

executiva dels crèdits i drets que constitueixen l'haver del Municipi, susceptibles de

recaptació en via voluntària i d'apressament.

2n. Els Agents Executius nomenats d'acord amb l'article 7.2 de la derogada Llei de Règim
local o contractats temporalment, deixaran de ser òrgans de recaptació municipal amb el

que preveuen els articles 127.1.4 i 137.5 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, i l'altra legislació d'aplicació.

3r. Es crea el càrrec de Recaptador Municipal que exercirà les funcions que li són pròpies
d'acord amb la Llei. Qui sigui designat per ocupar aquest càrrec haurà de tenir la condició

de funcionari, que assumirà la direcciò del servei de recaptació adscrita, funcionalment a

la Tresoreria de Fons i orgànicament a la Coordinació de Serveis d'Hisenda, amb

competències de gestió de la recaptació municipal, tant en via voluntària' com en via

d'apressament, i d'estudi i proposta de l'organització definitiva de la gestió directa de la

recaptació municipal.

4t. S'encomana a l'Alcalde o al Regidor en qui aquest delegui, adoptar les resolucions que

calguin per al desplegament i execució d'aquest acord. Concretament, l'Alcalde determi
narà la data a partir de la qual es faran efectius els punts 1r. i 2n.
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5è. Els Agents Executius continuaran la tramitació dels expedients que tinguin encomanats
o se'ls hi encomani fins la data que preveu el punt anteríor.»

Per Decret de l'Alcaldia de 20 de febrer de 1989, l'Alcalde va fer les delegacions, en
càrrecs i assignacions adients per a l'execució de l'abans esmentat Decret de 22 de juliol
de 1988. Finalment, per acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990, es va crear
l'Institut Municipal de Recaptació amb la finalitat de col·laborar en les funcions de
recaptació voluntària i d'apressament dels impostos, taxes, contribucions especials,
recàrrecs, preus públics i producte de multes i exaccions, que com a ens de Dret públic
corresponen a l' Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb les normes vigents.

Li corresponen a la Direcció de Serveis d'Ingressos les funcions genèriques dels Directors
de Serveis assenyalades en l'apartat vuitè del Decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol de 1983,
a més de les funcions específiques que s'indiquen a continuacíó:
- Control de tots els ingressos no directes de la Hisenda Municipal:

- Ingressos d'organismes autònoms.
- Subvencions.
- Taxes.
- Altres ingressos finalistes.

- Estudis sobre els rendiments dels tributs: anàlisi de les desviacions produïdes respecte a
les previsions i els seus motius.

- Programació i coordinació del calendari de cobrament dels tributs.

En matèria d'ordenances fiscals:
- Estudis i avaluació del marc econòmic general i anàlisi de les seves repercussions i de les

interrelacions entre les variables econòmiques i les polítiques fiscals de l'Ajuntament.
- Obtenció i actualització de les informacions de base necessàries per a la presa de

decisions en matèria fiscal.
- Preparació dels avantprojectes de les Ordenances Fiscals i les seves modificacions.

Com a Recaptador Municipalli corresponen les funcions que li són pròpies d'acord amb la
llei, de forma especial:
- Participar conjuntament amb el Coordinador de Serveis d'Hisenda en les negociacions

per a l'assumpció dels serveis de recaptació, que presten els Agents Executius i la Dipu
tació.

- Dirigir els treballs necessaris per arribar a una nova estructuració dels serveis encarre

gats de la recaptació.
- Transitòriament se li adscriu la Unitat Operativa de Recaptació, les funcions de la qual

quedaran integrades en el òrgan que assumeixi definitivament la Recaptació Municipal.

1. 7.7 INTERVENTOR GENERAL
Codi Dependència: 570.1.03.5
Tipus: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 7
Nivell del lloc de treball: 30

Funcions:
L'Interventor té el caràcter i les funcions que li corresponen segons els article 92, 3b) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 163.1 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local i l'article 4 i concordants del Reial Decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel que es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local
amb Habilitació de Caràcter Nacional.
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1.7.7.1 Vice-Interventor

Codi Dependència: 570.1. 05.7

Tipus: Funcionari amb habtlítacíó de caràcter nacional

Nivell estructural: 2 Classe: 7

Nivell del lloc de treball: 28

Funcions:
Càrrec de collaboracíó immediata amb l'Interventor i sota la dependència directa d'aquest
en les funcions assignades al sector.

Exerceix les funcions que corresponen a l'Interventor General en els casos de vacant,
absència, malaltia i abstenció legal o reglamentària, i les que li delegui expressament l'In

terventor.

1.7.7.2 Interventors Delegats
Codi Dependència: 570.2.02.7

Llocs de treball a ocupar per funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, amb nivell

28 o funcionaris de la Corporació com a Delegats de l'Interventor, amb nivell 26

Aquests llocs s'integraran orgànicament en els òrgans desconcentrats o serveis d'orga
nització especialitzada que tingui assignat, però dependran funcionalment de l'Interventor

General (per analogia amb l'article 5è 1 del Reial Decret 215/77).

Funcions:
Els Interventors Delegats d'òrgan desconcentrat o serveis d'organització especialitzada, de

Districte i d' Àmbit, tindran la direcció i responsabilitat de les funcions de fiscalització i de

comptabilitat pel que fa als òrgans dels corresponents organismes o serveis desconcen

trats, Districtes i Àmbits. En concret seran funcions dels Interventors dels organismes o

serveis desconcentrats i d'Àmbit:
- Fiscalitzar i comptabilitzar els actes de despesa, en les fases d'autorització (A), de

dísposicíó (D) de la despesa i de reconeixement de les obligacions de pagament (O),
tant de l'exercici en curs com pel que fa als resultats d'exercicis anteriors, excepte els

Capítols 1,3 i 9, sempre que siguin acordats o executats pels òrgans competents de

l'organisme o serveis i de l'Àmbit.
- Controlar el moviment dels cabals lliurats «a justificar» i en règim de bestretes de caixa

fixa.
- Comptabilitzar totes les operacions amb relació al règim de bestretes de caixa i dur a

terme les fiscalitzacions que siguin necessàries per a la justificació, exceptuant la censura

dels comptes justificatius pròpia de la Intervenció General.
- Tramitar els expedients de modíficacíó de crèdit que proposin els òrgans de govern dels

organismes i Àmbits, i tenir cura de la seva tramesa, amb l'informe previ, a la

Intervenció General, a l' efecte de l'informe definitiu i elevació als òrgans centrals

competents per a l'aprovació; i informar sobre aquells que siguin de competència dels

òrgans dels organismes i Àmbits i en aquest cas, una vegada aprovats, lliurar-los a la

Intervenció General.
- Informar prèviament i trametre a la Intervenció General, per a la seva fiscalització i

comptabilització, els expedients de despesa tramitats pels Àmbits i que per caràcter o

quantitat, hagin d'ésser aprovats directament pels òrgans centrals de l'Alcaldia, per la

Comissió de Govern o pel Consell Plenari.
- Collaborarà amb 'la Intervenció General, aportant les dades necessàries per a la

confecció de la líquídacíó del Pressupost.

Les esmentades funcions podran ser delegades per la Intervenció General a funcionaris de
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la pròpia Corporació segons determina l'article 17 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
Malgrat tot el que s'ha exposat, l'Interventor General podrà avocar, qualsevol acte o

expedient que consideri oportú, d'acord amb l'article 94.5 del Text Refós de la Llei
General Pressupostària del 23 de setembre (Reial Decret 1091/1988).

1. 7.7.3 Departament de Mecanització Comptable
Tipus: Centre de treball executor
Nivell estructural: 3 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Sense perjudici de la dependència de la Intervenció General i de la Tresoreria en la
corresponent matèria comptable, actuarà sota les directrius tècniques de la Gerència de
I'IMI, a la qual li correspon també l'assignació dels recursos personals de caràcter
informàtic i els materials d'aquesta naturalesa.

Funcions:
- Desenvolupament del Sistema Informàtic de Comptabilitat per a les Corporacions

Locals (SICAL) amb la finalitat d'obtenir informació sobre:
- La comptabilitat del Pressupost d'Ingressos i Despeses
- La comptabilitat patrimonial que preveu el Pla Comptable dels ens públics.
- Les rúbriques de Valors Independents i Auxiliars del Pressupost.
- La comptabilitat i documentació necessària de Tresoreria.

La comptabilitat de tercers (arxius de proveïdors)
- El seguiment dels pagaments a justificar.
- El seguiment de les bestretes de caixa fixa.
- Mecanització dels processos de treball d'Intervenció General i Tresoreria, mitjançant

les adequades tasques d'anàlisi, de programació i d'explotació.
- Facilitació dels mitjans informàtics necessaris per a la descentralització i desconcentra

ció de la Intervenció General, mitjançant la coordinació dels sistemes informàtics entre
el seu equip i els altres ordinadors, miniordinadors i ordinadors personals, ínstallats en

les diverses dependències municipals, d'acord amb els criteris de fiscalització i de
comptabilització que provenen de la Intervenció General.

Amb aquesta finalitat li correspon:
- El desenvolupament dels softwares necessaris per tal d'aconseguir la compatibilitat dels

diversos equips.
- La comunicació per mitjà de suports informàtics o qualsevol altre mitjà, entre aquest

equip i els altres equips existents.
- La creació i el manteniment dels softwares especials per al tractament comptable i la

seva comunicació.
- La formació del personal d'Intervenció i Tresoreria o de qualsevol altre òrgan, que

treballi en els circuits mecanitzats, i la seva formació posterior i permanent.
- El disseny i la impressió dels productes que se sollicltin, llibres oficials, dades de gestió i

d'anàlisi mitjançant balanços, relacions, llistes, comunicats i documents anàlegs.

1.7.7.4 Departament d'Auditories i Estudis
Codi Dependència: 557.2.01.2
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26
Funcions:
- Estudis, informes i anàlisis, encarregats per l'Interventor General i sota la seva superior

direcció.
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- Treballs interns de control: la collaboracíó en la formació i liquidació dels pressupostos
municipals i de les institucions i empreses municipals; els informes i estudis econòmics i

financers que ha d'emetre l'Interventor; els estudis i els anàlisis de caràcter puntual;
l'elaboració i el manteniment del fitxer de disposicions legals; l'informe sobre el

desenvolupament de les tresoreries descentralitzades.
- Coordinació i normalització comptable per aconseguir la integració de la informació

econòmico-financera dels diversos òrgans municipals.
- La realització de les comprovacions o procediments d'auditoria comptable en els

Organismes Autònoms o Societats mercantils dependents de l'Ajuntament respecte a les

operacions no subjectes a intervenciÓ prèvia, com també el control de caràcter financer

dels esmentats Organismes o Societats; de conformitat amb les disposicions i directrius

que els regeixen i els acorda que adopti la Corporació, segons el que assenyala l'article

4,1 i del Reial Decret 1174/1987.
- La inspecció de la comptabilitat dels Organismes Autònoms i de les Societats mercantils

dependents de l'Entitat local, d'acord amb els procediments que estableixi el Consell

Plenari, segons l'article 185.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

1.7.7.5 Negociat de Fiscalització i Comptabilitat del Deute

Codi Dependència: 577.2.01.1

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Control, fiscalització i tramitació o expedició en el seu cas, de documents comptables,

relatius a ingressos i pagaments d'interessos, comissions, despeses financeres i amor

tització de:
- Emprèstits: tràmits de sorteigs, factures d'amortització i cupons d'emissions de deute,
etc.
- Préstecs a llarg i a mig termini.
- Especial problemàtica dels préstecs amb moneda estrangera i expedients del préstec

amb el Banc de Crèdit Local (sol licitud de fons, anualitats i consolidació de crèdits,
etc.).

- Pòlisses de Tresoreria: pòlisses de tresoreria general i bestretes de tresoreria a compte

d'ingressos locals.
- Avals prestats o rebuts.
- Informació comptable per a la consolidació d'actius i passius financers municipals

centrals, dels seus òrgans, organismes i societats.

1.7.7.6 Pressupostos i Comptes
Codi Dependència: 571.2.03.1

Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Tramitació reglamentària dels expedients relatius als Pressupostos i d'aprovació d'ope

racions de crèdit.
- Tramitació de les modíficacíons de crèdits pressupostaris (transferències, crèdits amplia-

bles, etc.)
- Tramitació de crèdits reconeguts.
- Liquidació dels Pressupostos. Estats d'execució consolidats i comptes generals.
- Estadístiques pressupostàries d'informació comptable.
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- Preparació i tramitació d'expedients i documents per a la Comissió Municipal de
Comptes, Sindicatura de Comptes i altres òrgans o institucions de control extern.

1.7.7.7 Negociat de Registre, Informació i Arxiu d'Intervenció
Codi Dependència: 570.5.02.5
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Registre de tota la documentació que entri i surti d'Intervenció i en especial els

expedients del circuit comptable, notificacions d'acords, factures, certificacions d'obres,
notificacions de resolucions de recursos de reposició i d'alçada que afectin la Interven
ció, expedients d'exempcions tributàries, instàncies sollícítant ajornaments i fracciona
ments de pagaments, expedients de devolució de dipòsits, ordres judicials de retencions
de crèdits i expedients de reconeixement i modíñcacíó de crèdits.

Es podran utilitzar tècniques desconcentrades de registre amb una centralització de la
informació.
- Informació i altres atencions:

- Informació als interessats, per mitjans informàtics o altres, sobre la situació i les
vicissituds dels documents dels circuits de despeses o d'ingressos quan es trobin a In
tervenció.

- Recepció de les demandes d'estats, balanços o dades estadístiques que formulen els
òrgans municipals i la seva tramitació a l'òrgan d'Intervenció al qual correspongui
donar compliment.

- Recepció i repartiment entre els òrgans d'Intervenció dels documents entrats i
tramesa a la seva destinació dels documents de sortida.

- Comprovació especial, en tot moment, de les dades referents a l'arxiu de proveïdors.
- Diligenciar, recollir les signatures reglamentàries, numerar i enquadernar els llibres

oficials de comptabilitat, vetllar per la seva custòdia i el posterior trasllat a l'arxiu.
- Arxiu de gestió:

Classificació, ordenació, conservació, i custòdia dels documents d'Intervenció i
Tresoreria: manaments d'ingressos i pagaments a justificar, llibres oficials de compta
bilitat, títols del Deute municipal padrons tributaris, etc.

- Localització i préstec de la documentació a sollícitud dels diversos òrgans d'Interven
ció i Tresoreria.

- Emmagatzematge d'impresos normalitzats.
- Traspàs a l'Arxiu general o a l'Arxiu històric, de la documentació atenent les

instruccions normalitzades. Relació amb aquests arxius, als efectes de consultes de les
dependències d'Intervenció, relatives a la documentació traspassada.

1.7.7.8 Unitat Operativa d'Ingressos
Codi Dependència: 570.1.08.0
Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions.
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li correspon les funcions directives i
de comandament que atribueix al Cap de les Unitats Operatives, l'acord de la Comissió
Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981.
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1.7.7.8.1 Negociat de Fiscalització d'Ingressos
Codi Dependència: 572.2.02.4

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Informes jurídics en matèria d'ingressos i Ordenances Fiscals:
- Fiscalització de liquidacions, padrons, autoliquidacions i actes d'inspecció:

- Anàlisi dels diversos estats comptables, tant en via voluntària com executiva;
contrets, liquidats, pendents, anullats, suspesos, compensats i fallits.

Estudis mitjançant mostres aleatòries, taules comparatives i instruments anàlegs,
en matèria d'ingressos.
Comprovació de les aplicacions pressupostàries dels diferents conceptes tribu

taris.

Fiscalització i comptabilització dels ingressos efectuats a les Caixes Municipals i

als Districtes.
- Introducció en el programa dels càrrecs generats en els Negociats i Districtes

fins que no es mecanitzin o s'estableixin sistemes d'interconnexió mecanitzats.

- Actualització en el programa d'ingressos (IMI) dels estats comptables, que són

conseqüència de la fiscalització.

b) Fiscalització recaptatòria:
- Control dels ingressos ja realitzats en les Caixes Municipals, Entitats col, labora

dores i Agències Executives (mentre subsisteixin) en relació amb la Tresoreria Mu

nicipal.
- Expedició de certificacions per rebuts ingressats a la Tresoreria un cop finalitzat el

període voluntari.
- Tràmit de devolució de garanties efectuades.
- Actualització en el programa d'ingressos (IMI) de les diverses situacions del procés

de recaptació.
- Conciliació dels estats d' execució pressupostària amb els comptes de recaptació i

situació dels valors.

1. 7.7.8.2 Negociat d'Ingressos Directes i Incidències

Codi Dependència: 572.2.03.5

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Tramitació dels expedients reglamentaris i control dels ingressos per fraccionaments i

ajornaments de liquidacions en període voluntari:
- Fiscalització, comprovació i tràmit mecanitzat de documents comptables de

devolucions d'ingressos indeguts.
- Control i tràmits relatius a les compensacions de deutes tributaris. Comptes

corrents de les companyies de serveis públics per exaccions municipals.
b) Fiscalització dels ingressos generats per la prestació de serveis municipals (especta

cles, serveis socials, centres cívics, etc.) gestionats directament per l'Administració

Municipal centralitzada.
- Comptabilització del que s'ingressi diàriament en les institucions bancàries pels

conceptes anteriors.

- Segellat i control dels bitllets utilitzats en els actes organitzats en els centres munícl

pals.

312



- Intervenció en la recaptació efectuada en els actes esmentats i en el repartimentd'aquesta recaptació segons allò convingut en el contracte.
- Control en el sistema comptable per dependències, conceptes pressupostaris i

programes dels ingressos per subvencions.

1. 7.7.8.3 Negociat de Comptabilitat d'Ingressos
Codi Dependència: 571. 2 .12.2
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
a) Comptabilitat general:

- Comptabilitat preventiva d'ingressos i les seves relacions amb despeses i Pressu
postos generals.

- Comptabilitat dels drets reconeguts i liquidats de tota mena d'ingressos i ordenació
de les seves justifícacions.

- Compliment de les obligacions legals respecte als llibres de comptabilitat meca
nitzada, diligències legals, estats periòdics, etc.

- Ingressos que generen crèdits o partides ampliables i la seva relació amb les despe
ses.

- Concordança interna i comprovacions comptables.
b) Comptabilització de l'ingrés:

- Elaboració del comunicat diari de les Caixes centrals, Entitats col·laboradores.
- Comptabilitat i tramitació de documents en les compensacions ingressos-despeses.
- Comptabilització de fallits, prescripcions, anul·lacions, etc.
- Tràmits i diligències comptables relatius a la realització d'ingressos i als seus

documents justificatius.
c) Dipòsits i fiances:

- Constitució, tramitació i devolució de dipòsits, fiances i garanties, en el seu aspecte
comptable i de control reqlamentari.

1. 7.7.9 Unitat Operativa de Despeses
Codi Dependència: 570.1.09.0
Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives
i de comandament que atribueix als Caps de la Unitats Operatives l'acord de la Comissió
Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981

1.7.7.9.1 Negociat de Fiscalització de Despeses
Codi Dependència: 572.2.01.3
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
a) Fiscalització de documents normalitzats (en la part d'activitats que no hagin estat

desconcentrades o descentralitzades):
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- Fiscalització de certificacions i factures.

b) Arxiu de proveïdors:
- Constitució i manteniment de l'arxiu de proveïdors de les altes, les baixes i les mo

díñcacíons.

c) Fiscalització formal i material de dietes, despeses de viatges (a excepció de les

competències desconcentrades) i reconeixement de crèdits.

- Elaboració d'informes sobre interessos de demora i contractes d'obres i serveis

(llevat de les competències desconcentrades)
- Control de la cessió de certíñcacíons i factures; del finançament de certificacions i

factures mitjançant crèdits del Banc de Crèdit Local, i compensacions despeses

ingressos.
- Comprovació i informe dels comptes de cabals de Dipositaria, informació, control i

liquidació de l'IVA.
- Revisió de la fiscalització descentralitzada, en els supòsits de suspensió d'expe

dients ordenada expressament per la Intervenció General. Normalització de tècni

ques de fiscalització.

d) Fiscalització de les bestretes de caixa fixa. Tramitació reglamentària i introducció de

dades en la comptabilitat de tercers.

1.7.7.9.2 Negociat de Fiscalitzacions Especials.
Codi Dependència: 572.2.04.6

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Fiscalització dels expedients de pagaments a justificar i de la seva documentació:

- Introducció a l'ordinador de les dades del manament de pagament a justificar, o

recollida de la informació comptable existent.

- Notificació al preceptor de l'expedició del manament.

- Seguiment informàtic dels pagaments a justificar i elaboració quan convingui, dels

oficis de reclamació.
- Recepció i fiscalització dels comptes justificatius.
- Proposta d'aprovació dels comptes a l'Interventor.

- Posa i alçament de blocatges als preceptors de manaments de pagaments a justifi-
car.

- Control posterior de les bestretes de caixa fixa.

- Confecció del llibre de pagaments a justificar.
- Tramitació dels comptes justiticatius aprovats, a l'arxiu d'Intervenció, per a la seva

unió als corresponents manaments de pagament.

b) Despeses de personal:
- Fiscalització de les despeses de personal.
- Tramitació de la documentació relativa als pagaments que hagi de fer a la

Delegació d'Hisenda de l'Estat en concepte de retencions fetes amb càrrec a

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; a la Seguretat Social, en

concepte de quotes del personal laboral; i a la MUNPAL per a la previsió social del

personal funcionari.
- Informe en els expedients de:

- Contractació laboral temporal i de funcionaris interins.

- Reconeixement de temps per serveis prestats a altres Administracions.

- Jubilació i viduïtat.
- Execució de sentències.
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Preparació de certíñcats de reconeixement de temps per serveis prestats a
l' Ajuntament i de no percepció de sous.

- Elaboració d'informes en el seu aspecte de fiscalització econòmica sobre:
- Ampliacions i reduccions d'horari.
- Existència de vacants a efecte de reingressos de personal excedent.
- Control de la plantilla pressupostària i de les llistes d'hores, triennis i incidències

anàlogues.
- Arxiu i atenció de consultes, sobre documentació econòmica relativa a personal.

1.7.7.9.3 Negociat de Comptabilitat de Despeses
Codi Dependència: 571.2.13.3
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Comptabilitat pressupostària de la despesa:
- Comptabilització de l'estat de despeses del Pressupost en fase preventiva.
- Comprovació i comptabilització dels documents comptables R, A, AD, ADOP,

ADOP-J i O (mentre no siguin objecte de descentralització o desconcentració).
- Comprovació i comptabilització de les modífícacíons pressupostàries:

- Transferències pressupostàries.
- Partides ampliables dels pressupostos de despeses, etc.

- Comprovació i comptabilització de:
Reintegraments ja sigui per pagaments indeguts, erronis o per diferències o
restes de lliuraments a justificar.

- Partides finançades pel Banc de Crèdit Local.
- Cessions a tercers dels pagaments a efectuar per l' Ajuntament.
- Venciments múltiples, crèdits finalistes i condicions especials de pagament.
- Confecció dels llibres oficials de comptabilitat i subministrament de qualsevol

informació comptable al seu càrrec mitjançant estats de situació, balanços,
relacions, llistes i instruments anàlegs, sempre que no es transfereixin a l'Oficina
d'Informació.

- Informes jurídics i comptables relatius a la intervenció de la despesa.
b) Comptabilitat extra-pressupostària-VIAP

- Tràmit reglamentari d'expedients de VIAP
- Fiscalització, control i comptabilització de les operacions extra-pressupostàries.
- Llibres, llistes, consultes i estats, i també diligències legals en matèria de comptes

extra - pressupostaris.

1.7.7.9.4 Negociat de Comptabilitat de Pagaments
Codi Dependència: 571.2.01.0
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
a) Pagaments de circuits centralitzats.'

- Comprovació i classificació de la documentació justificativa del pagament: ADOP,
ADOP-J l OP, de les certificacions d'obres i serveis, de les factures, resolucions de
devolucions d'ingressos, etc. <,
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- Introducció en l' ordinador de les dades de descomptes i retencions necessàries per

preparar la confecció dels manaments.
- Preparació de la llista provisional de pagament i la seva comprovació.
- Confecció de la llista definitiva i dels seus corresponents manaments de paga-

ments; i íncorporacíó de la documentació acreditativa.

b) Pagaments de circuits descentralitzats i especials:
- Comprovació de la concordança dels suports informàtics de la despesa i les seves

llistes amb els documents que justifiquin el pagament.
- Comprovació i classificació dels documents que es refereixen als comunicats de

pagaments especials i separats dels generals, com també els manaments de

pagament i la unió i comprovació dels seus justificants.

1.7.8 TRESORER
Codi Dependència: 570.1.04.6

Tipus: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional

Nivell estructural: 2 Classe: 7

Nivell del lloc de treball: 30

Funcions:
El Tresorer té el caràcter i les funcions que li corresponen segons els paràgrafs 2 i 3.b) en

relació al 4 de l'article 2 de la Llei 7/185, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, l'article 164.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el

Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i l'article 5 i

concordants del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el Règim
Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.

1.7.8.1 Unitat Operativa de Tresoreria

Codi Dependència: 578.1.01.2

Tipus: Unitat Operativa administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Assistència al Dipositari de Fons en les funcions de planificació, organització, coordina

ció i control dels serveis de Dipositaria.
- Proposta de planifícacíó del treball i de les necessitats de la Unitat, segons instruccions

rebudes del Dipositari.
- Propostes de planificacíó de la despesa i previsió d'inversions de la Unitat.
- Proposta d'organització dels serveis de la Unitat, amb subjecció a les estructures i

distribució de funcions previstes en la norma organitzativa i instruccions de la Superiori
tat.

- Proposta d'adscripció i trasllat del personal als diferents llocs de treball de les

dependències de la Unitat, amb excepció de les prefectures i sempre que les seves

tasques es corresponguin amb els respectius nomenaments.
- Proposta de distribució dels mitjans materials entre les diferents dependències i llocs de

treball de la Unitat.
- Direcció i coordinació dels serveis de la Unitat, d'acord amb les instruccions rebudes del

Dipositari.
- Fiscalització del compliment de les funcions per part de tot el personal de la Unitat, amb

subjecció a les instruccions.
- Control dels resultats obtinguts pels serveis i dependències de la Unitat.
- Coordinació de les memòries i estadístiques formulades per les dependències de la Uni-

tat.
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- Proposta de planificació de pagaments.

NOTA:
La Unitat Operativa de Recaptació que juntament amb la Unitat Operativa de Dipositaria
formaven la infrastructura orgànica de la Dipositaria de Fons, en virtut de l'acord de la
Comissió Municipal Permanent de 17 de març de 1982, ha quedat extinguida per
declaració expressa en l'acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990, que aprova
definitivament la constitució de l'Institut Municipal de Recaptació de Barcelona (Vid.
també la competència de la Direcció de Serveis d'Ingressos -epígraf 1.7.6.4- d'aquesta
mateixa Àrea de Finances).

1.7.8.1.1 Negociat de Comptabilitat
Codi Dependència: 578.2.03.7
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Comptabilitat.

- Confecció del comunicat general de pagaments per pressupostos segons els lliurament
expedits per la Intervenció

- Confecció del comunicat de metàl·lic per finestretes i pressupostos .

.

- Confecció de talons de comptes corrents, derivats dels manaments de pagament.
- Confecció de paperets de pagaments.
- Articulat de pagaments per pressupostos.
- Comptes de cabals trimestrals per pressupostos anual de Valors Independents

Auxiliars del Pressupost.
- Llibre de caixa per pressupostos.
- Control dels diversos comptes corrents que l'Ajuntament segueix amb les diverses

entitats bancàries.
- Control dels diversos comptes corrents oberts per les diferents Àrees.
- Control dels interessos abonats pels diferents comptes corrents.
- Actes d'arqueig.
- Control dels comptes de valors «rebut» amb els recaptadors en període voluntari.
- Registre de retencions.
- Notífícacíó individual de pagament als interessats, d'acord amb els lliuraments.
- Càlcul de retenció del segell municipal i mutual en cada un dels lliuraments.
- Administració de bens.
- Administració de Premis i Llegats a càrrec d'aquest Ajuntament fins la seva aprovació

pel Ministeri corresponent.
- Gestió i liquidació d'ingressos i pagaments per raó de les finques del patrimoni muni

cipal.

1.7.8.1.2 Oficina Tècnica d'Habilitació de Personal
Codi Dependència: 578.2.04.8
Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Control d'altes i baixes.
- Control de variacions.
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- Expedició de certificats per a l'I.R.P.F.
- Control de vida del personal passiu.
- Control de retencions I.R.P.F.; MUNPAL i altres retencions sobre la nòmina.

- Registre de les nòmines per al pagament d'havers.

- Materialització del pagament als interessats.

- Arqueig diari dels pagaments al personal.
- Transferències de comptes.
- Pagament de les nòmines que no disposen d'habilitat i de les que es produeixin amb

caràcter accidental.
- Informació pública d'havers.

1.7.8.1.3 Serveis de Caixa
Codi Dependència: 578.2.05.9

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Pagament de lliuraments i certificacions.

Pagaments als diferents proveïdors i habilitats.

Control i compulsació de poders notarials.

Retenció del segell mutual i municipal.
Registre de manaments al seu càrrec.

Reintegrament de manaments impagats.
Ingressos i segell municipal de la mutualitat.

Recaptació dels ingressos que s'efectuïn per «directe», mitjançant nota d'ingrés en

caixa, «cargareme»
- Expedició mecànica del segell municipal.
- Expedició mecànica del segell mutual.
- Liquidació del segell mutual dels lliuraments.
- Intervenció i control de les màquines expedidores del segell municipal situades en

altres dependències.
- Dipòsit i Deute

- Constitució i devolució de dipòsits
- Pagament del Deute.
- Custòdia i registre de pliques
- Registre dels manaments d'ingrés i pagament en relació amb els dipòsits.

- Caixa auxiliar.
- Custòdia, tant en valors com en metàl·lic, a càrrec dels diferents serveis.

- Lliuraments de talons i pagaments en metàl·lic als interessats.

- Registre general de càrrec i data que afecta a tots els serveis de pagament.
- Acta d'arqueig amb expressió dels pagaments efectuats i compulsació amb les

diverses finestretes.
- Registre de documents d'entrada i sortida

- Arqueig de paperetes de pagaments realitzats.
- Arxiu.
- Comprovació prèvia d'haver-se satisfet de manera correcta els manaments de

pagament i fiscalització dels segells municipals i mutuals adherits als indicats mana

ments.
- Arxiu dels manaments d'ingrés i pagament fins a la rendició del compte trimestral

(Compte de Cabals) i del compte anual (VIAP)
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Funcions:
El Director de Serveis de Patrimoni actuarà sota la dependència directa del Tinent d'Alcalde
Regidor de l'Àrea de Finances, amb les atribucions a què es refereix l'extrem vuitè, 1 del
Decret de l'Alcaldia del 27 de juliol de 1983, i exercirà mitjançant els òrgans auxiliars que li
són adscrits, les funcions consignades en el Decret de l'Alcaldia del 29 de maig de 1984.

1.7.9 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PATRIMONI
Codi Dependència: 622.2.64.0
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6
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a) Relatives al coneixement global i actualitzat dels béns que integren el Patrimoni munici
pal
- La gestió i l'inventari de béns de l' Ajuntament, de conformitat amb els preceptes legalsi reglamentaris aplicables.

- L'elaboració i l'actuació permanents del Registre mecanitzat de les parcelles, edificis i
locals de propietat municipal o sobre els que l'Ajuntament posseeixi algun dret d'ús o

gaudi per a qualsevol títol i de les seves mstallacíons; amb les dades necessàries per a
la gestió patrimonial, en les seves diverses fases d'incorporació, adscripció, ús,
aprofitament, manteniment, conservació, defensa, desafectació i baixa dels béns.

- La codífícacíó de les parcelles, edificis, plantes i locals i dels seus elements d'accés.
- El disseny i la proposta a la superioritat d'un sistema integrat de gestió patrimonial i

del seu ulterior manteniment i perfeccionament.
b) Relatives al coneixement global i actualitzat de les necessitats de l'Ajuntament en la matè-'

ria.
- Registre i ponderació de les demandes de les distintes Àrees i Serveis de l'Administra

ció Municipal centralitzada, dels Òrgans Especials de Gestió, Empreses i Institucions
Municipals i dels Consells Municipals de Districte, en matèria d'edificis, locals i
ínstallacíons per a l'ús específic dels seus respectius serveis.

- Cooperació amb els serveis d'Urbanisme en ordre a la satisfacció de les esmentades
necessitats mitjançant el planejament.

c) Relatives a la incorporació dels béns i drets immobiliaris al patrimoni.
- Coneixement i registre de les següents actuacions realitzades pels serveis de gestió

urbanística en execució dels Plans d' ordenació:
- Adquisicions, mitjançant expropiació forçosa o cessió gratuïta de sòl amb destinació a

vials, zones verdes i equipaments en general.
- Adquisició, mitjançant expropiació forçosa o cessió gratuïta, d'edificis per a serveis pú

blics.
- Desnonament i enderroc de finques expropiades.
- Coneixement, supervisió i registre de la construcció o remodelació d'edificis, locals i

installacions efectuades per serveis aliens a la Direcció (Subàrea de Projectes Urbans,
Serveis de Conservació desconcentrats en les Àrees i descentralitzats en els Districtes).

- Adquisició i, i s'escau, expropiació d'edificis, locals i drets per atendre les necessitats
de l'Ajuntament, fins i tot de caràcter patrimonial, no contemplades en els Plans
d'ordenació urbana ni satisfetes mitjançant la gestió urbanística.
Arrendaments d' edificis i locals per a ús dels serveis municipals.

d) Relatives a l'adscripció o destinació dels béns.
- Gestió del patrimoni municipal del sòl.
- Proposta a la Superioritat d'assenyalament de destinació als serveis i edificis expro-

piats per a equipaments no especificats.
- Proposta, formalització i registre de l'adscripció a les Àrees de terrenys, edificis i locals

per a serveis de caràcter específic (normalment, Centres de prestació de serveis
personals i Centres de treball executor).



- Proposta, formalització i registre de l'adscripció als Consells Municipals de Districte

dels terrenys, edificis i locals que han de constituir els seus equipaments peculiars.
- Proposta, formalització i registre de l'adscripció de béns en ús, o en el seu cas, en

propietat, als òrgans especials de gestió, Empreses i Institucions Municipals.
- Proposta, formalització i registre de les ubicacions dels òrgans i dependències de

l'Administració Municipal centralitzada en els locals dels edificis d'ús general.

e) Relatives a l'ús dels béns.

Servei públic:
- Supervisió de l'ús d'edificis i locals de destinació específica, permanentment adscrits a,

Consells Municipals de Districte, Empreses i Institucions Municipals.
- Control i registre dels canvis de destinació o adscripció orgànica efectuats internament

per les entitats i pel que fa als immobles als quals fa referència el paràgraf anterior.

- Control i registre de l'ús dels locals dels edificis generals per part dels òrgans i

dependències que s'hi ubiquen; i propostes de modíñcacíó de les adscripcions per

millorar l'aprofitament dels locals.
- Elaboració i proposta per regular la cessió a tercers dels béns de servei públic; així com de

sistemes per a la determinació de les taxes i cànons a percebre per l'esmentada cessió.

- Instrucció dels expedients i formalització de les propostes per a la cessió a tercers de

l'ús dels locals i edificis generals.
- Control i registre de l'ús a tercers efectuat per les Àrees, Districtes, Òrgans Especials

de Gestió i Empreses i Institucions Municipals respecte als edificis, locals i installacíons

que tinguin especialment adscrits; i supervisió econòmica dels cànons i taxes liquidades
i percebudes pels indicats conceptes (Installacíons esportives, Museus i Centres

culturals, Mercats, etc.).
D'ús públic
- Elaboració i proposta de normes i sistemes per a la determinació de les taxes i cànons a

percebre per les llicències i concessions per a la utilització especial, privativa o anormal

dels béns d'ús públic.
- Collaboracíó en l'elaboració de normatives reguladores de les llicències i concessions a

les quals fa referència el paràgraf anterior, amb les Àrees que tutelen interessos

específics al respecte (de circulació, disseny, seguretat, etc.).
- Supervisió de les actuacions de les Àrees i Districtes en la matèria.

Patrimonials o de propis.
- Administració i control de l'ús dels béns de tal caràcter; i preparació i gestió dels

contractes per la cessió del seu ús i aprofitament a tercers, tot això en règim de dret

privat.
- Liquidació i revisió de les rendes a percebre per les cessions alludídes en el paràgraf

anterior.
- Gravamen dels patrimonials o de propis.

f) Relatives a la defensa i seguretat dels béns.
- Reivindicació i defensa dels béns de tota espècie que integren el patrimoni municipal,

amb l'assistència dels Serveis Jurídics, de la Guàrdia Urbana i, si s'escau, de les forces

d'ordre públic.
- Reclamació dels danys i perjudicis ocasionats per tercers en béns del patrimoni municipal,

sense perjudici de les facultats atribuïdes per les normes organitzatives al respecte, a les

Àrees, Districtes i Òrgans Especials de Gestió i Empreses i Institucions Municipals.
- Desnonaments i llançaments en finques de caràcter patrimonial o de propis.
- Delimitació, tancat i millorament de parcelles i terrenys de servei públic o de caràcter

patrimonial o de propis.
- Anotació preventiva i inscripció registral d'immobles i drets reials pertanyents al

patrimoni municipal.
- Contractació de les assegurances generals per a cobrir els riscs que es deriven dels béns

municipals i de les activitats amb ells relacionades.

g) Relatives a la baixa i alienació dels béns.
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Enderrocs d' edificis ruïnosos obsolets desafectats del servei públic o de caràcter
patrimonial o de propis,

- Proposta, registre i formulació de la desafectació definitiva dels béns d'ús o servei pú
blic.

- Proposta, registres i formalització de l'alienació i baixa definitiva del patrimoni, dels
béns desafectats i dels patrimonials o de propis.

1.7.9.1 Departament d'Informació sobre el Patrimoni
Codi Dependència: 555.3.01.8
Nivell estructural: 4 Classe: 4
Nivell dellloc de treball del Cap: 24

Funcions:

Obtenció, depuració, ordenació i tractament de les dades necessàries per a la formació i
actualització del registre mecanitzat de la informació sobre els béns i drets de tota classe
que integren el patrimoni municipal; i en particular, de la relativa a la seva:
- Naturalesa i característiques.
- Identrñcació, titulació, data d'adquisició i inscripció registral, en el seu cas.
- Situació física o geogràfica i direcció postal dels immobles.
- Superfícies dels immobles.
- Estructura (dels edificis) accessos, plantes, locals, ínstallacíons i serveis.
- Valoracíó.
- Afectació, destinació i ús.
- Període d'amortització i d'utilitat previsible.
- Adscripció orgànica.
- Adscripció, en ús o en propietat, a Empreses o Institucions Municipals amb personalitat.
- Gestió de l'ús a tercers.
- Gravàmens i càrregues.
- Fruits i rendes.
- Modificacíons físiques,
- Actuacions i despeses de conservació, restauració, remodelació o millora.
- Sistemes de protecció i assegurament; actuacions fetes per a la seva defensa.
- Desafectació.
- Baixa: alienació, demolició, desguàs o destrucció.

- Connexió del Registre Mecanitzat del Patrimoni (RM.P.M) amb l'Inventari.
- Connexió del RM.P.M. amb els Registres fiscals sobre parcelles, finques i locals i amb

els Registres mecanitzats d'òrgans i de personal.
- Anàlisi de circuits, elaboració de sistemes i definició dels equips, codis i programes

informàtics necessaris per a la constitució i gestió del RM.P.M., en collaboracíó amb
I'I.M.I.

- Esbrinament i recollida de dades «in situ» (treball de camp per a la constitució i
actualització del RM,P.M.).

- Relació especial amb els Serveis de l'Àrea d'Urbanisme, per al coneixement i registre
de:
- Adquisicions de sòl mitjançant compra, expropiació o cessió gratuïta, per a vials,

zones verdes i equipaments amb destinació al Patrimoni municipal del sòl.
- Noves construccions i remodelacions sobre solars o edificis municipals, i el seu cost.
- Resultat de les actuacions de gestió urbanística quant a la determinació de vials,

parcelles sobrants i espais per a equipaments.
- Relacions amb les Àrees, Sectors, Districtes, Empreses i Institucions Municipals per al

coneixement i registre de les adquisicions per compra, expropiació o qualsevol altre
títol, de solars, edificis o locals, així com de les noves construccions i remodelacions, per
cobrir les necessitats dels diversos serveis i per atendre les de caràcter patrimonial.
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- El coneixement i registre de les adquisicions per compra, arrendament o qualsevol altre

títol mobiliari, estris, maquinària, automòbils, semovents, objectes de caràcter artístic

d'un considerable valor o altres béns mobles inventariables.
- Anàlisi, disseny i establiment de circuits d'informació entre Patrimoni i la resta de

sectors, per aconseguir les informacions descrites anteriorment.

- Subministrament d'informació sobre el patrimoni als Òrgans de Govern i auxiliars de

l'Administració Municipal.

Per a l'exercici de les funcions anteriorment enumerades, els efectius del Departament es

dividiran en tres grups de treball:

1. Analistes de circuits i de tractament de la informació.

2. Equip d'inspecció (treball de camp).
3. Centre d'informació.

1.7.9.2 Departament de Planificació i Rendabilitat del Patrimoni

Codi Dependència: 555.4.01.0

Nivell estructural: 4 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:

A) Sistema general
- Disseny i propostes a la Superioritat d'un sistema integrat de gestió del patrimoni,

en ordre a l'obtenció del seu òptim aprofitament.

B) Necessitats
- Estudi i determinació contínua de les necessitats de l'Ajuntament en matèria de

solars, edificis, locals, installacíons i equips per als serveis.

- Ponderació de les demandes de les diverses Àrees, Sectors, Districtes, Empreses i

Institucions Municipals.
- Definició del dèficits.
- Connexió amb els serveis de l'Àrea d'Urbanisme en ordre a la satisfacció de les

necessitats resultants, mitjançant el plantejament i la gestió urbanística.
- Propostes d'expropiació o adquisició de béns o drets per atendre les necessitats no

contemplades en els plans d'ordenació urbana, ni satisfetes mitjançant la gestió urba

nística.

C) Ús
- Estudi i proposta de mesures i solucions per optimitzar l'ús del patrimoni i en parti

cular:
- D'afectació de béns a determinats usos o destinacions.
- D'adscripció d'edificis i locals, en propietat o en ús, a les Empreses i Institucions

Municipals amb personalitat.
- D'adscripció d'edificis i locals a les diverses Àrees, Sectors, Districtes i dependències.
- De canvis d'ús, destinació o adscripció orgànica.
- D'ubicació i habitatge d'òrgans o organismes de nova creació.

- D'amortització de béns mobles.
- De recuperació de mobiliari, estris, maquinària, automòbils i altres béns mobles

inventariables.
- Control de l'ús, destinació i adscripcions orgàniques dels edificis i locals administra

tius o d'ús general, per part dels òrgans i dependències ubicats en els esmentats

edificis i locals.
- Supervisió de l'ús dels edificis i locals per part de Districtes, Empreses i Institucions
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Municipals als quals estan singularment adscrits així com dels canvis de destinació o

d'adscripció orgàniques que efectuïn internament.
- Supervisió dels períodes d'ús i de la reposició per part de les dependències

municipals del mobiliari, estris, maquinàries, automòbils i altres béns inventariables.
- Supervisió de la cessió de l'ús a tercers de la totalitat o part dels edificis, locals i

instal·lacions adscrits especialment a determinades Àrees, Districtes, Empreses i
Institucions Municipals.

- Estudis i collaboració amb les diverses Àrees i Sectors interessats, per a l'elaboració
de normatives reguladores de la cessió de l'ús a tercers dels edificis, locals i
instal·lacions i béns de servei públic en general.

- Col·laboració amb altres sectors municipals per a l'elaboració i execució de projectes
empresarials que afectin béns del patrimoni municipal.

D) Valoracions i anàlisis
- Valoració dels béns del patrimoni, sense perjudici de les competències del Servei

Cadastral i de Valoració de Base de la Unitat Operativa del Pla de la Ciutat i del
Servei de Valoracions, de la Unitat Operativa de Gestió Urbanística.

- Valoració de les demandes de les Àrees, Sectors, Districtes, Empreses i Institucions
Municipals, i estudis de cost/benefici en relació amb les adquisicions o obres
necessàries per fer-se càrrec d'aquestes demandes.

.

- Estudis i propostes de normes i sistemes, en col·laboració amb les altres Àrees i
Sectors interessats, per a la determinació de les taxes, cànons o preus per:
- Llicències o concessions per a l'aprofitament especial, privatiu o anormal dels

béns d'ús públic.
- Cessió de l'ús a tercers dels béns de servei públic.
- Venda, arrendament o cessió, per qualsevol títol, dels béns patrimonials i dels

desafectats del servei o ús públics.
- Càlcul i seguiment dels Comptes Patrimonials en collaboracíó amb la Intervenció.
- Estudis i propostes per a l'alienació de propietats oneroses i que hagin perdut la

seva utilitat inicial.
- Estudis sobre el cost dels edificis utilitzats pels serveis municipals. Propostes

alternatives per a la seva rendabilitat.

E) Seguretat
- Estudi i elaboració de projectes sobre:

- Sistemes i normatives per a la protecció dels béns mobles i immobles del
patrimoni municipal, contra tota classe de danys i sinistres, en especial contra
robatoris i incendis.

- Instruccions al personal sobre prevenció i primeres atencions en cas de sinistre.
- Sistemes i contractes d'assegurament dels esmentats béns.
- Coneixement, anàlisi i valoració dels sistemes utilitzats per les diverses Àrees,

Sectors, Districtes, Empreses i Institucions Municipals per a la protecció i
assegurament dels béns de l' Ajuntament.

- Assistència a la Direcció de Serveis en les relacions amb:
- La Guàrdia Urbana i els serveis de Personal, en allò que fa referència a la

vigilancia dels edificis independències municipals. El S.E.I.s. en allò que fa
referencia a la protecció contra el foc de béns, edificis.equips i instal·lacions.

- Les Àrees, Sectors, Districtes, Empreses i Institucions Municipals en allò que fa
referència a la protecció dels béns que tenen adscrits en propietat o ús o aquells
que merament tenen al seu càrrec.

F) Baixes
- Propostes de desafectació dels béns de domini públic.

- Propostes d'alienació, demolició, desguàs o destrucció dels béns patrimonials i dels
desafectats de l'ús o servei públics.
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1.7.9.3 Unitat Operativa d'Administració i Inventari del Patrimoni

Codi Dependència: 555.1.02.3

Tipus: Unitat Operativa administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives

i de comandament que atribueix als caps de les Unitats Operatives l'acord de la Comissió

Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981.

1.7.9.3.1 Negociat d'Administració de Béns Immobles

Codi Dependència: 555.2.03.7

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Instrucció dels expedients de contractació en totes les seves fases i incidències fins a la

consumació del contracte, per a:

- L'adquisició de béns immobles a títol onerós sempre que no sigui per expropiació

forçosa o per qualsevol altra modalitat de cessió obligatòria per als partículars.
- L'adquisició de béns immobles a títollucratiu, encara que comporti alguna condició

onerosa.

- L'arrendament o qualsevol altra forma d'adquisició de drets d'ús o gaudi, amb

caràcter real o personal, sobre béns immobles propietat de tercers, per a l'ús o

servei públics.
- L'arrendament o qualsevol altra forma de cessió onerosa de l'ús dels béns immobles

de I'Ajuntament.
- L'alienació i gravamen dels béns immobles de domini públic desafectats de l'ús

públic, excepte els de les parcelles sobrants que resultin d'actuacions urbanístiques.
- L'alienació i gravamen dels béns immobles patrimonials.
- L'assegurament dels béns de I'Ajuntament, en tot cas.

- Instrucció dels expedients i tràmits per a:

- L'adscripció d'immobles, en ús o en propietat a Empreses o Institucions Municipals
amb personalitat.

- Les restants adscripcions orgàniques d'edificis i locals.
- Les llicències per a l'ús comú especial normal i les concessions de l'ús privatiu o

anormal dels immobles de domini públic, en el supòsit que no hagin estat

expressament transferides als Districtes.
- La defensa, recuperació i desnonament per via administrativa, dels béns immobles

de domini públic i patrimonial.
- La indemnització de danys ocasionats per tercers en els béns immobles de qualsevol

classe.
- El partió i amollonament de les finques de propietat municipal.

La segregació de finques, les declaracions d'obra nova i la divisió en règim de

propietat horitzontal d'edificis patrimonials.
- La cessió gratuïta dels béns immobles patrimonials.
- La declaració de «no utilitzable» relativa a béns immobles (amb excepció de les

parcelles sobrants per actuacions urbanístiques), la seva desafecció de l'ús o del

servei públic, i les alteracions de la seva qualificació jurídica en general.
- La preparació de l'ordre de demolició dels edificis del patrimoni municipal.

- Informe dels expedients de declaració i alienació de parcelles sobrants com a

conseqüència d'actuacions urbanístiques.
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- Gestions i tràmits per al cobrament periòdic i en el seu cas, revisió de les taxes i
cànons per llicències i concessions demanials.

- Gestions i tràmits per al pagament, control pressupostari i en el seu cas revisió dels
arrendaments de béns immobles de tercers per als serveis municipals.

- Expedients correctius per infracció dels preceptes de l'Ordenança de Policia de la Via
Pública, relatius a installacíons de quioscos, cadires i tribunes, i tómboles (articles 86 i
87,88 i 94 respectivament); de l'Ordenança sobre la Utilització dels Béns d'Ús Públic
Municipal, relatius a les concessions demanials (articles 32 i ss.); de l'Ordenança de
Publicitat sobre activitats publicitàries en edificis, construccions i altres béns munici
pals (articles 3.2 a) i e) 3r.) de l'Ordenança de Zones Naturals i Espais Verds, quant a
la conservació d'elements ornamentals (article 7).

(Vid. Transferències núm. 10 i 10 Bis, en Volum lI).

1.7.9.3.2 Oficina d'Inventari de Béns Immobles
Codi Dependència: 555.2.04.8
Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Formació i actualització permanent de l'inventari dels béns immobles i drets reals, de

qualsevol classe i naturalesa, que pertanyin o hagin de revertir a l' Ajuntament,
inclosos els de les Empreses i Institucions Municipals amb personalitat pròpia; amb
especificació, com a mínim i respecte a cada un d' ells, de les circumstàncies
assenyalades, per a uns i altres, en els preceptes corresponents del Reglament de
Béns de les Entitats locals (R.D. 1372/1986, de 13 de juny, arts. 20, 21 i 28)

- Gestió de les altes, baixes i modíñcacions de tot tipus.
- Promoció i formulació de les revaloritzacions dels actius immobiliaris, en connexió

amb el Departament de Planificació i Rendabilitat del Patrimoni.
- Instrucció dels expedients per a la verificacíó per l'Òrgan de Govern competent, de la

rectificació anyal de l'inventari, i per a la seva comprovació cada vegada que es renovi
la Corporació, en connexió amb el Departament de Planíficacíó i Rendabilitat.

- Connexió amb el Departament d'Informació sobre el Patrimoni per coordinar les
dades de l'inventari d'immobles i drets reals amb les del Registre Mecanitzat del
Patrimoni Municipal (R.M.P.M)

- La inscripció en el Registre de la Propietat dels béns municipals i drets reals del
patrimoni municipal.

- Connexió amb la Intervenció de Fons per a la tenidoria del Llibre d'Inventaris i
Balanços, en allò que concerneixi a béns immobles i drets reals.

- Arxivar els documents que referendin les dades de l'inventari d'immobles i drets reals i
en especial els títols de domini, actes de partió, valoracions ,plànols i fotografies amb
separació de la resta de la documentació municipal; fent constar a l'esmentat inventari
les signatures dels llocs de l'arxiu on obra la documentació corresponent.

1.7.9.3.3 Oficina d'Administració i Inventari de Béns Mobles
Codi Dependència: 555.2.05.9
Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18
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Funcions:

A) Administratives
- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències fins

a la consumació del contracte, per a:

- L'adquisició de béns mobles i valors mobiliaris a títol onerós, en els supòsits que

la norma organitzativa no l'hagi assignat expressament a altres òrgans auxi

liars.
- L'adquisició dels esmentats béns a títol lucratiu, encara que comporti alguna

connexió onerosa.

- L'arrendament o qualsevol altre forma d'adquisició del dret d'ús o gaudi, de

caire real o personal, sobre béns mobles propietat de tercers, en els supòsits que

la norma organitzativa no els hagi atribuït expressament a altres òrgans auxi

liars.
- L'arrendament o qualsevol altra forma de cessió onerosa de l'ús o gaudi dels

béns mobles de l'Ajuntament, en els supòsits que la norma organitzativa no ho

hagi atribuït expressament a altres òrgans auxiliars.
- L'alienació i gravamen dels béns mobles patrimonials i dels de domini públic

desafectats de l'ús o servei públics.
- L'assegurament dels béns mobles de l'Ajuntament, en els supòsits que la norma

organitzativa no ho hagi atribuït expressament a altres òrgans auxiliars.

- Instrucció dels expedients i tràmits per a:

- L'adscripció de béns mobles, en ús o en propietat, a Empreses i Institucions

Municipals amb personalitat.
- Les restants adscripcions orgàniques de béns mobles.

Les llicències per a l'ús comú especial normal i les concessions per a l'ús

privatiu o anormal dels béns mobles de domini públic.
- La defensa i recuperació dels béns mobles de domini públic i patrimonials.
- La indemnització dels danys ocasionats per tercers en els béns mobles de l'Ajun-

tament.

- La cessió gratuïta de béns mobles patrimonials.
- La declaració de «no utilitzable» relativa als béns mobles, la seva desafectació de

l'ús o dels servei públic, i les alteracions de la seva qualificació jurídica, en gene

ral.
- La preparació de les ordres de desguàs o destrucció, dels béns mobles de l'Ajun

tament.

- Administració i control dels magatzems i dipòsits municipals de mobiliari i estris

d'oficina recuperables.

B) Inventari
- Formació i actualització permanent de l'inventari dels béns mobles i especialment

els de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic, valors mobiliaris,
crèdits i drets de caràcter personal, vehicles i semovents que pertanyin o hagin de

revertir a l'Ajuntament, inclosos els de les Empreses i Institucions Municipals
dotats de personalitat, amb especificació, com a mínim, de les circumstàncies

assenyalades en els preceptes corresponents del Reglament de Béns de les Entitats

Locals (Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, art. 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28).
Gestió de les altes, baixes i modificacions de qualsevol classe.

Promoció i formulació de les revaloritzacions dels actius mobiliaris, en connexió

amb el Departament de Planífícacíó i Rendabilitat del Patrimoni.

Connexió amb el Departament d'Informació sobre el Patrimoni per coordinar les

dades de l'inventari de mobles amb les del Registre Mecanitzat del Patrimoni

Municipal (RM.P.M.).

326



_ Connexió amb Intervenció de Fons per a la tenidoria del Llibre d'Inventaris i
Balanços, en allò que concerneixi als béns mobles de l' Ajuntament.

_ Arxivar els documents que referendin les dades de l'inventari de mobles i en

especial, els títols de domini, valoració i fotografies, amb separació de la resta de
la documentació municipal, fent constar a l' esmentat Inventari les signatures dels
llocs de l'arxiu on obre la documentació corresponent.
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ÀMBIT 2. BENESTAR SOCIAL



I. COMPETÈNCIA

Aquest Àmbit es caracteritza per la integració dels serveis municipals que rep directament elciutadà, partint del criteri que la descentralització ha eliminat molta gestió directa reforçant el
paper d'òrgan de coordinació i informació de les grans actuacions a nivell ciutadà.

331

El Regidor responsable d'aquest Àmbit assumeix la direcció de les polítiques de benestarsocial, agrupades en les següents Àrees d'actuació, dirigides políticament per Consellers-Regidors(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987):

a) Afers Socials i Joventut
(Decret de l'Alcaldia de 16 desembre 1988)

b) Esports
(Decret de l'Alcaldia de 16 desembre 1988)

c) Salut Pública
(Decret de l' Alcaldia de 22 juliol 1988, Disposicíó final.I},

d) Educació
(Decret de l'Alcaldia de 22 juliol 1988, Disposició fínal.l ).

Un Regidor adjunt a l'Àrea d'Afers Socials i Joventut serà el Comissionat de l'Alcaldia per aldesenvolupament del Projecte jove de Barcelona.
(Decret de l'Alcaldia de 19 de desembre 1988).
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11. ESTRUCTURA

2. REGIDOR DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL. (D.A. de 23 de setembre de 1987; D.A.

de 22 de juliol de 1988 i D.A. de 16 de desembre de 1988

2.1 Gabinet de la Tercera Tinència d'Alcaldia. (C.G. de 23 de març de 1988).

2.2 Cap Projectes Integrats de Benestar Social. (C.G. de 23 de març de 1988).

2.3IMAE. (C.G. de 12 de gener de 1990)

2.4 Àrea d'Afers Socials i Joventut. (D.A. de 16 de desembre de 1988 i C.G. d' 1 de gener de

1989).
2.5 Àrea d'Esports. (C.G. de 13 de juliol de 1990).

2.6 Àrea d'Educació. (D.A. de 23 de setembre de 1987; C.G. de 21 de juliol de 1988 i D.A. de

22 de juliol de 1988).

2.7 Àrea de Salut Pública. (C.G. de 29 de gener de 1986; D.A. de 24 de juliol de 1987; D.A. de

23 de setembre de 1987 i D.A. de 22 de juliol de 1988, Disposició Final 1).

ÀMBIT 2
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 2



Regidor de l'Àmbit de
Benestar Social

I
Cap Projectes Inte- Gabinet de la
grats de Benestar I.M.A.E. Tercera Tinència

Social d'Alcaldia

I I I I
Àrea d'Afers Socials Àrea d'Esports Àrea d'Educació Àrea de Salut Públicai Joventut

Àmbit de Benestar Social
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

2. REGIDOR DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL.
Codi Dependència: 622.2.84.3
Tipus: Àmbit d'actuació
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Funcions:

A) Pròpies
La direcció política de les Àrees i sectors que integren l'Àmbit.
La programcaió i coordinació de les esmentades Àrees i sectors (Epígraf 2.2.1 del Decret de
l'Alcaldia de 16 de juny de 1988; punt quart del Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de
1988).

B) Delegades
Per Decret de l' Alcaldia de 23 de setembre de 1987:
- La firma en representació de l'Ajuntament, de les escriptures o actes administratives per a

la formalització de tota classe de contractes, concessions, llicències o autoritzacions i totes
les qüestions sobre participacions i també qualssevol altres actes que ho requereixin.

- La Presidència de la Mesa en les licitacions, de conformitat amb el que disposa l'article
105.3 del Reglament d'Organització i Administració municipal de Barcelona

2.1 Gabinet de la Tercera Tinència d'Alcaldia
Codi Dependència: 511.2.09.0
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Assistència tècnica al Tinent d'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i en les matèries

de la competència de l'Àmbit de Benestar Social
- Elaboració d'estudis, anàlisis i informes en relació a les matèries esmentades.
- Collaboracíó en la planíficacíó general de les actuacions de l'Àmbit, i en la programació de

les seves inversions.
- Preparació dels assumptes inclosos en els ordres del dia de les sessions dels òrgans de

govern i consultius en els quals participi el Tercer Tinent d'Alcalde.
- Secretaria i despatx de la Tinència d' Alcaldia, gestió i tràmit en tots els assumptes de la seva

competència.
- Coordinació i seguiment de la documentació interna i externa, amb origen o destinació en la

Tinència d'Alcaldia.
- Relació i coordinació amb la resta d'òrgans de l'Administració municipal.
- Supervisió i organització de tot el personal administratiu, auxiliar i subaltern adscrit a la

Tinència d'Alcaldia.

2.2 Cap Projectes Integrats de Benestar Social
Codi Dependència: 230.4.05.0
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26
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Funcions:

a) La coordinació dels Plans i Programes de caire social d'acord amb les prioritats establertes

per la Comissió de Benestar Social, i en aquest aspecte li corresponen:
- Donar suport a la Tinència d'Alcaldia per a l'exercici de les seves competències en

relació amb els Plans i Programes esmentats.

- Coordinació dels responsables dels Programes a les diverses Àrees afectades.
- Creació dels instruments i mètodes que facin possible l'actuació conjunta envers de la

programació dels treballs; i el seguiment i l'avaluació de l'execució dels Plans i Progra
mes.

- Recollida i tractament de dades.
- Propostes per a la reformulació dels Programes municipals d'actuació o la revisió de la

seva execució en funció de les necessitats generades per la gestió integrada de serveis

pertenyents a diferents Àrees o sectors d'actuació.

b) La coordinació amb la Direcció Tècnica del programa de Descentralització Territorial, per

tal de:
- Articular la recollida de les demandes i suggeriments dels Caps de Serveis Personals dels

Districtes.
- Informar als Districtes de l'evolució dels Plans i Programes que es portin a terme.

- Conèixer la problemàtica que es pugui suscitar en l' execució dels Plans i Programes.
c) Collaboracíó amb les Secretaries tècniques (o òrgans amb funcions anàlogues) de les Àrees

integrades en l'Àmbit de Benestar Social, a fi de:
- Establir uns paràmetres unificats i uns criteris comuns pel que fa al seguiment dels

Programes i Projectes de les Divisions dels Serveis Personals dels Districtes.
- Constituir una relació operativa entre les Secretaries Tècniques de les Àrees i els Serveis

Tècnics dels Districte, facilitant recursos, criteris i mecanismes d'avaluació.

2.3 IMAE (Institut Municipal d'Animació i Esplai).

L'estructura orgànica interna i funcions de l'Institut Municipal d'Animació i Esplai ve aprovada
per l'acord de la Comissió de Govern de 12 de gener de 1990, amb el següent con tingut:

Director:
Codi Dependència: 245.2.12.7

Tipus: Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 22.

Es el màxim responsable executor de l'òrgan. Encarregat de portar a terme les polítiques
definides pel Consell Rector, assumint-les amb plena autonomia i responsabilitat i donant

compte al Consell de les seves realitzacions.

A nivell operatiu depèn directament del Regidor President del Consell Rector.

Li corresponen les funcions següents:
- La representació externa de l'IMAE.
- La definició dels objectius generals de I'IMAE d'acord amb els criteris establerts pel Consell

Rector.
- Vetllar per la qualitat dels continguts i metodologies del programa de formació.
- Establir els acords i els criteris de coordinació amb les Àrees i els Districtes.
- Orientar, dirigir i realitzar el seguiment i control dels programes de formació.
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Cap d'Estudis-Sots-director
Codi Dependència: 245.2.35.3
Tipus: Lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 20

Funcions:
- Coordinar els programes de formació.
- Vetllar perquè els seus objectius s'adeqüin als objectius generals de I'IMAE.
- Vetllar per l'execució el programa.
- Fer el seguiment i l'avaluació de les diferents etapes de realització.
- Coordinar la relació amb els altres àmbits de l'Ajuntament.
- Elaborar la programació i el pressupost de I'IMAE.
- Vetllar pel funcionament intern de l'IMAE.
- Portar a terme els acords de l'equip tècnic.
- Realitzar allò que el Director li delegui.

Equip del Programa de Formació de Tècnics de la Ciutat
Codi Dependència: 245.2.36.4

Funcions:
- Elaboració del programa de formació a partir dels criteris del Consell Rector i de l'Equip

Tècnic i dels criteris del propi servei. Es consultaran les Àrees i Districtes per tenir en
consideracióles propostes de formació que es puguin aportar.

- Disseny dels cursos i consulta amb experts en aquells casos en els quals es consideri
convenient, concretant objectius, continguts, metodologies i professorat.

- Gestió dels cursos previstos en el programa.
- Elaboració dels objectius anuals del servei i del seu programa.
- Avaluació dels cursos i del seu programa anual.
- Establiment de canals de comunicació amb el teixit associatiu amb la finalitat de recollir les

propostes que es puguin aportar.

Dotació:
1 Tècnic Mitjà

(Nivell del lloc de treball: 18)
1 Tècnic Auxiliar

(Nivell dellloc de treball: 16)

Equip del Programa de Formació a Treballadors Municipals
Codi Dependència: 245.2.37.5

Funcions:
- Elaboració del programa de formació a partir de les demandes elaborades des de les Àrees i

els Districtes, dels criteris del Consell Rector i de l'Equip Tècnic i dels criteris del propi ser
vei.

- Disseny dels cursos i consulta amb experts en aquells casos en els quals es consideri
convenient, concretant objectius, continguts, metodologies i professorat.

- Gestió dels cursos previstos en el programa.
- Elaboració dels objectius anuals dels servei i del seu programa.
- Avaluació dels cursos i del seu programa anual.
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Dotació:
1 Tècnic Mitjà

(Nivell del lloc de treball: 18).
1 Tècnic Auxiliar Nivell 16

(Nivell dellloc de treball: 16).

Equip Administratiu

Codi Dependència: 245.3.01.7

Funcions:
- Derivades de la formació:

- Informació dels cursos.

- Captació i inscripcions.
- Documentació acadèmica dels cursos.

- Tramitació d'expedients acadèmics.
- Arxiu correspondència expedients acadèmics.
- Trameses de propaganda.

- Tasques administratives:
- Seguiment tramitació d'expedients.
- Certífícacíons i ordres de pagament.
- Control de la despesa d'expedient administratiu.
- Tancament d'expedients.
- Control de la Caixa d'ingressos de taxes.

- Personal:
- Fulls de control horari.
- Altes, baixes, indisposats.
- Permisos, llicències i vacances.

- Mecanografia i reproduccions:
- Documentació dels cursos i apunts.
- Projectes, programes i memòries.
- Convocatòries i actes.
- Correspondència.
- Fotocòpies.
- Impremta.
- Introducció dades ordinador.

- Funcionament intern:
- Infrastructura i manteniment.
- Material d'oficina dels cursos i neteja.
- Ús de les aules.
- Disseny dels cursos i consulta amb els experts en aquells casos que es cregui convenient,

concretant objectius, continguts, metodologies i professorat.
- Gestió dels cursos previstos en el programa.
- Elaboració dels objectius anuals dels servei i del seu programa.
- Avaluació dels cursos i del seu programa anual.

Dotació:
1 Administratiu

(Nivell dellloc de treball: 14)
1 Auxiliar Administratiu Nivell: 12

(Nivell del lloc de treball: 12)
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2.4 ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

ÀMBIT 2
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I. COMPETÈNCIA

La que resulta de la integració de les funcions assignades als òrgans que configuren la seva

estructura i que es determinen a continuació.

ÀMBIT 2
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11. ESTRUCTURA

2.4 REGIDOR DE L'ÀREA D'AFERS SOCIALS l JOVENTUT. (D.A. de 16 de desembre de 1988
i c.G. d'I de desembre de 1989).
2.4.1 Reqídor-Adjunt Comissionat per l'Alcaldia per al Desenvolupament del Projecte Jove de

Barcelona. (D.A. de 19 de desembre de 1988).
2.4.2 Coordinador de Serveis de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut.

2.4.2.1 Departament d' Assessorament i Estudis.
2.4.2.2 Secretaria Tècnica.

2.4.2.2.1 Negociat Administratiu.
2.4.2.2.2 Servei d'Infrastructura i Suport.

2.4.2.3 Unitat Operativa de Promoció Social.
2.4.2.3.1 Servei de Participació.
2.4.2.3.2 Servei de Vacances.
2.4.2.3.3 Servei d'Animació Sòcio-Cultural.
2.4.2.3.4 Servei d'Informació i Documentació.

2.4.2.4 Unitat Operativa d'Atenció Social.
2.4.2.4.1 Servei d'Atenció a Sectors de Població.
2.4.2.4.2 Servei d'Ocupació.
2.4.2.4.3 Servei d'Inserció Social.
2.4.2.4.4 Oficina Permanent d'Atenció i Orientació. (C.G. de 23 de febrer de

1990).

ÀMBIT 2
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III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

2.4 REGIDOR DE L'ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT.
Codi Dependència: 622.2.21.0
Tipus: Àrea d'actuació.
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Funcions:

A) Pròpies
Les assenyalades en el punt 6.2 del Text Refós dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i
14 de setembre de 1983.

B) Delegades
Per Decret de l'Alcaldia de 20 de març de 1989:
La signatura als sols efectes de contractar ellloguer i la manutenció de les cases de colònies
per a la realització de les activitats per a joves, dins les activitats que desenvolupa l'Àrea
esmentada.

Per Decret de l'Alcaldia de 10 d'abril de 1989:
La signatura dels contractes amb joves artistes que es produeixin dins el marc de les
activitats que es desenvolupen a l'equipament municipal Transformadors.

2.4.1 REGIDOR-ADJUNT COMISSIONAT PER L'ALCALDIA PER AL DESENVOLUPA
MENT DEL PROJECTE JOVE DE BARCELONA.
Codi Dependència: 623.2.14.4
Tipus: Sector d'actuació.
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Funcions:
El desenvolupament a nivell de direcció política del Projecte Jove de Barcelona.

2.4.2 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT
Codi Dependència: 622.2.47.9
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Les directives i de comandament que atribueix als Coordinadors de Serveis l'apartat setè
dels Decrets de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, Text Refós.

2.4.2.1 Departament d'Assessorament i Estudis (de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut).
Codi Dependència: 230.7.01.5
Nivell estructural: 5 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
En general, les de suport, assessorament i subministrament d'informació tècnica especia
litzada als diferents nivells de presa de decisió de l' Àrea, fent especialment extensiva la
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funció als Districtes, per tal de permetre el desenvolupament de la seva activitat en

equilibri amb el context general de la Ciutat.

Dins aquest marc, les funcions a cobrir per l'òrgan es concreten en:

- Facilitar el coneixement de la realitat social i psico-social de la ciutat. La seva

problemàtica, mancances i definició de la demanda social i la seva evolució. La seva

concreció, tant a nivell de sectors d'edat com a nivells territorials i específics per

tipologies de la població.
- Anàlisi de la incidència de l'actuació d'altres administracions i entitats en general dins el

camp de la prestació de serveis de caràcter social a la nostra Ciutat, per tal d'elaborar

projectes i propostes d'actuació coordinada que permetin una posició més eficient de les

activitats de l'Àrea.
- Suport tècnic a la funció de planíficació de l'Àrea, aportant tos aquells elements

d'informació que permetin la definició d'escenaris i objectius, i també ajustar equilibrar i

optimitzar la distribució dels mitjans i recursos disponibles. Formalització de plans
d'actuació i programes marc, definició de les variables de seguiment, del model de

control i de la seva gestió.
- Ajut a les Unitats operatives de l'Àrea i als Districtes en la seva funció de programació.

Definició de les línies marc per a la concreció dels plans d'actuació en programes.

Participació en la redacció de les propostes de programes, facilitant les dades d'entorn

necessàries. Collaboracíó en la determinació dels models de control, facilitant els valors

de seguiment necessaris per a aquelles variables referides a aspectes poblacionals.
- Estudi, disseny, avaluació, proposta i programes d'implantació de noves línies d'actua

ció social al marge de les que es troben en gestió.

2.4.2.2 Secretaria Tècnica (de I'Àrea d'Afers Socials i Joventut).
Codi Dependència: 520.2.05.7

Tipus: Secretaria Tècnica

Nivell estructural: 4 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:

Li corresponen les atribucions a la Prefectura de les Secretaries tècniques per acord de la

Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981.

2.4.2.2.1 Negociat Administratiu (de I'Àrea d'Afers Socials i Joventut).
Codi Dependència: 230.3.05.8

Tipus: Negociat d'assistència administrativa

Nivell estructural: 5 Classe: 2

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
De suport administratiu.
- Assistència administrativa a la direcció i òrgans auxiliars de l'Àrea.

- Assessorament jurídic a la Regidoria, Coordinació i òrgans auxiliars de l'Àrea.
- Confecció de convenis i concerts amb altres entitats públiques o privades, per a la seva

collaboracíó amb l'Ajuntament en les matèries que siguin competència dels Serveis de

l'Àrea d'Afers Socials i Joventut.
- Tramitació, informe, dictamen i proposta de resolució dels expedients que s'instruei

xin per part de l'Àrea.
- Institució dels expedients de contractació en totes les seves fases i incidències fins a la

consumació del contracte.
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- Estudi i proposta de racionalització i estandarització al màxim dels processos adminis-
tratius, dels circuits i tipus de documents.

- Seguiment i control del personal municipal adscrit a l'Àrea. Tramitació d'incidències.
- Instrucció dels expedients fins a la consumació del contracte.
- Estudi i proposta de racionalització i estandarització al màxim dels processos adminis-

tratius, dels circuits i tipus de documents.
- Seguiment i control del personal municipal adscrit a l'Àrea. Tramitació d'incidències.
- Instrucció dels processos de' selecció i confecció dels contractes referents a les

contractacions laborals temporals generades per l'Àrea.
- Proposta de determinació i distribució de la plantilla de I' Àrea atenent les directrius

marcades per I' equip de Coordinació de I'Àrea.
- Definició, quantificació i seguiment dels indicadors econòmics. Establiment i avaluació

de les desviacions. La seva explotació.
- Càlcul i control de costos.
- Planífícacíó general de I' Àrea en relació amb el Programa d'Inversions.
Suport a Ja gestió pressupostària.

- Preparació i confecció del pressupost anual de l'Àrea.
- Seguiment, control i avaluació de I' execució del pressupost atenent la doble estructura

partida/programa.
- Estudi i elaboració de propostes de gestió econòmica, dins la fase de programació de

les diferents campanyes i activitats de l'Àrea en general.
- Gestió de la part econòmica de les activitats de I' Àrea en el moment de la seva

execució. Optimització de recursos.
- Control pressupostari previ a la tramitació dels expedients. Assignació de la partida, el

programa i la forma idònia de pagament.
- Tramítacíó, control i seguiment dels pagaments.
- Pagament i control dels lliuraments a justificar (ADOPJ i bestretes). Justificació

d'aquests lliuraments.
- Control dels ingressos generats per les activitats de I' Àrea o bé provinents de

subvencions o resultants d'interessos. Control en general dels comptes corrents de
l'Àrea.

- Control de la part econòmica dels contractes de prestació de serveis i dels convenis.

2.4.2.2.2 Servei d'Infrastructura i Suport (de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut).
Codi Dependència: 230.4.07.2
Tipus: Servei d'assistència tècnico-administrativa.
Nivell estructural: 5 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Suport a la gestió dels programes entès d'una manera global i de forma més
específica a la gestió d'activitats puntuals, quant aquestes requereixin esforç especial
(campanya, estiu, Biennal, etc.). La gestió dels Centres de l'Àrea (residències,
collectius, etc.).
Contractació i control dels Serveis auxiliars externs necessaris per al correcte funcio
nament de I' Àrea.

- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits a I'Àrea.
- Gestió de compres i de prestació de serveis externs.
- Elaboració d'informe i propostes d'adquisició referents a les necessitats dels serveis de

I'Àrea, quant a material i béns mobles.
- Adquisició, arrendament o subministrament del material i béns mobles necessaris.

Recepció, distribució i el seu control.
- Gestió i control del magatzem de I' Àrea.
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- Elaboració d'informes i propostes de contractació d'assegurances derivades de les

activitats de l'Àrea i també dels béns mobles i immobles.
- Informàtica. Manteniment del hard i del soft i aplicacíó de les directrius desenvolupa

des a partir del pla informàtic de l'Àrea.
- Gestió de la informació i documentació interna de l'Àrea.
- Coordinació i execució de les directrius pel que fa referència a publicacions i anuncis

de premsa relatius a activitats pròpies de l'Àrea.

2.4.2.3 Unitat Operativa de Promoció Social

Codi Dependència: 230.1.14.3

Tipus: Unitat Operativa tècnica.

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives

i de commandament que atribueix a les Prefectures de les Unitats Operatives l'acord de la

Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i, en particular, les se

güents:
- Formalització, a nivell de proposta, dels programes sectorials per al desenvolupament

del pla d'actuació.
- Definició d'objectius, quantificació de mitjans, elecció dels elements de control. Determi

nació d' estratègies metodològiques.
- Elaboració de la proposta pressupostària corresponent a la Unitat.
- Després de l'aprovació dels programes i del pressupost, el seu seguiment i control,

anàlisi de les desviacions, proposta i implantació de mesures correctores.

- Anàlisi d'eficiència i eficàcia de la línia d'actuació de la secció. Optimització de mitjans.
Estudis i valoració de fórmules, alternatives a la directa, seguiment i avaluació en la

prestació de serveis.
- Control dels serveis prestats per tercers per mitjà de conveni o qualsevol altra forma

legal, dins l'àmbit d'actuació de la Unitat operativa.
- Relacions, a nivell executiu, dels serveis i programes amb la resta de l'Admínístracíó

municipal i amb organismes d'altres administracions.
- Promoció de la formació del personal tècnic i especialitzat de la Unitat.

2.4.2.3.1 Servei de Participació
Codi Dependència: 230.2.38.3

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
A més de les funcions comunes que corresponen a aquest nivell de commandament en

els aspectes de direcció, coordinació, programació i gestió pressupostària, s'assenyalen
específicament els grups de funcions següents:

Promoció de J'associativisme
- Elaboració de Censos d'associativisme a nivell de ciutat i coneixement i estudi de la

realitat associativa.
- Estudi, disseny difusió i seguiment tècnic de l'establiment de convenis i subvencions

amb associacions d'àmbit de ciutat.
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- Estudi, proposta i establiment de normatives per a la concessió de subvencions i con

venis.
- Seguiment tècnic de les relacions institucionals amb organismes de representació i

coordinació en l'àmbit corresponent.
- Seguiment i coordinació del Projecte Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona.
- Impuls i participació en els plans de formació específics que hagin de reciclar-se en

aquest camp.
- Estudi i impuls per consolidar i trobar noves vies i formes de participació del

moviment associatiu en la gestió i cogestió de serveis i equipaments públics.
- Suport infrastructural a les entitats i associacions.

Potenciació d'iniciatives de suport a l'associativisme no formal i grups de base, i
facilitació de la informació i assessorament per tal de promoure l'extensió del
moviment associatiu.

Joves estudiants.
- Proposta i seguiment dels programes culturals que es realitzin en els Centres

d'Ensenyament Mitjà
- Execució i control del Pla d'Extensió Informativa en els centres d'EM (corresponsals,

informadors, plafons, etc.).
- Preparació i gestió de recursos complementaris que s'ofereixen des de l'Ajuntament

als Centres (promoció de la salut, orientació professional, intercanvis, etc.).
- Promoció de l'associativisme estudiantil en els Centres (relació Consellers Escolars

dels alumnes, suport a les associacions d'alumnes de Centre, convenis amb les
associacions i sindicats de la Ciutat, etc.).

Equipaments per a la participació
Desenvolupament d'aquelles competències centrals, en matèria d'equipaments de
benestar social, que depenguin d'aquest Subprograma (Casals de Joves, Infantils,
Avis, etc.), com són:
- Planificació de la xarxa d'equipaments a la Ciutat.
- Difusió i informació global d'aquests equipaments.
- Formació específica global, en el seu cas, d'acord amb els programes de Formació

de I'IMAE.
- Avaluació i seguiment global d'aquest projectes.
- Projecció exterior dels equipaments (intercanvis, relacions internacionals, etc.).
- Gestió de projectes específics d'àmbit de 1a ciutat.
- Garantia de l'homogeneïtat i coherència de les xarxes d'equipament a nivell de la

ciutat, en tant que serveis públics (models de gestió, condicions econòmiques,
objectius, etc.).

Voluntariat i cooperació
- Impuls al treball voluntari en els diferents àmbits socials, culturals, esportius, etc., en

relació amb el que s'assenyala en el Pla de Cooperació i Voluntariat, aprovat per
l'Ajuntament de Barcelona.
Seguiment i avaluació dels diversos projectes existents, a nivell de ciutat i a nivell de
Districte.
Garantia i promoció del compliment dels criteris aprovats per l'Ajuntament de Barce
lona.

Realització de les funcions d' Assessor Tècnic del Consell de Benestar Social, en els
temes que s'hi vinculen.
Promoció de les diverses propostes que puguin sortir d'Àrees i Districtes, coordinant
les i connectant-les, redacció d'un Programa Anual de Voluntariat i el seu balanç.
Recull de documentació i impuls als programes de formació per voluntaris que
d'acord amb les entitats, l'Ajuntament hi hagi de col·laborar.
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- Connexió amb les entitats d'àmbit ciutadà i també el marc exterior d'aquest sector a

nivell autonòmic, estatal i europeu.
- Impuls i coordinació general del Projecte de Cooperació Internacional Juvenil,

programa específic de suport a les accions de voluntariat i cooperació amb el Tercer

Món en l'àmbit juvenil i que es realitza en conveni amb el CIDOE i el Consell de la
Joventut de Barcelona.

En general.
- Coordinació i relació a nivell tècnic amb els districtes de la Ciutat, per tal de garantir

l'homogeneïtat en els criteris dels serveis ja descentralitzats, i per vehicular la
collaboracíó i implantació d'aquells programes no descentralitzats.

- Gestió dels centres ilo serveis adscrits al Servei.
- Relació amb entitats i institucions públiques i privades que intervenen en aquest camp

d'actuació. Elaboració de projectes i propostes d'actuació coordinada que permetin
una posició més eficient de les activitats de l'Àrea.

2.4.2.3.2 Servei de Vacances
Codi Dependència: 230.2.39.4

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell de lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
A més de les funcions comunes que corresponen a aquest nivell de commandament en

els aspectes de direcció, coordinació, programació i gestió pressupostària, s'assenyalen
específicament els grups de funcions següents:

Vacances infant-joves
- Coordinació i collaboracíó amb el Consell de la Joventut de Barcelona i entitats

associatives vinculades amb el lleure i les vacances per a la gestió d'activitats,
assegurant una oferta de serveis i el foment de l'associativisme.

- Disseny de la campanya a desenvolupar (places, tipus, activitat, etc.).
- Selecció, formació i assessorament del personal contractat temporal per a la realitza-

ció d'activitats.
- Assegurament d'una informació exhaustiva, unificada i puntual de totes les ofertes

d'iniciativa municipal.
- Coordinació i relació a nivell tècnic amb els Districtes de la Ciutat pel que fa a l'oferta

de vacances.

- Estudi, planificació, difusió i seguiment tècnic dels convenis i subvencions amb
associacions i entitats.

Vacances adults-gent gran.
- Coordinació i collaboracíó amb les associacions, entitats i serveis públics o privats de

la Ciutat interessats en el lleure i vacances per adults i gent gran.
Recull de les diverses propostes que puguin sortir de les diferents Àrees i Districtes,
coordinat-les i connectant-les racionalitzant els recursos i elaborant un programa de
ciutat adreçat als diferents sectors de la població adulta.
Relació amb els diferents departarnents de l'administració autonòmica i central amb

competències en aquest camp. Recull d'informació dels recursos existents i estudi de

vies de finançament per a campanyes de vacances d'adults i gent gran.
Estudi i disseny del model a assegurar en cada campanya.
Estudi, planificació, difusió i seguiment tècnic dels convenis i subvencions atorgades a

associacions i entitats.
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Intercanvis i turisme
- Disseny pedagògic i de continguts dels diferents models d'intercanvis (temàtics,

interassociacions i familiars).
- Contacte i relació amb entitats, grups i associacions nacionals i internacionals

interessades en els intercanvis, recull de dades i recursos i el seu estudi qualitatiu.
- Assistència tècnica a entitats, associacions i serveis públics o privats de la Ciutat

interessats en el tema.
- Disseny de proposta d'utilització dels recursos infrastructurals propis del servei,

especialment Can Girona i Can Pasqual.
- Coordinació i collaboracíó amb altres programes/subprogrames que, per la seva

especificitat, inclouen activitats d'intercanvi i relació amb altres comunitats.
- Collaboracíó i assessorament al CIAJ en relació amb temes de turisme (mostra i pro

ducció).
- De recursos i projectes pedagògics.
- Estudi i definició dels projectes pedagògics a desenvolupar en els recursos propis del

programa (Can Girona, Cal Quic i Can Pascual).
- Recerca i coneixement d'experiències innovadores en el camp del temps lliure/

vacances en altres comunitats.
- Gestió infrastructural dels equipaments propis.
- Disseny, seguiment, gestió i avaluació d'experiències pilot i experimentals en el camp

de la pedagogia del lleure per establir nous models de treball i activitats extensibles a
la ciutat en futures programacions.

- Suport tècnic a les ofertes.

En general.
- Coordinació i relació a nivell tècnic amb els Districtes de la Ciutat, per tal de garantir

l'homogeneïtat en els criteris dels serveis ja descentralitzats, i per vehicular la
collaboracíó i implementació d'aquells programes no descentralitzats.

- Gestió dels centres i/o serveis adscrits al Servei.
- Relació amb entitats i institucions públiques i privades que intervenen en aquest camp

d'actuació. Elaboració de projectes i propostes d'actuació coordinada que permetin
una posició més eficient de les activitats de I'Àrea.

- Estudi, aplicació i seguiment d'un sistema de beques que asseguri i faciliti l'accés a
l'oferta d'aquelles persones amb més dífícultat social.

- Seguiment de la qualitat pedagògica de la campanya.
Seguiment i funcionament d'aspectes infrastructurals operatius generals per a la
campanya.

2.4.2.3.3 Servei d'Animació Sòcio-Cultural
Codi Dependència: 230.2.40.8
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell de lloc de treball del Cap: 22

Funcions.
A més de les funcions comunes que corresponen a aquest nivell de commandament en
els aspectes de direcció, coordinació, programació i gestió pressupostària, s'assenyalen
específicament els grups de funcions següents:

Joves creadors.
- Potenciar els joves creadors de la ciutat, afavorint la seva inserció professional.

- Afavorir el contacte, la confrontació i l'intercanvi amb altres produccions culturals ju-
venils.
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- Donar a conèixer les creacions culturals juvenils, afavorint la participació i estimulant

un consum crític de la cultura.

Promoció i suport d'activitats sòcio-culturals.
- Afavorir una utilització creativa del temps lliure/desocupat.
- Establiment de les línies generals de la programació de ciutat en aquest àmbit.
- Assessorament als programes de Districte.
- Suport a les iniciatives d'abast ciutadà amb collaboracíó d'entitats, institucions, altres

administracions, altres àrees, Districtes o altres programes d'Àrea.

En general
- Coordinació i relació a nivell tècnic amb els districtes de la ciutat, per tal de garantir

l'homogeneïtat en els criteris dels serveis ja descentralitzats i per vehicular la

collaboracíó i implementació d'aquells programes no descentralitzats.
- Gestió dels centres i/o serveis adscrits al Servei.
- Relació amb entitats i institucions públiques i privades que intervenen en aquest camp

d'actuació. Elaboració de projectes i propostes d'actuació coordinada que permetin
una posició més eficient de les activitats de l'Àrea.

Funcions:
- Coordinació amb els diferents programes de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut per rebre

informació tant del que fan, com d'allò que coneguin relacionat amb cada programa.
- Coordinació amb altres serveis d'informació de l'Ajuntament per intercanviar la

informació que es disposa i mantenir criteris comuns quant al seu tractament.

- Coordinar els contactes amb els agents socials de la ciutat (agències i viatges, entitats i

associacions, collectius professionals, acadèmies, entitats culturals, etc) vinculats a

àmbits d'informació propis.
- Coordinar i gestionar l'elaboració de material gràfic i imprès d'acord amb les

especificacions de qualitat requerides.
- Elaborar i mantenir actualitzat el mailing del Programa d'Informació.
- Assegurar les trameses d'informació que responguin a les necessitats d'aquesta

informació i dels diferents programes de I' Àrea d'Afers Socials i Joventut.
- Coordinar campanyes puntuals encarregades al Programa d'Informació per altres

programes de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut (inscripcions, ofertes d'ocupació,
etc.).

- Controlar el correcte estat de l'espai d'atenció al públic i la seva infrastructura mate

rial.
- Establir els criteris d'ordenació de l'atenció al públic i la solució dels imprevistos que

es produexin (baixes, permissos, etc.).
- Manteniment d'informació amb el 010
- Vetllar per l'acompliment dels criteris de qualitat i eficàcia en l'atenció al públic.
- Assegurar que la informació arribi al sector de població necessari en cada cas en el

moment oportú i amb el màxim de qualitat.
- Assegurar una autèntica descentralització de la informació a través dels equipaments

adients dins dels Districtes.
- Possibilitar la difusió de la informació pertinent a institucions i entitats alienes a

2.4.2.3.4 Servei d'Informació i Documentació

Codi Dependència: 230.4.09.4

Tipus: Servei d'assistència tècnica.

Nivell estructural: 5 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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l'Ajuntament, però que treballin amb gent susceptible de la intervenció de qualsevol
programa de l'Àrea d' Afers Social i Joventut.

- Dissenyar una xarxa descentralitzada d'informació sobre temes vinculats a l'Àrea
d'Afers Socials i Joventut.

2.4.2.4 Unitat Operativa d'Atenció Social
Codi Dependència: 230.1.15.4
Tipus: Unitat Operativa tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions directives i
de commandament que atribueix a les Prefectures de les Unitats Operatives l'acord de la
Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i, en particular les següents:
- Formalització, a nivell de proposta, dels programes sectorials per al desenvolupament

del pla d'actuació. Definició d'objectius, quantificació de mitjans, elecció dels elements
de control. Determinació d'estratègies metodològiques.

- Elaboració de la proposta pressupostària corresponent a la Unitat.
- Després de l'aprovació de programes i pressupost, el seu seguiment i control, anàlisi de

desviacions, proposta i implantació de mesures correctores.
- Anàlisi d'eficiència i eficàcia de la línia d'actuació de la secció. Optimització de mitjans.

Estudis i valoració de fórmules, alternatives a la directa, seguiment i avaluació en la
prestació de serveis.

- Control dels serveis prestats per tercers per mitjà de conveni o qualsevol altra forma
legal, dins l'àmbit de la Unitat operativa.

- Relacions a nivell executiu, dels serveis i programes amb la resta de l'Administració
Municipal i amb organismes d'altres administracions.

- Promoure la formació del personal tècnic i especialitzat de la Unitat.

2.4.2.4.1 Servei d'Atenció a Sectors de Població
Codi Dependència:230.2.41.9
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
A més de les funcions comunes que corresponen a aquest nivell de commandament en

els aspectes de direcció, coordinació, programació i gestió pressupostària, s'assenyalen
específicament els grups de funcions següents:
Atenció a Ja vellesa.
- Organització, coordinació i seguiment de l'Equip d'Atenció a la Vellesa (EAV) i

coordinació executiva amb els serveis especialitzats de les altres administracions públi
ques.

- Organització, coordinació i seguiment del Servei d'Atenció Telefònica (SAT).
- Organització, coordinació i seguiment dels recursos d'atenció especialitzada no des-

centralitzats.
- Coordinació, seguiment i avaluació de les Residències de vells no descentralitzades.
- Coordinació, seguiment, avaluació del Servei General d'Infermeria.
Atenció a Ja Infància.
- Organització, coordinació i seguiment dels Equips d' Atenció a la Infància i Adolescèn

cia (EAIA), i coordinació executiva amb els serveis especialitzats de les altres
administracions públiques.
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- Organització, coordinació i seguiment dels Recursos d'atenció social especialitzada no

descen trali tzats.
- Coordinació, seguiment i avaluació dels Col·lectius Infantils.
- Coordinació, seguiment i avaluació de les places residencials concertades amb entitats

i particulars.
- Organització, coordinació i seguiment del Servei d'Acolliment Familiar.
Atenció a la Dona.
- Organització, coordinació i seguiment de l'Equip d'Atenció a la Dona (EAD) i del

Centre d'Informació i Urgències de la Dona (CIUD) i coordinació executiva amb els
serveis especialitzats de les altres administracions públiques.

- Coordinació, seguiment i avaluació de la Casa d'Acolliment de Dones maltractades.
- Coordinació, seguiment i avaluació de l'atenció social als Centres de Planificació Fa-

miliar.
Atenció a minories ètniques.
- Organització, coordinació i seguiment de l'Equip d'Atenció a Minories Ètniques

(EAME) i coordinació executiva amb els serveis especialitzats de les altres administra

cions públiques.
En general.
- Desenvolupament d'actuacions conjuntes amb altres organismes i entitats de la Ciutat.
- Coordinació i relació a nivell tècnic amb els Districtes de la Ciutat, per tal de garantir

l'homogeneïtat en els criteris dels serveis ja descentralitzats i per vehicular la
col·laboració i implementació d'aquells programes no descentralitzats.

2.4.2.4.2 Servei d'Ocupació
Codi Dependència: 230.2.42.0

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
A més de les funcions comunes que corresponen a aquest nivell de commandament en

els aspectes de direcció, coordinació, programació i gestió pressupostària, s'assenyalen
específicament els grups de funcions següents:
- Organització, coordinació i seguiment dels projectes autoocupacionals que es presen

tin i siguin aprovats.
- Organització, coordinació i seguiment dels diferents plans i projectes que cerquen la

inserció en empreses.
- Organització, coordinació i seguiment dels aspectes de formació de projectes autoocu

pacionals o d'inserció en empreses.
- Organització, coordinació i seguiment de les iniciatives d'orientació professional que

es realitzen mitjançant plans o projectes d'ocupació i de les que es realitzen en centres

d'ensenyament mitjà o en el CIAJ.
- Organització, coordinació i seguiment de l'acolliment de persones en situació d'alt risc

social i de la seva inserció en projectes autoocupacionals o d'inserció en empreses.
- Organització, coordinació, seguiment i avaluació d'iniciatives de formació prèvies a un

procés d'inserció laboral.
- Coordinació i relació a nivell tècnic amb els Districtes de la Ciutat, per tal de garantir

l'homogeneïtat de criteris i d'actuacions entre l'atenció primària i l' especialitzada.
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2.4.2.4.3 Servei d'Inserció Social
Codi Dependència: 230.2.43.0
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
A més de les funcions comunes que corresponen a aquest nivell de commandament en
els aspectes de direcció, coordinació, programació i gestió pressupostària, s'assenyalen
específicament els grups de funcions següents:
Atenció a les drogodependències.
- Organització, coordinació i seguiment dels CAID/CASO de l'Àrea (Centres d'Atenció

Social a Drogadictes) en coordinació amb els altres de la Ciutat i els serveis
especialitzats d'altres administracions públiques.

- Organització, coordinació i seguiment dels recursos de dia (tallers i centres d'activi
tats) i dels recursos residencials (La Granja i les residències urbanes) previstos en el
programa DROSS.

- Promoció d'iniciatives de prevenció específica i inespecífica de drogodependències en
el marc de la promoció de la salut.

- Coordinació i relació a nivell tècnic amb el Pla Municipal de Drogodependències.
Reinserció.
- Organització, coordinació i seguiment de l'atenció social als jutjats, presons i Fiscalia,

en coordinació amb els responsables de l'Administració de Justícia.
- Organització, coordinació i seguiment del Centre d'acolliment per a persones provi

nents de centres penitenciaris.
- Organització, coordinació i seguiment dels Centres d'acolliment per a persones en

situació de marginació i desarrelament social.
- Organització, coordinació seguiment del SAUD (Servei d'Atenció a les Víctimes de

Delictes), en coordinació amb el Consell de Seguretat Urbana i l'Àmbit de la Via Pú
blica.

- Coordinació tècnica amb els responsables a la Ciutat dels cossos de seguretat.
Atenció a sectors d'alt risc:
- Organització, coordinació i seguiment del servei d'acolliment a transeünts i persones

que viuen una situació consolidada de desarrelament social.
- Organització, coordinació i seguiment dels serveis bàsics d'higiène, alimentació i abric

que s'adrecen al sector poblacional descrit.
En general.
- Desenvolupament d'actuacions conjuntament amb altres organismes i entitats de la

Ciutat.
- Coordinació, a nivell tècnic amb els Districtes de la Ciutat, per tal de garantir

l'homogeneïtat de criteris i actuacions entre l'atenció primària i l'especialitzada.

2.4.2.4.4 Oficina Permanent d'Atenció i Orientació
Codi Dependència: 230.2.44.1
Tipus: Centre de prestació de serveis personals
Nivell estructural: 6 Classe: 9
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Recepció i atenció a les persones que, davant d'una situació de crisi, sol' liciten

assistència en els dies i hores en què els serveis normalitzats d'Afers Socials no tinguin
permanència o bé no existeixin.
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- Entrevista prèvia i solució puntual del cas mitjançant ajuda, informació o ingrés en

l' establiment adequat, passant posteriorment el cas al servei corresponent.
- Organització del Servei d'Emergències Socials, integrat en la Comissió Municipal

d'Emergències format per 6 equips de tres persones, un conductor i un cap, que

actuen en les situacions decretades pels òrgans competents.
- Desenvolupament d'actuacions conjuntament amb altres organismes i entitats de la

Ciutat.
- Organització del servei automòbil de l'Àrea.

Per acord de la Comissió de Govern de 23 de febrer de 1990 s'aprova la nova normativa

per a l'estructuració i funcionament del Servei d'Emergències Socials, de l'Àrea
d'Afers Socials i Joventut.

La Normativa d'Estructuració i Funcionament del Servei d'Emergències Socials, aprova

da per la Comissió Municipal Executiva, de 21 d'abril de 1978, requereix una adaptació
a les circumstàncies actuals. L'adaptació que proposem té com a base el decret

d'Alcaldia, de 21 d'abril de 1980, i l'experiència acumulada durant els anys de

funcionament del servei.

Bases d'actuació

1. El Servei d'Emergències Socials, adscrit a l'Oficina Permanent d'Afers Socials, de la

Unitat operativa d'Atenció Social, té al seu càrrec l'atenció dirigida a les persones en

circumstàncies socials que ho requereixin, en els casos següents:

1.1 En sinistres per causa d'enfonsaments, incendis, inundacions, etc., quan el Servei

d'Extinció d'Incendis i de Salvaments consideri que cal prestar atenció social als

darnnífícats.

1.2 En casos de calamitats o sinistres especialment greus, quan la Comissió Munici

pal d'Emergències consideri que convé prestar atenció social als damníficats,
d'acord amb els plans d'actuació existents.

Centre d'Acció

2.1 El centre d'acció i la base administrativa es troba a l'Oficina Permanent d'Afers

Socials, carrer del Comerç núm. 44, pel fet que en aquesta oficina hi ha

funcionaris de guàrdia permanentment (24 hores diàries durant els 365 dies de

l'any), per la qual cosa és adient per rebre avisos, transmetre comunicacions i

tenir sempre a punt l' equipament necessari en el moment que es produexi un si

nistre.

2.2 Els mitjans que disposa l'Oficina Permanent per portar a termela funció de

connexió bàsica amb el Servei d'Emergències Socials i ser-ne el centre de l'acció,
són els següents: comunicacions telefòniques i equips mòbils.

Comunicacions telefòniques

3. El Servei de comunicacions telefòniques establert a l'Oficina Permanent a què es

refereix l'apartat anterior, consisteix en:

3.1 Un telèfon amb un número reservat, conegut només per l'Alcaldia, la Coordina

ció de Serveis de Protecció Ciutadana, el Centre de Coordinació operativa de

Protecció Ciutadana, el Cap del Servei d'Extinció d'Incendis i de Salvament i el
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3.2 Els números de telèfon dels funcionaris voluntaris adscrits al Servei d'Emergèn
cies socials, per poder-los localitzar i avisar-los quan se'ls necessiti.

Cap de la Guàrdia Urbana. Aquest telèfon s'ha d'utilitzar exclusivament per a les
atencions d'emergència social i no ha de constar a les guies telefòniques perquè
la seva utilització lliure no dificulti l'actuació urgent.

3.3 Els números dels localitzadors telefònics o dels fonomissatges que utilitzen els
funcionaris que estan de guàrdia o prestant un servei, per poder-s'hi comunicar
sempre que no s'hi pugui establir comunicació telefònica directa.

Equips Mòbils

4.1 Una oficina mòbil per poder-la traslladar al lloc del sinistre. Bàsicament, consta:
d'una taula, d'una màquina d'escriure i d'un telèfon.

4.2 Els equips personals contra les inclemències del temps necessaris per als
funcionaris en acció.

4.3 Qualsevol altre mitjà complementari que es consideri necessari per a l'eficàcia de
les actuacions.

Distintius i Credencials

5. Els elements distintius del Servei d'Emergències Socials s'han d'utilitzar per facilitar
les actuacions pertinents.

5.1 Els distintius han d' estar sota la custòdia personal dels funcionaris adscrits al
servei, els quals tenen l'obligació d'utilitzar-los només quan actuïn a causa d'un
sinistre.

5.2 Hi ha distintius personals i de vehicles, consistents en una targeta credencial
d'identificació i han de ser coneguts principalment pel Servei d'Extinció d'Incen
dis i Salvament i la Guàrdia Urbana.

5.3 Els vehicles propis que utilitzin els funcionaris en els desplaçaments que hagin de
fer a causa d'un sinistres per raó del servei, han d'exhibir el distintiu en el
parabrisa del davant amb la finalitat que els sigui facilitat l'accés al lloc del
sinistre i l'aparcament a prop i de facilitar-los la circulació i l'aparcament durant
els desplaçaments que hagin de fer a causa del sinistre.

Torns de Guàrdia

6. S'han d' establir torns de guàrdia entre els funcionaris voluntaris adscrits a les Àrees
que formen part de la Comissió de Benestar Social i els adscrits als diferents Serveis
Personals de Districte.

6.1 Característiques dels torns:
Els torns han de ser setmanals i comprendre les vint-i-quatre hores del dia,
festes incloses.

- El nombre de funcionaris adscrits a cada torn és de tres.
- Hi ha d'haver set torns de guàrdia, entre els quals s'ha d'establir la rotació ne-

cessària.
- Durant els períodes de vacances i en les baixes per malaltia o d'altres absències
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justificades, el Cap del Servei ha de disposar allò que cregui pertinent perquè
el servei sigui atès, temporalment, podrà establir les permutes, substitucions o

reduccions mínimes que calgui.

6.2 Els funcionaris de guàrdia no tenen l'obligació d'estar en un lloc concret, però no

poden anar-se de Barcelona; han de ser localitzables fàcilment i en ser cridats

han de deixar estar immediatament allò que estiguessin fent i acudir allà on se'ls

digui.

6.3 L'adscripció al Servei d'Emergències Socials, quan es tracti de funcionaris

destinats a àrees diferents de la d'Afers Socials i Joventut, es farà mitjançant una

proposta acordada entre els caps respectius i presentada al Coordinador de

l'Àrea d'Afers Socials i Joventut, el qual decidirà.

6.4 Els funcionaris voluntaris adscrits al Servei d'Emergències Socials perceben un

plus pel sol fet d' estar-hi adscrits i d'atenir-se als condicionaments de l'apartat
6.2. Aquest plus és mensual i es percep juntament amb la nòmina, sense que això

sigui un obstacle per cobrar les hores extraordínàríes no habituals que els

funcionaris puguin meritar per les actuacions fetes fora dels seus horaris

habituals de servei.

6.5 Fora dels torns de guàrdia, els funcionaris adscrits al Servei d'Emergències
Socials poden ser cridats a actuar quan ho demani la magnitud d'un sinistre o

quan la Comissió Municipal d'Emergències decreti una situació d'alerta.

6.6 A més dels funcionaris adscrits als torns de guàrdia, n'hi ha d'haver un, amb les

mateixes condicions retributives que els altres, que s' encarregui de conduir

l' oficina mòbil.

Direcció del Servei

7. La direcció del Servei d'Emergències Socials Correspon al Cap de l'Oficina Perma

nent.

7.1 El Cap de l'Oficina Permanent té com una de les seves funcions dirigir totes les

actuacions del Servei d'Emergències Socials.

7.2 Tenint en consideració les característiques especials de disponibilitat de la

Direcció del Servei, el Cap ha de tenir el suport d'un Responsable Adjunt que el

supleixi quan ell no pugui dirigir les actuacions personalment (vacances, baixes,
indisposats, absències de Barcelona, etc.).

Actuació en sinistres

8.1 En rebre l'avís d'actuació, l'Oficina Permanent ha de demanar la naturalesa del

sinistre i el lloc exacte on s'ha produït, el nombre de famílies o d'habitatges que

pot afectar i quin servei, organisme o autoritat demana la intervenció.

8.2 L'oficina Permanent ha de transmetre l'avís i les dades corresponents al Cap del

Servei o si de cas no és possible, al Responsable Adjunt.

8.3 Un cop hagi rebut l'avís, el Cap o el seu Adjunt, ha de disposar que siguin cridats

els components del torn de guàrdia o només els que calgui.



8.5 Un cop apreciades les característiques del sinistre i el nombre de persones
afectades, el Cap o el seu Adjunt, si cal, poden cridar els components del torn de
guàrdia que segueixi dins de l'ordre rotatori, i així successivament.

8.4 Immediatament després d'haver rebut l'avís, amb el mitjà més ràpid possible, els
funcionaris localitzats s'han de presentar al lloc del sinistre, on el Cap o el seu

Adjunt, prendran les decisions pertinents per prestar atenció social a les persones
afectades.

8.6 El Cap o el seu Adjunt, si ho creu convenient per a l'eficàcia de la intervenció del
Servei d'emergències Socials, tant en el cas que necessiti fer comunicacions
radiofòniques com desplaçar funcionaris, traslladar damnificats o els mitjans
materials que el servei necessiti, pot demanar que l'auxiliïn vehicles de la Guàrdia
Urbana o, si no n'hi ha de disponibles, del Servei d'Extinció d'Incendis i Salva
ment.

Atencions als Damnificats.

9. Les primeres atencions a les persones damnificades en un sinistre han de ser

disposades pel Cap o el seu Adjunt, que han de decidir si són escaients o no.

9.1 Les atencions que poden dispensar el Cap o el seu Adjunt segons els casos, són
les següents:

A) Traslladar els damnificats als domicilis del seus familiars amb els vehicles
referits en l'apartat 8.6 d'actuació en sinistres, amb automòbils propis dels
funcionaris en acció o amb taxis.

B) Concedir les dietes fixades per la Regidoria de l'Àrea d'Afers Socials i
Joventut als darnníñcats que puguin resoldre la situació pels seus propis
mitjans, per una durada de tres a cinc dies si el sinistre ocorre en dia festiu o
en vigília de festa.

C) Allotjar els damnificats en establiments hotelers pel mateix període de temps
que en el punt anterior. Per buscar els allotjaments i traslladar-hi els
damnificats es tindrà en consideració el que s'ha dit al punt A d'aquest mateix
apartat.

9.2 En cas d'urgència, qualsevol altra mena d'atenció que es consideri oportuna.

9.3 Continuar les atencions per un període superior a l'assenyalat al punt B es

competència de la Regidoria de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut.

Finançament de les actuacions

10. Les partides destinades a atencions a damnificats, subministrament i manteniment
dels mitjans materials i les despeses diverses s'han d'incloure en els pressupostos or

dinaris.

10.1 De les quantitats pressupostades, n'hi ha d'haver un tant en efectiu dipositat a

l'Oficina permanent i a la disposició del Cap i el seu Adjunt perquè en puguin
disposar per a les despeses d'actuació i primeres atencions als darnnífícats.

10.2 Com a despeses immediates d'actuació, s'hi han de considerar les que puguin
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causar els funcionaris durant les emergències a causa dels desplaçaments,
encara que sigui amb el seu propi vehicle, les trucades telefòniques, els àpats
que hagin de fer raó de la permanència en el servei i d'altres de necessàries

motivades per la seva actuació.

10.3 Com a despeses inajornables per a les primeres atencions als darnnífícats, s'hi

han de considerar les ocasionades pels àpats, trasllats, allotjament, dietes i

tota altra despesa peremptòria.

10.4 Les quantitats esmerçades pels conceptes anteriors han de ser reposades sense

dilació i en efectiu al dipòsit que es refereix l'apartat deu.

10.5 Les atencions posteriors que disposi la Regidoria de l'Àrea d'Afers Socials i

Joventut, d'acord amb l'apartat 9.3 d'atenció als damníñcats, també han de

ser considerats urgents i portades a terme amb urgència.

Calamitats públiques i Grans Sinistres

11. En les situacions de calamitats públiques i de grans sinistres, el Servei d'Emergèn
cies socials ha d'actuar d'acord amb allò que disposa al decret de l'Alcaldia, de 21

d'abril de 1980 i d'acord amb els plans d'actuació emanats de la Comissió Municipal
d'Emergències.

11.1 En el supòsit que un gran sinistre, tot i la seva magnitud o característiques

particulars, pugui ser atès pels mitjans propis del Servei d'Emergències
Socials, inclosa la mobilització de què es parla en els apartats 5 de torns de

Guàrdia i l'apartat 3 d'actuació en sinistres, s'ha d'actuar de la mateixa

manera que en els casos de sinistre; tret que s'ha de notificar l'actuació al

Coordinador de Serveis de l' Àrea d'Afers Socials i Joventut, el qual haurà

d'ordenar allò que consideri procedent i podrà decidir d'assumir la responsabi
litat directa de les actuacions personalment o que l'assumeixin el Cap de la

Unitat operativa o el Cap del Servei d'Emergències Socials.

11.2 Quan l'envergadura del sinistre o de la calamitat pública requereixin més

atencions personals i més mitjans dels qe disposa el Servei d'Emergències
Socials, la Coordinació de Serveis de l'Àrea d' Afers Socials i Joventut ha de

donar les instruccions que consideri adequats i de la mateixa manera que en

l'apartat anterior, pot assumir la responsabilitat directa de les actuacions. 11.3

Quan l'envergadura del sinistre o de la calamitat pública requereixin més

atencions personals i mitjans municipals dels que pugui disposar la coordina

ció de Serveis de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut, s'ha d'actuar d'acord amb

les instruccions que dicti l'Alcaldia expressament per a aquest cas i amb les
.

ordres de la persona o la comissió que delegui.

12.1 La Regidoria de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut està facultada amb caràcter

decisori per desenvolupar i interpretar aquesta normativa i per disposar
maneres d'actuació i mitjans excepcionals quan consideri que les característi

ques de determinats sinistres a atendre pel Servei d'Emergències Socials ho

exigeixen.

Normes addicionals

12.2 Així mateix, la Regidoria de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut pot adoptar
normes complementàries que impliquin la modificació a l'ampliació d'aquesta
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normativa i pot desenvolupar-les temporalment fins que sigui aconsellable la
modificacíó o ampliació definitives, que s'han de tramitar pels procedimentsreglamentaris vigents o si no n'hi ha, pels que formuli la Secretaria General.

12.3 Les normes de funcionament del Servei d'Emergències Socials, totalment o
només la part que correspongui i tota altra incidència bàsica posterior, s'han
de comunicar a les autoritats i als òrgans, l'acció connexa dels quals amb el
Servei d'Emergències Socials interessi.
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2.5 ÀREA D'ESPORTS

ÀMBIT 2

367



I. COMPETÈNCIA

La que resulta de la integració de les funcions assignades al òrgans que configuren la seva

estructural i que es determinen a continuació.

ÀMBIT 2
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11. ESTRUCTURA

2.5 REGIDOR DE L'ÀREA D'ESPORTS (D.A. de 16 de desembre de 1988 i C.G. de 13 de juliol
de 1990).

CENTRE GESTOR D'ESPORTS.
2.5.1 Director del Centre Gestor d'Esports.

2.5.1.1 Secretaria Tècnica del Centre Gestor d'Esports.
2.5.1.2 Unitat Operativa de Programació i Avaluació del Centre Gestor d'Esports.

2.5.1.2.1 Servei d'Informació Esportiva
2.5.1.2.2 Negociat d'Esports.

2.5.1.3 Unitat Operativa d'Obres i Gestió d'Instal·lacions.
2.5.1.3.1 Servei d'Obres i Instal·lacions Esportives.

2.5.1.3.1.1 Oficina Tècnica d'Obres i Instal·lacions Esportives.
2.5.1.3.2 Servei de Gestió d'Equipaments Esportius.

2.5.1.4 Unitat Operativa de Promoció Esportiva.
2.5.1.4.1 Servei d'Actes Esportius.
2.5.1.4.2 Servei d'Esport per a Tothom.
2.5.1.4.3 Servei de l'Esport Escolar.
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 2
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

2.5 REGIDOR DE L'ÀREA D'ESPORTS.
Codi Dependència: 622.2.41.3
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 1 Classe: 2

Funcions:
Les assenyalades en el punt 6.2 del Text Refós dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14
de setembre de 1983.

CENTRE GESTOR D'ESPORTS

A) Acord de constitució
La Comissió de Govern, en sessió de 13 de juliol de 1990, acordà constituir el Centre
Gestor d'Esports, que s'insereix dins de l'Àrea d'Esports.

B) Norma constitutiva
Primer.
Els òrgans auxiliars de tota classe i nivell que integren actualment l'Àrea d'Esports, segonsl'acord de la Comissió Municipal de Govern de 8 de juliol de 1988, i el Decret de l'Alcaldia
de 16 de desembre del mateix any, es constitueixen en un Centre Gestor denominat Centre
Gestor d'Esports, com a òrgan especial d'administració dotat d'autonomia funcional i de
gestió econòmica, en els termes previstos a la Normativa Marc per a la regulació dels
Centres Gestors, aprovada per l'acord de la Comissió de Govern d'I de març de 1989,
ratíñcat pel Consell Ple 1'11 de març del mateix any.

Segon.
El Centre Gestor d'Esports queda adscrit a l'Àmbit de Benestar Social.

Tercer.
De conformitat amb el que disposa la Norma 9 de la Normativa Marc indicada anterior
ment, s'estableixen dins del Centre Gestor d'Esports els subcentres de Promoció Esportiva,
i d'Obres i Equipaments Esportius.

Quart.
1. L'objecte principal del Centre Gestor d'Esports és la promoció de la pràctica esportiva

entre els ciutadans de Barcelona, constituint i posant a la seva disposició instal·lacions
esportives de qualitat en gestió directa o concertada, organitzant esdeveniments i
fomentant l'associacionisme esportiu. Aquests objectius es concretaran en les finalitats
següents:

a) La promoció de l'activitat esportiva en la Ciutat.
b) La gestió i utilització de les instal·lacions esportives municipals no transferides als

Districtes ni a l'empresa municipal «Barcelona, Promoció d'Installacíons Olímpi
ques, S.A.».

c) L'organització de competicions esportives i esdeveniments relacionats amb l'esport
d'Àmbit local i internacional d'interès per la ciutat.

d) L'impuls, coordinació i avaluació de l'actuació esportiva dels Consells Municipals
dels Districtes.

e) La conservació, manteniment, reparació, ampliació i transformació dels Centres
esportius municipals no transferits als Districtes.
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f) La reparació major i l'ampliació o transformaió dels Centres esportius municipals no

transferides als Districtes.

g) L'elaboració de projectes i la construcció de nous centres esportius municipals, amb

excepció d'aquells que per les seves característiques especials corresponguin a

l'Àrea de Projectes i Obres de l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis municipals o a les

empreses municipals integrades en el «Holding Olímpic, S.A.».

2. Aquestes comeses seran realitzades pel Centre Gestor d'Esports mitjançant l'exercici de

les funcions consignades en el document que determina l'estructura interna del Centre i

que s'aprova juntament amb aquesta Norma constitutiva.

Cinquè.
1. La superior direcció i administració del Centre correspon al Consell d'Administració,

presidit per l'Alcalde i integrat pels Consellers membres de la Comissió municipal de

Govern, i el Conseller delegat; tot això de conformitat amb el que es preveu a la Norma

tretzena de la Normativa Marc esmentada.

2. Com a òrgan complementari del Consell d'Administració, podrà constituir-se una

Comissió informativa de suport i anàlisi, per als assumptes d' especial relevància que

siguin competència del Centre Gestor.

Sisè.
S'atribueixen al Conseller delegat del Centre, a l'empara del que es preveu a les normes

dotzena, apartat e) i tretzena, paràgraf 2, i a la disposició addicional de la Normativa Marc

esmentada, les facultats següents:

a) Exercir la superior inspecció dels serveis del Centre.

b) Impartir les ordres i instruccions que consideri convenients per aplicar la política i

directrius que assenyali el Consell d'Administració.

e) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions la quantia de les quals excedeixi

a la competència atribuïda al Director del Centre i no sigui superior al cinquanta per

cent (50%) dellímit aplicable a la contractació directa.

d) Contractar obres, serveis i subministraments, d'acord amb el procediment legal esta

blert, sempre que la seva quantia recaigui dins dels límits asenyalats a l'apartat anterior

i la durada del contracte no sigui superior a l'any, ni exigeixi crèdits superiors als

consignats en el Pressupost anual.

e) Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i en el que

excedeixi de les facultats assignades al Director del Centre.

f) Ordenar transferències de crèdit, dins del mateix capítol pressupostari i de les dotacions

assignades al Centre Gestor, fins als límits assenyalats en les Bases d'execució del Pres

supóst.
g) Disposar la pròrroga, novació i resolució dels contractes atorgats per sí mateix o pel

Director del Centre; així com la imposició de sancions pel seu incompliment.
h) Concedir subvencions a entitats, organismes i particulars, fins al límit de dos milions

(2.000.000) de pessetes.

Setè.
Corresponen al Director del Centre les atribucions següents:

1. Les assenyalades a l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de

17 de juny de 1955, excepte l'ordenació de pagaments.
2. Totes les asenyalades als apartats A (de caràcter general), B (en matèria d'organitza

ció), C (en matèria de personal) i D (en matèria de processos de treball), de la norma

setzena de la Normativa Marc Reguladora dels Centres Gestors.
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3. Totes les assenyalades a l'apartat E (en matèria econòmica) de la pre-esmentada norma
setzena.

4. Aquelles altres que expressament li atribueixi el Consell d'Administració, o li assenyaliel Conseller Delegat, d'acord amb el que estableix la Norma setzena, A, h) de la
Normativa Marc.

Vuite.
Dins de l'estructura bàsica a què es refereix el paràgraf 2 de l'extrem tercer de la presentNorma constitutiva, la configuració dels òrgans de treball, la seva assignació de tasques, la
seva possible agrupació en sub-òrgans de base i les relacions de coordinació i subordinació
entre ells, correspondrà al Director del Centre.

Novè.
1. Sens perjudici dels seguiment periòdic de l'acompliment dels programes i de l'obtenció

de resultats a què estigui sotmès el Centre per part de la Comissió municipal de Govern,el Director del Centre, abans que acabi el mes de setembre de cada any, haurà d'elevar
al Consell d'Administració, per mitjà del Conseller Delegat, una proposta sobre el
manteniment o modíficacíó d'objectius i resultats exigibles per a l'exercici següent, els
indicador aplicables i les mesures de tota classe que, al seu parer, siguin necessàries peraconseguir-los.

2. Aquesta proposta serà analitzada i indormada, en el seu cas, per la Comissió informati
va a què es refereix el paràgraf 2 de l'extrem quart de la present Norma constitutiva i,
en qualsevol supòsit, per l'òrgan de suport constituït en virtud del que disposa el
paràgraf 2 de la norma dinovena i en la Disposició transitòria única de la repetidaNormativa Marc.

Desè.
1. El sistema comptable del Centre Gestor ha de permetre conèixer el cost global del

funcionament del Centre i en el seu cas dels subcentres i serveis que l'integren. En
aquest sentit cada installació disposarà d'un compte d'explotació separat, presentant al
final de cada exercici un balanç econòmic de la seva activitat.

2. Les possibles pèrdues resultants de la gestió del Centre, seran compensades per
l'Ajuntament a l'acabament de cada exercici, de manera que pugui començar el següentamb la balanç equilibrat; llevat que la Comissió de Govern, en virtud del que estableix la
Norma vint-i-setena, 1, 2n, de la Normativa Marc, decidís l'extinció del Centre Gestor
com a tal.

2.5.1 DIRECTOR DEL CENTRE GESTOR D'ESPORTS
Tipus: Àrea d'Actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 4

Funcions:
Sota la dependència directa del Regidor de l' Àrea d'Esports i Conseller Delegat del Centre
Gestor, li corresponen les següents atribucions:
- Les que se li assignen a l'extrem sisè de la Norma constitutiva del Centre, d'acord amb

l'establert a la Norma 16. de la Normativa Marc reguladora dels Centres Gestors.
- Les assenyalades amb caràcter general pels Coordinadors de Serveis, en l'extrem setè dels

Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, Text Refós.
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2.5.1.1 Secretaria Tècnica del Centre Gestor d'Esports
Tipus: Secretaria Tècnica

Nivell estructural: 3 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
Les que amb caràcter general s'estableixen per aquests òrgans a la tipologia orgànica
aprovada per la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981, i el Decret

de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988 i de forma especial:

- Assumir qualsevol projecte especial que li encarregui el Director del Centre (Pla
Estratègic, Comissió Institut Municipal d' Animació i Esplai, etc), i participar, per

delegació, en els Congressos Nacionals i Internacionals, o intervencions i d'altres mesas

de debat en matèria esportiva, en els que estigui interessat l'Ajuntament.
- Definir, supervisar i valorar tots els estudis encarregats a l'exterior encaminats al

coneixement de la realitat esportiva de la ciutat. Supervisar tots aquells estudis i treballs

de camp generats des de la pròpia Àrea, en especial el cens de clubs i instal·lacions.

- Assistir i assessorar al Director del Centre Gestor quant a les necessitats metodològiques
de programació i avaluació de tota l' Àrea, molt especialment aquelles que es refereixen

a l'elaboració i seguiment dels sistemes d'informació per a la direcció.
- Coordinar i supervisar l'elaboració dels documents generals del Centre Gestor (memò

ria, Informe de l'esport a la ciutat, etc ... ) i d'altres publicacions.
- Definir els indicadors generals del sistema esportiu de la Ciutat.
- Establir els criteris de la planífícacíó dels Equipaments esportius de la ciutat.

2.5.1.2 Unitat Operativa de Programació i Avaluació del Centre Gestor d'Esports.
Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives

i de comandament atribuïdes als Caps de les Unitats Operatives per l'acord de la Comissió

Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i, en particular, les següents:
- Programació, avaluació i control de la gestió municipal cap l'esport.
- Coneixement de la realitat esportiva i normalització d'indicadors.

- Actualització i manteniment del Cens d'Instal·lacions esportives i dels clubs esportius.
- Seguiment de l'activitat del Centre Gestor i del grau de compliment dels objectius

establerts i actualització dels quadres de comandament.

- Gestió dels recursos humans del Centre Gestor.
- Gestió econòmica del Centre Gestor.
- Actualització del sistema d'informació a la direcció que es defineixi pel Centre Gestor.

- Millora dels procediments i mètodes de treball en coordinació amb els serveis centrals

d'Organització.
- Suport administratiu a les Unitats d'Obres i Instal·lacions i de Promoció Esportiva.

2.5.1.2.1 Servei d'Informació Esportiva.
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:
- Recerca, manteniment i distribució d'informació esportiva al ciutadà: sobre activitats i

equipament esportiu, ajuts de l' Administració, fons documental i congressos i simpòsiums.
- Realització, edició i distribució de les publicacions i informacions del Centre Gestor.

- Canalització de l'activitat publicitària del Centre Gestor envers els diferents mitjansde comunicació.
Realització de stands en Fires esportives.

- Proposta i organització de simpòsiums i congressos de caràcter esportiu i cursets de
formació esportiva.

- Proposta de convenis amb centres de documentació.
- Servei de consulta, préstec i reproducció de documentació.
- Tractament material de la documentació: resum dels diaris, butlletí de sumaris, etc.
- Classificació i arxiu documental.
- Informació de base per a la planíficació i gestió del Centre Gestor, treballs de camp,

tractament informàtic de la informació i creació d'indicadors.
- Suport informatiu i documental de les dependències del Centre Gestor.
- Servei d'atenció directa al públic en collaboracíó amb el 010.

2.5.1.2.2 Negociat d'Esports
Tipus: Negociat d'assistència administrativa
Nivell estructural: 5 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència administrativa als altres òrgans auxiliars del Centre Gestor.

- Preparació del pressupost del Centre Gestor.
Administració de les partides pressupostàries del Centre Gestor i de les quantitats
lliurades en concepte de despesa a justificar.
Expedients d'autorització de despeses.
Tramitació dels expedients de concessió de subvencions amb fins esportius i de
concessió de premis i medalles.
Instrucció dels expedients dels concerts i convenis de l' Ajuntament amb altres entitats
públiques o privades, per a la promoció d'actes i activitats esportives i per a la
realització d'obres en els edificis o ínstallacions esportives.
Elaboració, control i seguiment del procés d'informatització del Centre Gestor.
Control de la situació, destinació i horaris del personal del Centre Gestor, en coordina
ció amb els serveis competents de l'Àrea de Personal, tramitació d'incidències.
Contractació de monitors o experts per a cursets i entrenaments esportius i del
personal de la temporada d'estiu per a les piscines.
Funcions administratives relacionades amb l'actuació i gestió dels monitors per a

l'ensenyament esportiu.
Inventari, control i administració dels béns materials adscrits o subministrats al Centre
Gestor.
Control de costos dels serveis del Centre Gestor.
Subministrament de les dades necessàries per a la confecció dels indicadors de resul
tats.

Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències fins a
la consumació del contracte, relatius a:

Les obres de conservació, manteniment, reparació, transformació i construcció dels
edificis i ínstallacíons esportius adscrits al Centre Gestor.
- L'adquisició, l'arrendament o el subministraments dels següents béns mobles:
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combustibles, llavors, adobs, àrids, material elèctric i de lampisteria, pintura,

productes químics, materials per al manteniment de les installacions, aparells,
maquinària i estris específics.

- L'adquisició de material esportiu de tota mena i elements mòbils per a Centres i

activitats esportives.
- L'adquisició de llibres, revistes, diaris, publicacions i documentació de l'especialitat.
- Altres béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic destinats als òrgans del

Centre Gestor.
- La concessió d'explotació de les installacíons esportives i de l'arrendament a

tercers per a la seva gestió.
- Tramitació de factures i actes de recepció.
- Tramitació dels expedients d'adquisició d'installaclons esportives i edificis per al seu

emplaçament, de concessió de l'ús d'installacions i de cessió gratuïta de l'equipament.
- Assegurança dels béns i riscs del Centre Gestor.

2.5.1.3 Unitat Operativa d'Obres i Gestió d'Installacíons.

Tipus: Unitat Operativa tècnica

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives

i de comandament atribuïdes als Caps de les Unitats Operatives per l'acord de la Comissió

Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981, i, a més, les següents:
- Atencions per a la conservació, l'entreteniment i la seguretat dels edificis i ínstallacíons

esportives no transferides als Districtes, mitjançant els Serveis Tècnics encarregats de la

conservació dels equipaments.
- Execució directa mitjançant els mateixos serveis, dels treballs d'entreteniment i posta a

punt de les instal·lacions.
- Administració del material esportiu i de la maquinària, els estris, els utillatges, i els

consumibles per a l'entreteniment i la posta a punt de l'equipament.
- Cura i organització de la vigilància dels edificis i installacions no descentralitzats

funcionalment ni territorialment; mitjançant els serveis corresponents.
- Proposta de normativa d'ús i gestió de l'equipament esportiu municipal.
- Informe de les cessions a tercers de centres i installacions esportives que efectuïn els

Districtes.
- Assessorament tècnic per a la conservació, entreteniment i ús de les ínstallacions

esportives transferides als Districtes.

Suport tècnic de les funcions polítiques o decisòries relatives als Centres i Installacions

esportives transferides als Districtes, i retingudes per l'Administració municipal centra

litzada segons la Transferència 11.

2.5.1.3.1 Servei d'Obres i Instal-lacíons esportives.
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Construcció, ampliació, transformació i reparacions majors dels edificis i ínstallacíons

esportives municipals, amb excepció d'aquelles que, per les seves especials caracterís

tiques, corresponen a l'Àrea de Projectes i Obres de l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis

Municipals.
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- Conservació, manteniment i reparació menor dels centres i installacions esportives de
explotació directa, no transferits als Ditrictes (ni adscrits a Barcelona Promoció i
Installacíons S.A.).

- Informes tècnics respecte de les anteriors matèries, i especialment sobre matèries,
mètodes de treball i materials utilitzats.

- Estudis i actualització, dels quadres de preus, jornals, materials i unitats d'obra, en
coordinació amb els Serveis tècnics competents de l'Àrea de Projectes i Obres (pel
que fa a obra nova), i de l'Àrea d'Organització i Serveis Generals (conservació).

- Elaboració dels projectes per a les obres de nova planta, modificació i reparació major
d' edificis i installacíons.

- Formulació dels plecs de condicions facultatives especials, dels contractes de conser
vació.

- Informes tècnics en els expedients de contractació i de les incidències que se'n deri-
vin.

- Expedició de les ordres de treball als contractistes i comprovació del seu acompliment.
- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs realitzats mitjançant contractes.
- Formulació i revisió de les relacions valorades i de les certíñcacions d'obres o ser-

veis.
- Revisió i control de les factures per treballs o serveis de manteniment.
- Direcció i, si és el cas, execució directa dels treballs esmentats i també de les tasques

d'adequació, preparació i marcatge dels camps, les pistes i els espais per a la pràctica
esportiva, així com dels que impliquin l'entrenament i funcionament dels equips de
depuració, ventilació, climatització i similars.

- Control de la seguretat i higiène del personal, edificis, locals i mstalIacíons de la
competència directa del Servei.

- Control de l'estat de conservació i manteniment dels centres i installacions cedits.
- Gestió de la Brigada de manteniment de les installacions esportives.

Per al desenvolupament del programa d'inversions previstes per a la constitució
d'equipaments esportius, fins al 92, es preveu la constitució d'un lloc de Cap de Projecte
B o d'un lloc de tècnic d' especial qualificació tècnica, que tindrà al seu càrrec la
realització d'informes sobre projectes, el seguiment de l'obra i la realització d'estudis per
a la readaptació dels equipaments després dels J.J.O.O.

2.5.1.3.1.1 Oficina Tècnica d'Obres i InstalIacions Esportives.
Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- El seguiment dels projectes i obres encarregades a l' exterior.

- Elaboració dels projectes d'obres i instal·lacions propis del Servei.
- Assistència tècnica per a l'elaboració dels criteris de la política de conservació d'ins-

tal·lacions.

2.5.1.3.2 Servei de Gestió d'Equipaments Esportius
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió i administració de les ínstallacíons d'interès de la Ciutat d'explotació directa.
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- Control i seguiment de l'activitat i de I'estat de conservació de les instal·lacions

d'interès de la Ciutat cedides a entitats alienes.
- Elaboració del diagnòstic anyal sobre I'estat, ús i gestió de tot I'equipament esportiu

municipal.
- Obtenció i anàlisi de la informació bàsica per determinar les possibilitats d'habilitació de

nous emplaçaments i de la dotació existent, i també els mitjans d'accés als punts esportius
de tots els sectors sòcio esportius interessats, en especial: esport escolar, formació

professional, tercera edat, laboral, minusvàlids, associacions de barri, clubs, etc.

- Proposta d'adquisició d'instal·lacions i complexos esportius de propietat particular o

d'altres organismes, o de terrenys per situar-n'hi.
- Propostes de creació de noves instal·lacions i de remodelació o d'ampliació de les exis

tents.
- Previsió de les despeses de primer establiment i de les de conservació i funcionament

de les instal·lacions.
- Estudis sobre sistemes de finançament.
- Estudis de l'estat i la utilització dels equipaments a centres docents.
- Proposta de sistemes i directius per a l'ús i funcionament dels edificis i les instal·la-

cions esportives.
- Cooperació a les finalitats abans exposades, amb altres entitats o organismes.
- Autorització per a la realització de reportatges a les instal·lacions no descentralitzades.
- Proposta de tarifes de totes les instal·lacions.
- Formulació d'un balanç econòmic anyal per cada una de les instal·lacions d'interès de

ciutat, com a centre de cost separat i presentació d'un balanç econòmic global.
- Assistència a la Prefectura de la Unitat i a la Direcció del Centre Gestor en I' elaboració

i seguiment dels plans d'utilització de les instal·lacions.
- Control i seguiment de la publicitat als equipaments no descentralitzats.

- Preparació dels expedients per a la cessió de les instal·lacions d'interés de ciutat.

2.5.1.4 Unitat Operativa de Promoció Esportiva
Tipus: Unitat Operativa tècnica

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives

i de comandament atribuïdes als Caps de les Unitats Operatives per l'acord de la Comissió

Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981, i, en particular les següents:
- Elaboració de les mesures i propostes tècniques necesaries per tal de coordinar

l'activitat dels Districtes en matèria de promoció i organització d'activitats esportives.
- Suport tècnic de les funcions polítiques o decisòries relatives a la coordinació de

l'activitat dels Districtes en matèria esportiva.

2.5.1.4.1 Servei d'Actes Esportius
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaboració del calendari anyal d' esdeveniments esportius a la ciutat.

- Proposta de subvencions per les entitats esportives, i informes dels expedients instruïts

per al seu atorgament.
- Estudi i valoració de l'interès i impacte ciutadà d'actes esportius internacionals de

celebració puntual.
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- Proposta de compra d'infrastructura necessària per al actes esportius.
- Col·laboració amb l'execució de manifestacions esportives organitzades per les entitats

esportives.
- Coordinació d'aquelles parceles organitzatives que impliquin la col·laboració de

Serveis Municipals en els actes esportius de primera magnitud internacional.
- Participació en els Comitès Organitzadors dels actes esportius de nivell nacional i

internacional que es realitzin a Barcelona.
- Coordinació i organització dels «Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona».
- Organització dels actes esportius de caire popular i de participació massiva.
- Estudi, valoració i coordinació del grau de col·laboració municipal en aquells actes

esportius organitzats per entitats.
- Propostes per aconseguir el màxim nivell d'assistència de públic així com millora del

nivell de les competències esportives.
- Seguiment i informe sobre el grau d'acompliment dels resultats obtinguts respecte als

previstos, en les manifestacions, actes i competicions esportives subvencionades.

2.5.1.4.2 Servei d'Esports per a Tothom
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Relacions amb associacions, clubs, federacions, i altres entitats i organismes esportius

o interessats en l' esport.
- Propostes d'acords amb Clubs, seguiment, coordinació i plans d'actuació en les taules

de coordinació de cada esport.
Propostes de concessió de subvencions i de creació de medalles, trofeus i premis amb
finalitats esportives a entitats d'àmbit de ciutat i programes no descentralitzats.
Col·laboració en els estudis, projectes, realitzacions i activitats, de caire esportiu
propis del Centre Gestor.
Valoració econòmica dels projectes de campanyes de promoció esportiva realitzats
pels òrgans auxiliars del Centre Gestor o en col·laboració amb altres entitats o

organismes. Emissió d'informes dels resultats aconseguits amb aquestes campanyes.
Elaboració dels projectes i coordinació dels programes d'activitats esportives en les
vacances.

- Experiències pilot sobre noves modalitats o tècniques esportives.
- Pla d'actuació per a la promoció esportiva dels disminuïts, dels joves, 3a. edat i tots

aquells sectors de població amb díñcultat per accedir-hi a la pràctica esportiva.
- Pla d'actuació esportiva especial adreçat a la dona.
- Proposta de «Campanya d'esquí».
- Proposta de Serveis esportius per als ciutadans.
- Proposta de programes de promoció i iniciació esportiva als equipaments municipals.

2.5.1.4.3 Servei de l'Esport Escolar
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Programes d'ús per a les instal·lacions esportives escolars amb horari lectiu i extraor

dinari.
- Proposta d'acords i convenis amb les Associacions de Pares i Alumnes.
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- Proposta de collaboració, seguiment i avaluació dels Jocs Esportius Escolars, mitjan

çant el Consell de l'Esport Escolar a Barcelona.
- Organització d'activitats d'animació, estímul i divulgació de l'esport a l'escola (orga

nització del «Dimecres Olímpic», «Itinerari esportiu Olímpics.quaderns «Cap el

92» ... ).
- Proposta de programes de natura (marxes d'orientació, esquí escolar, etc ... ).
- Campanya d'iniciació de la natació i atletisme a les escoles d'EGB.
- Proposta de serveis esportius a les escoles.
- Pla d'extensió de l'educació física a les escoles d'EGB: cursos de reciclatge, material

esportiu, informàtica als especialistes d' educació física ...

- Proposta d'actuació esportiva a l'ensenyament mig.
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2.6 ÀREA D'EDUCACIÓ

ÀMBIT 2



I. COMPETÈNCIA

La que resulta de la integració de les funcions assignades als òrgans que configuren la seva

estructura i que es determinen a continuació.

ÀMBIT 2
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11. ESTRUCTURA

2.6 REGIDOR DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ. (D.A. de 23 de setembre de 1987; C.G. de 21 de juliol
de 1988 i D.A. de 22 de juliol de 1988).
2.6.1 Assessor Tècnic de l'Àrea d'Educació.
2.6.2 Secretaria Consell Escolar Municipal. (D.A. de 21 de març de 1987).
2.6.3 Patronat Escoles Bressol. (Fundació Pública Municipal).
2.6.4 Patronat Escola Massana. (Fundació Pública Municipal).
2.6.5 Patronat Avillar Chavorros. (Fundació Pública Municipal).
2.6.6 Patronat Escolar Domènech. (Fundació Privada d'interès públic).
2.6.7 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ.

2.6.7.1 Secretaria Tècnica de l'Àrea d'Educació.
2.6.7.2 Direcció de Serveis Pedagògics-Institut Municipal d'Educació. (D.A. de 26

d'octubre de 1987).
2.6.7.2.1 Sector de Documentació, Recursos i Activitats pedagògiques.
2.6.7.2.2 Sector de Formació del Professorat.
2.6.7.2.3 Escola d'Expressió.
2.6.7.2.4 Institut Municipal d'Investigacións Psicológiques aplicada a l'Educa

ció (IMIPAE).
2.6.7.2.5 Sector d'Organització i Orientació dels Centres Municipals d'Educa

ció.

2.6.7.3 Departament de Professorat i Centres Educatius.
2.6.7.4 Unitat Operativa d'Administració Educativa i Econòmica.

2.6.7.4.1 Negociat de Gestió dels Serveis de Suport a l'Educació.
2.6.7.4.2 Oficina de Taxes i Matriculació.
2.6.7.4.3 Negociat de Gestió Econòmica i Contractació Escolar.
2.6.7.4.4 Negociat de Cooperació Educativa.

2.6.7.5 Unitat Operativa de Construcció i Edificis Escolars.
2.6.7.5.1 Oficina Administrativa de la Unitat Operativa de Construcció
Edificis Escolars.
2.6.7.5.2 Oficina d'Equipaments i Mobiliari Escolar.
2.6.7.5.3 Servei d'Instal·lacions Escolars.
2.6.7.5.4 Servei d'Edificis Escolars.

2.6.7.6 Conservatori Superior Municipal de Música.

CENTRES MUNICIPALS D'ENSENYAMENT
2.6.7.7 Escoles Bressol Municipals.
2.6.7.8 Centres de Parvulari i EGB.
2.6.7.9 Centres de Formació Profesional.
2.6.7.10 Centres d'Educació Especial.
2.6.7.11 Centres d'Educació d'Adults.

2.6.8 Centre Gestor Castell de Sant Foix. (C.G. de 21 d'abril de 1989).

ÀMBIT 2
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III. ORGANIGRAMA
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v. ÒRGANS I FUNCIONS

2.6 REGIDOR DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ
Codi Dependència: 622.2.70.8
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estrutural: 1 Classe: 4

Funcions:

A) Pròpies
- Les assenyalades en l'apartat sisè dels decrets de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de

setembre de 1983, text refós.
- La coordinació de l'actuació dels representants municipals en els Consells escolars de

Districte i en els Consells dels Centres escolars públics de la Ciutat.

B) Delegades
Per Decret de l'Alcaldia de 27 de setembre de 1989:
La Presidència del Consell del Patronat de la Fundació Privada Escoles Domènech.

2.6.1 Assessor Tècnic de l'Àrea d'Educació
Codi Dependència: 520.2.33.0
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
- Assistència tècnica a la Regidoria de l'Àrea en l'exercici de les seves atribucions.

- Preparació d'anàlisis, estudis i informes en relació a les matèries competència de la Regi-doria
- Secretaria i despatx de la Regidoria, gestió i tràmit dels assumptes que li encomani.
- Seguiment dels projectes o qüestions específiques que li encomani la Regidora.
- Preparació dels assumptes inclosos en els ordres del dia de les sessions dels òrgans de

govern i consultius en què participi la Regidoria.
- Atenció a les relacions de la Regidoria amb els altres òrgans de l'Administració municipal,Autonòmica o Estatal.

2.6.2 Secretaria del Consell Escolar Municipal
Codi Dependència: 240.3.13.2
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
- Impuls de les activitats del Consell, sota la direcció de la Presidència.

- Realització dels estudis i informes necessaris per al bon funcionament del Consell.
- Assessorament i assistència al President en les matèries pròpies de la competència del

Consell.
- Preparació, segons les indicacions del President, dels ordres del dia de les sessions i de la

signatura i tramitació de les convocatòries als vocals. Secretaria dels procediments
electorals per a la designació dels vocals del Consell i la seva renovació.

- Registre actualitzat permanent dels vocals del Consell.
- Aixecament i conservació de les actes de les reunions.
- Arxiu de les actes i de l'altra documentació del Consell.
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2.6.3 Patronat Escoles Bressol.

Tipus: Fundació pública municipal
Nivell estructural: 1 Classe: 1

2.6.4 Patronat Escola Massana.

Tipus: Fundació pública municipal
Nivell estructural: 6 Classe: 1

2.6.5 Patronat Avillar Chavorros.

Tipus: Fundació pública municipal
Nivell estructural: 1 Classe: 1

2.6.6 Patronat Escoles Domènech.

Codi Dependència: 242.2.59.0

Fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya

2.6.7 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ.
Codi Dependència: 622.2.03.8

Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:

Les assenyalades en l'apartat setè dels Decrets de l'Alcaldia, del 27 de juliol i del 14 de

setembre de 1983, Text Refós.

2.6.7.1 Secretaria Tècnica de l'Àrea d'Educació.

Codi Dependència: 520.2.34.1

Tipus: Secretaria Tècnica d' Àrea
Nivell estructural: 4 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Assistència tècnica al Conseller Regidor i al Coordinador de Serveis de l'Àrea, en

l'exercici de les seves funcions.
- Estudis i propostes per a la defínícíó dels criteris orientatius de l'actuació municipal en

matèria educativa.
- Planlfícació i programació educativa; estadístiques escolars. Formació i actualització del

mapa escolar. Previsió de l'evolució de la població escolar. Estudi de les necessitats

educatives per demarcacions i nivells, en coordinació amb els Districtes.
- Seguiment i avaluació de l'execució dels programes aprovats.
- Proposta de creació, transformació o supressió d' escoles.
- Implantació progressiva de processos informatitzats en l'Àrea.
- Preparació de les publicacions de l'Àrea.

394



2.6.7.2 DIRECCIÓ DE SERVEIS PEDAGÒGICS-INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
Codi Dependència: 623.2.07.5
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Li corresponen les funcions de comandament atribuïdes als Directors de Serveis, segons el
decret de l'Alcaldia, del 27 de juliol de 1983, respecte dels òrgans sota la seva
dependència i en especial:

- La supervisió i el control tècnic pedagògic de les activitats docents en tots els centres i
establiments municipals de tots els nivells, inclús en les escoles del Patronat.

- La direcció de la prestació de serveis pedagògics a les escoles públiques municipals i de
la Generalitat.

- La coordinació dels treballs d'investigació psicopedagògica bàsica i aplicada com a
instrument per a la millora de l'educació.

- L'assessorament a la Regidoria i a la Coordinació de serveis en matèria educativa.
- La proposta de programes d'actuació de l'Àrea en matèria d'educació
- Estudis i propostes per a la formació integrada del professorat.
- La direcció de l'Institut municipal d'Educació.

2.6.7.2.1 Sector de Documentació Recursos i Activitats Pedagògiques.
Codi Dependència: 240.4.02.2
Lloc de treball a cobrir per Tècnics Superiors o Tècnics Mitjans d'Educació.

Funcions:
- Organitzar i gestionar els serveis de la Biblioteca «Artur Martorell" i de la xarxa de

biblioteques escolars de les escoles municipals.
- Organitzar i gestionar el fons documental històrico-pedagògic impulsant les tasques

d'investigació per tal de recuperar la tradició pedagògica pròpia de Barcelona en
l'àmbit de Catalunya.

- Organitzar i gestionar un servei de documentació didàctica-pedagògica al servei dels
centres educatius de la Ciutat, mitjançant d'una xarxa informàtica que es conecti amb
les Institucions i els Centres educatius.

- Coordinar i impulsar els Centres Pedagògics i de Recursos.
- Impulsar un programa sistemàtic de coneixement de la Ciutat per a tots els nivell edu-

catius.
- Produir i difondre instruments i recursos pedagògics per ajudar els diferents progra

mes educatius.
- Impulsar la normalització lingüística en especial a les escoles municipals.
- Donar suport a l'organització de colònies escolars i als intercanvis entre els centres

escolars de Barcelona i els d'altres ciutats.

2.6.7.2.2 Sector de Formació del Professorat
Codi Dependència: 240.4.03.3
Lloc de treball a cobrir per Tècnics Superiors o Tècnics Mitjans d'Educació

Funcions:
- Promoció i aplicació d'un pla unitari de formació permanent del professorat a la

ciutat de Barcelona en collaboracíó amb els serveis de la Generalitat, les Universitats,
els moviments de renovació pedagògica i els col-lectius d'ensenyament interessats.

- Planificació i potenciació de la formació del professorat en aquelles àrees i matèries
assenyalades en el Programa de govern municipal referit a l'educació: Música, Arts
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Plàstiques, Educació física, Informàtica, Mitjans de Comunicació, Català, coneixe

ments de la Ciutat.
- Elaboració i gestió d'un pla sistemàtic de formació permanent del professorat de les

escoles municipals segons les necessitats apreciades pels serveis de l'Àrea.
- Formació del professorat en el món de l'expressió a través de l'Escola Municipal

d'Expressió i Sicomotricitat.
- Formació de monitors escolars en noves tècniques pedagògiques.
- Organització de les pràctiques docents en els centres municipals dels alumnes de les

escoles de Formació del Professorat, conjuntament amb aquestes.

2.6.7.2.3 Escola d'Expressió
Codi Dependència: 240.4.04.4

Lloc de treball a cobrir per Tècnics Superiors o Tècnics Mitjans d'Educació.

Funcions.
- Realització d'activitats de formació i orientació en matèria d'expressió per tal

d'aconseguir millorar la qualitat de l'educació en les escoles públiques.
- Experiències pedagògiques en el camp de l'expressivitat.

Preparació i subministrament als educadors de materials adients per a les esmentades

qüestions.
Collaboració amb altres institucions amb finalitats equivalents.
Cursos de formació del professorat.
Assistència i suport als centres de l'Àrea en matèria d'expressió.
Estudis i projectes d'instruments d'expressió i comunicació per a l'activitat docent.

2.6.7.2.4 Institut Municipal d'Investigació Psicològica Aplicada a l'Educació (IMIPAE)
Codi Dependència: 240.7.06.4

Lloc de treball a cobrir per Tècnics Superiors o Tècnics Mitjans d'Educació.

Funcions:
- Recerca psico-pedagògica bàsica i aplicada, per utilitzar-la com a instrument que

contribueixi a la millora de la qualitat de l'educació.
- Treballs d'experimentació psicopedagògica que afavoreixin una interacció adequada

entre el desenvolupament del pensament i l'adquisició de coneixements.

- Suport a les escoles municipals, sempre que calgui, en matèries psicopedagògiques.
- Servei d'assessorament i de suport per a tots els professionals de l'educació a la Ciutat

en qüestions psicopedagògiques.
- Col-laboracíó en les activitats pròpies dels Serveis de Formació del Professorat i

d'Organització i Orientació dels centres municipals.

2.6.7.2.5 Sector d'Organització i Orientació dels Centres Municipals d'Educació

Codi Dependència: 240.4.05.5
Lloc de treball a cobrir per Tècnics Superiors o Tècnics Mitjans d'Educació.

Funcions:
- Impuls d'una línia pedagògico-educativa coherent amb les característiques pròpies de

tots els centres municipals, per tal de facilitar el manteniment de la seva pròpia
identitat.

- Collaboracíó amb els centres municipals per aconseguir que siguin centres pilot de

renovació pedagògica a la ciutat de Barcelona.
- Foment del desenvolupament de programes educatius experimentals en els centres
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municipals degudament coordinats entre ells, i amb atenció especial a aquells
assenyalats com a prioritaris en el programa de govern municipal.

- Impulsar la formació permanent del professorat.
- Ajut als equips directius dels centres facilitant-los la informació i la formació necessà-

ries per al desenvolupament de les seves funcions.
- Valoració dels rendiments educatius dels alumnes; informes i orientacions per facilitar

la tasca educativa.
- Orientació educativa i professional dels alumnes.
- Establiment de canals de coordinació i d'intercanvis educatius entre els diferents cen-

tres.
- Anàlisi de l' estructura de plantilles i alumnat dels centres municipals i determinació de

les seves necessitats reals, d'acord amb els ratios fixats oficialment.
- Assessorament en matèries organitzatives i de normes de funcionament en els centres

municipals educatius.
- Collaboracíó en els concursos públics per a la selecció del personal docent i proposta

dels criteris qualitatius de selecció.

2.6.7.3 Departament del Professorat i Centres Educatius.
Codi Dependència: 240.3.07.4
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Proposta de plantilles i distribució del personal de l' Àrea.

- Gestió del personal docent dels centres educatius de tots els nivells i branques.
- Previsió i control dels llocs de treball del personal esmentat.
- Seguiment de les comissions de selecció de personal.
- Secretaria i assessorament jurídic a les comissions de trasllats i de permisos del personal

docent.
- Previsió de vacants de plantilla i suplències; contractació d'interinatges i suplències.
- Contractació laboral.
- Coordinació als anteriors efectes, amb els serveis de l'Àrea de Personal.

Relació amb tots els centres i institucions municipals.
- Assistència administrativa en tots els assumptes referents al personal docent.
- Tràmits administratius de les «colònies escolars» pel que fa al professorat.
- Preparació i tramitació dels expedients sobre autorització de les despeses de formació i

promoció i de locomoció del personal docent.
- Tramitació dels expedients de contractes per a treballs específícs i concrets a centres i a

institucions.
- Control de costos i ingressos de les activitats de formació (professors, conferenciants).
- Aplicació normativa sobre trasllats i permisos, recollida i informació de les sollícítuds

per a la seva resolució.
- Tramitació i informe de les incidències administratives (baixes, llicències, etc.).
- Formalització dels tràmits de presa de possessió dels nous funcionaris, en propietat o

interins, en les seves destinacions corresponents.
- Informació al públic sobre les vacants que es produeixin i les seves característiques.
- Tramitació dels nomenaments per a llocs de direcció dels centres municipals.
- Supervisió de la gestió del personal dels Patronats i les Fundacions de l'Àrea.
- Seguiment i control del personal docent de l'extingit Patronat municipal escolar.
- Legalització dels centres municipals. Classificació, transformació i en el seu cas,

autorització dels nous centres.
- Aplicació de convenis i concerts de collaboracíó de l'Ajuntament amb altres entitats

públiques o privades en les matèries de competència del Departament.
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- Seguiment de les activitats escolars dels centres municipals de tots els nivells per tal de

poder informar a la superioritat d'aquelles incidències que ho necessitin.

- Elaboració de les circulars informatives dirigides als Centres de I'Àrea.
- Calendari escolar.
- Aplicació dels «ratios» alumnes/professor/especilitats en tots els nivells.
- Coordinació amb el Serveis d'Organització i Orientació de centres per a les qüestions

referents als centres educatius.
- Suport jurídic a la Secretaria del Consell escolar municipal.

2.6.7.4 Unitat Operativa d'Administració Educativa i Econòmica.

Codi Dependència: 240.1.04.6

Tipus: Unitat Operativa administrativa

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions de

comandament atribuïdes als Caps de les Unitats operatives per l'acord de la Comissió

Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981, i a més la supervisió administrativa

dels centres i serveis escolars municipals en tot allò que fa referència al funcionament

general (no pedagògic) i, en particular, les següents:
- Gestió econòmica-pressupostària de I'Àrea i dels contractes que subscriu.

2.6.7.4.1 Negociat de Gestió dels Serveis de Suport a l'Educació.

Codi Dependència: 240.3.08.5

Tipus: Negociat d'assistència tècnica-administrativa

Nivell estructural: 5 Classe: 3

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Planificació i gestió dels serveis de suport i auxiliars en els centres i institucions de l'À

rea.

- Assessorament, coordinació i avaluació de les activitats de migdia.
- Representació de l'Àrea en les relacions amb les empreses subministradores d'ali-

ments.
- Gestió de les cuines i menjadors escolars i de les escoles del Patronat d'Escoles Bres-

sol.
- Confecció de menús.
- Relació diària amb els centres amb menjador.
- Canalització de les opinions i reclamacions dels usuaris.

- Organització de les cuines i menjadors.
- Propostes d'adquisicions dels aparells i estris per a les cuines i del parament de tau-

la.
Relacions amb l'Institut municipal de la Salut sobre qüestions dietètiques; formació del

personal de cuina sobre aquestes matèries mitjançant la cooperació d'aquell Institut.
- Estudis i estadístiques econòmiques sobre els menjadors.
- Estudis i propostes per a la racionalització dels serveis de neteja no transferits als

Districtes, i la fixació de ratios de productivitat i normalització de mètodes i siste

mes.

- Gestió de la neteja dels centres no transferits als Districtes (de Formació Professional,
d'Educació especial i Conservatori Superior de Música).

- Planificacíó i control de tot el servei.
- Propostes d'adquisició de materials i estris de neteja.
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- Neteges de xoc i extraordinàries.
- Inventari i control de material.
- Distribució i emmagatzematge de les existències de materials i estris de neteja. Control

dels punts de reposició.
- Gestió del personal no docent (administradors de cantines, cambreres, mainaderes,

personal de cuina), en coordinació amb l'Oficina de Personal laboral. Previsió i
seguiment de les necessitats d'aquest personal.

- Tràmits per a la seva provisió; trasllats i incidències.
- Visites periòdiques als centres per donar assistència en els aspectes relacionats amb el

personal de cuina en els centres municipals.
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2.6.7.4.2 Oficina de Taxes i Matriculació
Codi Dependència: 240.3.09.6
Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Tramitació de taxes, matrícules, beques i ajudes per estudis de tota mena de l'Àrea

d'Educació.
- Confecció anual del padró de les persones obligades al pagament de les taxes

d'Ensenyament i menjador escolar i la introducció mensual de les variacions que es

produeixin.
- Tramitació mensual de l'emissió i cancellacíó de rebuts.
- Control i transmissió mensual dels avisos de pagament als interessats.
- Relacions amb els centres educatius municipals i amb la Intervenció, les entitats

recaptadores, les Agències executives i I'IMI.
- Examen i informe dels expedients de sol-licitud d'exempció de taxes. Presentació a la

Comissió informativa i comunicacions als interessats.
- Estudi i tràmit de les reclamacions i recursos d'alçada i contenciós administratiu.
- Tramitació de les devolucions d'ingressos per cobraments indeguts.
- Programació i coordinació de les activitats dels informadors de matrícules.
- Relació amb els Districtes municipals i Comissions de matriculacions i amb I'IMI per

qüestions de matriculació, dins el marc competencial municipal.
- Informació a particulars sobre taxes, matriculació i beques.
- Elaboració de les estadístiques que siguin requerides sobre aquestes matèries.
- Connexió amb el Servei 010 en matèria d'informació

2.6.7.4.3 Negociat de Gestió Econòmica i Contractació Escolar
Codi Dependència: 240.3.10.0
Tipus: Negociat operatiu
Nivell: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Previsió, confecció i control dels Pressupostos generals, de l'Àrea.

- Supervisió de la gestió econòmica dels Patronats i Fundacions dependents de
l' Àrea.
Aplicació dels convenis i concerts de collaboracíó de l'Ajuntament amb altres Institu
cions públiques i privades en matèries pròpies de la competència d'aquesta Unitat.
Afectació i desafectació de locals a la funció docent i relacions amb aquest motiu amb
els serveis de Patrimoni municipal i la Generalitat de Catalunya.



2.6.7.4.4 Negociat de Cooperació Educativa.

Codi Dependència: 240.3.11.0

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

- Costos unitaris i relacions amb el Gabinet tècnic de Programació.
- Control de costos dels serveis de l'Àrea.
- Estudi i proposta de tarifes dels serveis prestats per l'Àrea i elaboració de les taxes de

les Ordenances, fiscals.
- Instrucció dels expedients per a la contractació municipal en totes les seves fases i

incidències fins a la consumació dels corresponents contractes, en les matèries se

güents:
- Obres i treballs de renovació, d'ampliació i de transformació, com també la de

reparació, reposició, conservació i manteniment dels edificis i installacions pròpies
dels centres de prestació de serveis que corresponen a l'Àrea d'Educació, no

transferides als Districtes.
- Arrendament dels serveis de suport i auxiliars en els centres i institucions de l'Àrea

(amb el mateix abast anterior).
- Les adquisicions, els arrendaments o els subministraments dels béns mobles següents:

- Mobiliari i material escolar destinat als diferents centres escolars i altres dependèn-
cies de l'Àrea d'Educació.

- Instruments musicals i material complementari del Conservatori Superior municipal
de Música.

- Material pedagògic específic de I'IME, IMIPAE i de les escoles municipals.
- Material d'oficina per als diferents centres escolars i altres dependències de l'Àrea

d'Educació.
- Maquinària, estris, utillatge i material de pràctiques de tallers i laboratori dels

centres municipals de Formació Professional i dels centres d'Educació especial.
- Maquinària, aparells, utillatge i material dels centres d'Educació especial.
- L'arrendament dels serveis de conservació i manteniment dels béns enumerats en el

paràgraf anterior.
- Les assegurances dels esmentats béns, si s'escau.

Funcions:
- Preparació, anàlisi i seguiment dels convenis i concerts de l'Ajuntament amb entitats

públiques i privades en matèria educativa.
- Tramitació de tots els convenis i concerts de collaboracíó de l'Ajuntament amb altres

entitats públiques o privades.
- Anàlisi i seguiment de tots els convenis i concerts subscrits amb l'Àrea i de les

subvencions atorgades a centres i institucions de l'Àrea.
- Vigilància de l'aplicació i desenvolupament dels convenis i concerts de collaboracíó

de l'ajuntament amb altres entitats públiques o privades en matèria educativa.

Estudi, anàlisi i assessorament sobre les fórmules de treball associat en matèria

d' educació (cooperatives, etc.).
- Estudi i proposta de resolució de les reclamacions originades pels convenis i concerts

vigents.
- Assessorament en matèria jurídica a les diverses dependències i centres de l'Àrea d'E

ducació.
- Tramitació relativa a «colònies escolars» i a les subvencions atorgades a organismes i

entitats cooperants en l'activitat docent municipal.
- Anàlisi i assessorament sobre les normes reguladores del funcionament dels centres

educatius, en matèria administrativa i laboral.
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- Assessorament als centres de l' Àrea d'Educació en el possible establiment de progra
mes de col·laboració o d'assistència amb altres entitats.

- Suport jurídic a la Secretaria del Consell Escolar municipal.

2.6.7.5 Unitat Operativa de Construccions i Edificis Escolars.
Codi Dependència: 240.1.05.7
Tipus: Unitat Operativa tècnico-administratva
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions de
comandament atribuïdes als Caps de les Unitats operatives per l'acord de la Comissió
Municipal Permanent, del 13 de novembre de 1981, i a més les següents:

- Coordinació amb els Districtes municipals en matèria de construcció i planificació esco
lar.

- Revisió de projectes d'obra nova. Tramesa per a la seva aprovació per la Generalitat.
Gestió, seguiment i control econòmic en l'execució de noves construccions, amb els
òrgans integrants de la Unitat.

- Coordínacíó amb l'Àrea de Projectes i Obres de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis.

2.6.7.5.1 Oficina Administrativa de la Unitat Operativa de Construcció i Edificis Escolars.
Codi Dependència: 240.3.12.1
Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa i de gestió a les activitats de la Unitat i als òrgans que la in-

tegren.
- Preparació i tràmit de la planíficacíó de les despeses i previsió d'inversions.
- Tramitació dels expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assignades a la Unitat i de les quantitats

lliurades en concepte de despeses a justificar.
- Comandes de material.
- Tramitació de factures, certífícacíons, projectes, actes de recepció, inicis i acabaments

d'obres.
- Inventari i control dels mitjans materials adscrits o subministrats a la Unitat.
- Formulació dels informes, les comunicacions i els documents propis del Cap de la

Unitat i dels òrgans que la integren.
- Registre, arxiu i documentació, en general, de la Unitat i dels òrgans que la integren.

2.6.7.5.2 Oficina d'Equipament i Mobiliari Escolar
Codi Dependència: 240.5.03.6
Tipus: Oficina tècnico-administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i control de l'equipament i mobiliari escolar dels centres.

- Dotació, reparació i reposició del mobiliari i material pedagògic en els centres educa-
tius.

401



- Control, distribució, reparació i retirada del mobiliari subministrat per la Generalitat a

les escoles públiques de la ciutat.
- Plecs de condicions tècniques per als contractes de subministrament de mobiliari.
- Informes tècnics en els expedients de contractació i de les incidències que se'n de-

rivin.
- Revisió i conformació de factures i participació en els actes de recepció.
- Formulació i manteniment d'una base de dades i d'un pannell de preus actualitzats.

Control d'existència de material d'oficina i la seva distribució per les diverses

dependències de l'Àrea.

2.6.7.5.3 Servei d'Installacíons Escolars
Codi Dependència: 240.5.04.7

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Manteniment, actualització i modernització de les instal·lacions d'enginyeria dels

centres no transferits als Districtes.
- Reforma, ampliació i millora de les instal·lacions d'enginyeria de totes les escoles

públiques municipals i de la Generalitat, de la ciutat i els altres centres de l' Àrea.
- Elaboració de projectes per als tipus de realitzacions esmentades i per a les ínstalla

cions existents en l'actual parc escolar. Seguiment de l'elaboració dels projectes
encarregats a tercers.

- Informes tècnics en els expedients de contractació i les incidències que se'n derivin.
- Definició dels projectes d'instal·lacions a nous centres, coordinant l'actuació amb

l'Àrea de Projectes i Obres.
- Control de l'execució de les instal·lacions a nous centres, coordinant l'actuació amb

l'Àrea de Projectes i Obres.
- Estudi i actualització del pannell de preus, jornals, materials i unitats d'obra.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control del seu compliment.
- Formulació i revisió de les relacions valorades i certificacions d'obres i serveis.
- Control de forma directa dels treballs de reforma.
- Control dels sistemes i condicions de seguretat dels edificis i locals de la competència

de l' Àrea d'Educació, en matèria d'instal·lacions.
- Gestió i control dels subministraments energètics i estudi i aplicació dels programes

d'estalvi d'energia.
- Formulació de les condicions tècniques especials per als Contractes de reforma i

conservació, en matèria d'instal·lacions.

Funcions:
- Manteniment, actualització i modernització de l' obra civil dels centres no transferits

als Districtes.
- Reforma, ampliació i millora de l'obra civil de totes les escoles públiques municipals i

de la Generalitat.
- Elaboració de projectes tècnics per als tipus de realitzacions esmentades i per a l'obra

2.6.7.5.4 Servei d'Edificis Escolars
Codi Dependència: 240.5.05.8

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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civil de l'actual parc escolar. Seguiment de l'elaboració dels projectes encarregats a

tercers.
- Informes tècnics en els expedients de contractació i de les incidències que se'n derivin.
- Definició dels projectes de construcció de nous centres, coordinant l'actuació amb

l'Àrea de Projectes i Obres.
- Control de l'execució de les obres fetes per tercers en relació als projectes realitzats

per la Unitat.
- Estudi i actualització del pannell de preus, jornals, materials i unitats d'obra.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control del seu compliment.
- Formulació i revisió de les relacions valorades i certificacions d'obres i de serveis.
- Control de forma directa dels treballs de reforma.
- Control dels sistemes i de les condicions de seguretat dels edificis i locals de la

competència de l'Àrea d'Educació.
- Formulació de les condicions tècniques especials per als contractes de reforma i

conservació, en matèria d'obra civil.

2.6.7.6 Conservatori Superior Municipal de Música
Codi Dependència: 247.2.01.1
Tipus: Centre de prestació de serveis personals educatius.
Nivell estructural: 3 Classe: 9
Lloc de treball del Cap: Tècnic Superior

Funcions:

L'ensenyament del quadre complet fixat pel decret orgànic dels Conservatoris Superiors i

expedició dels títols corresponents.

CENTRES MUNICIPALS D'ENSENYAMENT

2.6.7.7 Escoles Bressol Municipals

2.6.7.8 Centres de Parvulari i EGB

2.6.7.9 Centres de Formació Professional

2.6.7.10 Centres d'Educació Especial

2.6.7.11 Centres d'Educació d'Adults

Tipus: Centres de prestació de serveis personals ..

Nivells estructurals: 5 i 6 Classe: 9

Imparteixen els ensenyaments corresponents a les respectives especialitats, que són les

següents:
Escola Bressol i Centres de Parvulari

(Nivell estructural: 6)
Centres d'EGB, de Formació Professional, d'Educació d'Adults i Especial
(Nivell estructural: 5)

Funcions administratives comunes:

Cada Centre desenvolupa les funcions administratives complementàries de les seves

activitats docents que no estiguin atribuïdes als òrgans administratius de l'Àrea, tals
com:
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- Expedients personals del professorat.
- Matriculació d'alumnes i percepció de taxes.
- Fitxer d'alumnes, expedients acadèmics, carnets i certífícacíons d'estudis.
- Previsió i justificació de petites despeses.
Menjadors:
En els centres on n'hi hagi, gestió dels respectius menjadors:
- Comunicacions numèriques de places i racions a intendència municipal.
- Recepció de subministraments.
- Previsió de butlletes d'estat i albarans valorats del consum diari i d'existències sobrants

al Negociat competent de la Unitat.
- Recepció i ordenació de menús.

2.6.8 CENTRE GESTOR CASTELL DE SANT FOIX

A) Acord de constitució

La Comissió de Govern, en sessió del 21 d'abril de 1989, acordà constituir el Centre
Gestor Castell de Sant Foix, que s'insereix dins l'Àrea d'Educació.

B) Norma constitutiva

Primera.
El Centre d'Educació especial de l'Ajuntament denominat Escola d'Horticultu

ra, Floricultura i Jardineria, Castell de Sant Foix, es constitueix en Centre

Gestor, com a òrgan especial d'administració amb autonomia funcional i

gestió econòmica, segons allò que disposa la Normativa-marc reguladora dels
Centres gestors, aprovada per acord de la Comissió de Govern, d'l de març
de 1989, ratificada pel Consell Plenari en sessió de 10 de març, del mateix

any, i amb el que s'estableix en aquesta Norma constitutiva.

Segona.
El Centre gestor Castell de Sant Foix s'adscriu a l'Àrea d'Educació, de l'àmbit
de Benestar Social, a la dependència del Regidor de l'Àrea i del Coordinador
de Serveis en els termes que es determinen en la norma tercera de l'esmentada
Normativa marc.

Tercera.
La comesa principal del Centre de Sant Foix és promoure la integració
sòcio-laboral dels alumnes-deficients mentals lleugers-mitjançant l'ensenya
ment d'un programa de qualitat en matèria de jardineria i horticultura orna

mental.

Quarta.
La direcció i gestió superior del Centre correspon al Consell d'Administració,
format pels Regidors membres de la Comissió de Govern, presidida per
l'Alcalde d'acord amb el que estableix, el paràgraf 1 de la Norma 13 de
l'esmentada Normativa marc.

Cinquena.
Corresponen al Regidor de l'Àrea d'Educació, com a Conseller delegat del
Consell d'Administració del Centre, i sense perjudici d'allò que li atribueix

l'apartat 6è del decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983,
les facultats següents:

404



a) Exercir la inspecció superior dels Serveis del Centre.
b) Donar les ordres i instruccions que cregui més convenients perquè funcionin adequa

dament els esmentats serveis, d'acord amb les directrius assenyalades pel Consell
d' Administració.

c) Autoritzar i disposar de les despeses i reconèixer les obligacions, la quantitat de les

quals, excedeixi de la competència atorgada al Gerent del Centre i no superi el 5 %
del límit general aplicable a la contractació directa.

d) Contractar les obres, els serveis i els subministraments, d'acord amb el procediment
legal establert, sempre que la quantitat es trobi dins dels límits assenyalats en el
paràgraf anterior i la durada del contracte no sigui superior a un any ni exigeixi
crèdits superiors als establerts en el pressupost anual.

e) Desenvolupar la gestió econòmica del Centre, d'acord amb el Pressupost aprovat, i
en allò que ultrapassi les facultats assignades al Gerent.

Sisena.

Corresponen al Gerent del Centre, les atribucions següents:

1. Les esmentades en l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions locals de
17 de juny de 1955, amb excepció de l'ordenar pagaments.

2. Les assenyalades en els apartats A (de caràcter general), B (en matèria d'organitza
ció), C (en matèria de personal), D (en matèria de processament de treball), de la
norma 16 de la Normativa marc reguladora dels Centres Gestors.

3. Les assenyalades en l'apartat E (en matèria econòmica) de la ja esmentada norma 16,
amb les limitacions següents:

Atribució la. Autorització i disponibilitat de les despeses:
- Apartat a), fins allímit de 5.000.000 de pessetes.
- Apartat b), fins allímit de 3.000.000 de pessetes.
- Apartat e), fins allímit de 3.000.000 de pessetes.

Atribució 2a. Aprovar projectes i atorgar contractes amb els límits assenyalats a I'Atri
bució la.
Atribució 3a. Reconeixement d' obligacions amb els límits assenyalats a I'Atribució la.
Atribució 4a. Despeses a justificar amb el límít de 2.000.000 de pessetes.

Les altres atribucions assenyalades en l'apartat E de l'esmentada norma 16, les
exercirà en els termes citats en aquesta norma.

Setena.

Correspon al Gerent, dins els límits indicats en l'apartat anterior, la configuració dels
llocs de treball de qualsevol ordre, l'assignació de les seves tasques, la possible agrupació
en subòrgans de base i les relacions de coordinació i subordinació entre ells, d'acord amb
el que determina la norma 16, B, a) i 17, 2 de la Normativa marc i l'apartat 2 d'aquesta
Norma constitutiva.

Vuitena.
La gerència exerceix les seves funcions en coordinació amb el Consell escolar i el
Claustre de professors, en els termes i l'abast que assenyala la legislació vigent en la ma

tèria.

Novena.
1. El Gerent, abans del termini del mes de setembre de cada any, i sense perjudici del

seguiment periòdic del compliment dels programes i d'obtenir el resultats a què el
Centre està sotmès per part de la Comissió de Govern, elevarà al Consell d'Adminis-
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tració, per mitjà del Conseller delegat, una proposta sobre el manteniment o la
modificació dels objectius i resultats exigibles per a l'exercici següent, i sobre els

indicadors aplicables i els mitjans de tota classe que a juí seu, siguin necessaris per

aconseguir-los.
2. Aquesta proposta serà analitzada i rebrà l'informe de l'òrgan de suport a què es

refereix el paràgraf 2 de la Norma 19 o, en el seu cas, la Disposició transitòria única,
de la Normativa marc.

Desena.
Les possibles pèrdues que es produeixin al final de cada exercici, seran compensades per
l' Ajuntament, amb la finalitat que el Centre pugui començar amb el balanç equilibrat,
llevat del cas que la Comissió de Govern, d'acord amb el que preveu la norma 27, 1, 2n

de la Normativa marc, decidís, l'extinció del Centre gestor.

C) Funcions i estructura interna

Missió del Centre Possibilitar la integració sòcio-laboral dels alumnes de l'Escola(defi
cients mentals lleugers) a partir d'un programa de formació professional de qualitat en

jardineria i horticultura ornamental.

Funcions:

1. La missió del Centre Gestor, es durà a terme mitjançant l'exercici de les funcions se

güents:

a) De caràcter general, atribuïdes a la Direcció del centre:
- Coordinar els diferents òrgans i serveis.

Atendre visites i consultes de professionals i institucions.

Facilitar i organitzar a professionals i estudiants, la realització de pràctiques, tant en

l'aspecte tècnic com en l'aspecte pedagògic.
Oferir i posar a la venda plantes sanes i arbres, creant relacions de compra-venda.
Fer viable la realització d'investigacions de determinats cultius en collaboracíó amb
horticultors que ho demanin.
Mantenir contactes amb empreses del sector, gremi i societats de jardiners i horti
cultura.
Promocionar l'ocupació laboral dels alumnes en entitats públiques i privades.
Elaborar un programa d'activitats adreçades a donar a conèixer l'Escola a l'admi
nistració i a la societat en general, per tal de fer palesa la viabilitat d'incorporar-hi
els alumnes.

I

- Constituir i promocionar empreses cooperatives de jardineria, amb la collaboracíó

de l'Associació de Pares.
- Elaborar programes de seguiment laboral dels ex-alumnes durant els primers mesos

de col·laboració.
- Elaborar programes de collaboracíó amb altres òrgans de l'Ajuntament i amb

entitats científiques i culturals.
- Programació de les necessitats de conservació i millora dels edificis i de les

installacions de l'Escola.

b) Relatives al cicle o programa escolar:
- Elaborar els programes educatius corresponents a la formació bàsica, teòrico

pràctica, tècniques de treball i hàbits laborals i socials adequats a cadascun dels

nivells escolars, com també el seu control i l'avaluació del progrés dels alumnes.
- Elaborar informes periòdics sobre l'evolució individual dels alumnes per tal d'infor

mar als pares i tutors.
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- Efectuar i organitzar sessions de formació bàsica, tècniques de treball, producció
vegetal, realització i manteniment de jardins, iniciació a l'art floral i nocions de me

cànica.
- Investigar tècniques de cultiu d'exterior, d'interior i in vitro, de plantes ornamentals.
- Organitzar visites a jardins i parcs i a altres centres de qualitat professional i entitats

culturals.
- Participar en congressos, fires i certàmens de la branca de jardineria, com també en

els de Pedagogia, Educació Especial i integració laboral del jovent.
- Estudi i programació d'adquisicions per a la biblioteca i material didàctic.

c) Relatives al cicle o programa laboral:
- Elaborar els programes educatius corresponents a la formació bàsica, teòrico

pràctica, tècniques de treball i hàbits laborals i socials adequats a cadascun dels
nivells escolars, com també el seu control i l'avaluació del progrés dels alumnes.

- Elaborar els informes periòdics sobre l'evolució individual dels alumnes per tal
d'informar als pares i alumnes.

- Efectuar i organitzar sessions de formació bàsica, tècniques de treball, producció
vegetal, realització i manteniment de jardins, iniciació a l'art floral i nocions de me

cànica.
- Investigar tècniques de cultiu d'exterior, d'interior i in vitro de plantes ornamentals.
- Dur a terme producció vegetal amb cultiu de diferents plantes i arbres.
- Organitzar visites a jardins i parcs i a altres centres de qualitat professional i entitats

culturals.
- Promocionar l'ocupació laboral dels nostres alumnes en entitats públiques i priva

des.
- Participar en congressos, fires i certàmens de la branca de jardineria, com també en

els de Pedagogia, Educació Especial i integració laboral del jovent.
- Estudi i programació d'adquisicions per a la biblioteca i material didàctic.

2. L'organització interna, bàsica o primària, del Centre Castell de Sant Foix, es

configura de la manera següent:
a) La Gerència, amb les atribucions consignades en l'apartat 5è de la Norma

Constitutiva, assumeix a més, amb l'assistència dels altres òrgans collocats del
Centre, l'exercici de les funcions de caràcter general esmentades en l'apartat ante
rior.

Estaran adscrits a la Gerència els llocs de treball o grups de llocs de treball
encarregats respectivament de:

- Administració i Secretaria.
- Serveis auxiliars: consergeria, cuina, neteja, magatzem i anàlegs.
- Serveis tècnics generals: assistència social, gabinet psico-pedagògic, laboratori in

vitro i anàlegs.

De la Gerència dependran directament, en el pla operatiu, la Direcció pedagògica i la
Direcció tècnica.

b) La Direcció pedagògica s'encarregarà de dirigir i en el seu cas, dur a terme les
funcions relatives al cicle o programa escolar, esmentat en l'apartat 1. b) d'aquest
document, punt 6è. 2. b) d'aquesta Norma constitutiva.

e) La Direcció tècnica s'encarregarà de dirigir i en el seu cas, dur a terme les funcions
relatives al cicle o programa laboral, assenyalades en l'apartat 1. c) d'aquest docu
ment.
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2.7 ÀREA DE SALUT PÚBLICA

ÀMBIT 2



I. COMPETÈNCIA

La que resulta de la integració de les funcions assignades als òrgans que configuren la seva

estructura i que es determinen a continuació.

A Desenvolupament de les funcions que corresponen a l'Ajuntament en matèria sanitària i que

impliquin l'exercici d'autoritat, i proposar, en el seu cas, als òrgans de govern competents, les

mesures, correccions o resolucions pertinents:
Al Control sanitari de la distribució i subministrament d'aliments, begudes i altres productes,

directa o indirectament relacionats amb l'ús o consum humans, així com dels mitjans de

transport.
A2 Laboratori municipal: bromatologia i bioquímica; microbiologia i virologia de l'home i del

medi ambient; anàlisis hidrològiques i de l'aire.

Epidemiologia i immunologia.
Estadístiques vitals i control de les malalties de declaració obligatòria.
Promoció de la salut: educació sanitària, salut escolar i pre-escolar, salut materno-infantil.
Sanitat veterinària i control antiràbic.

Control sanitari d'edificis i llocs de vivenda i convivència humana.

Control sanitari d'Indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions.
Sanitat ambiental i lluita contra la contaminació.

Control sanitari del medi ambient; contaminació atmosfèrica i salubritat de les aigües (de
consum, residuals i d'esbarjo).
Desinfecció, desinsectació, i desratització.

Col-laboracíó en la política industrial i urbanística en ordre a la prevenció de contamina-

A3
A4
A5

A6
A7
A8
A9
AlO

All
A12

ció.
A13 Coordinació amb les àrees i sectors que cooperen en la sanitat ambiental i la lluita contra

la contaminació.
A14 Supervisió de l'entitat i qualitat de tots els serveis sanitaris dins el terme municipal,

participació en la planiñcacíó i ordenació dels serveis.

A15 Obtenció i elaboració estadística de les dades demostratives de tota l'activitat sanitària

desenvolupada dins el terme municipal.
A16 Prestació d'informació sanitària als ciutadans.

A17 Coordinació amb les Àrees d'Ensenyament, Serveis Socials i Joventut i Esports, en

matèria de sanitat i salut pública (planificació familiar, drogodependència, atencions a la
vellesa i a la infància, etc ... ).

B. Relacions funcionals amb l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària i l'Institut Municipal dels
Serveis Funeraris i PAMEM per a la coordinació de les seves respectives activitats amb les de
l'Àrea.

C. Relacions funcionals i de coordinació amb la Taula del Medi Ambient, en projecte, el Museu

d'Ecologia-Centre del Medi Urbà i l'àmbit del Medi Ambient de la Corporació Metropolitana de
Barcelona.

D. Relacions funcionals de coordinació i control dels programes, amb els districtes municipals per
les competències a ells transferides des de l'Àrea de Sanitat de l'Ajuntament de Barcelona.

(Acord de la Comissió de Govern de 29 de gener de 1986)

Els serveis municipals de Toxicomanies, procedents de l'Àrea de Serveis Socials, formen part
també de la competència de l'Àrea de Salut Pública en virtut d'allò establert en les Dísposícíons
Transitòries 1 i 2 del Decret de l'Alcaldia de 29 de juliol de 1987.

ÀMBIT 2
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11. ESTRUCTURA

2.7 REGIDOR DE L'ÀREA DE SALUT PÚBLICA. (C.G. de 29 de gener de 1986; D.A. de 24 de
juliol de 1987; D.A. de 23 de setembre de 1987 i D.A. de 22 de juliol de 1988. Disposició final
1.) .

CENTRE GESTOR DE SALUT PÚBLICA (C.G. de 15 de febrer de 1991).
2.7.1 Director del Centre Gestor de Salut Pública.

2.7.1.1 Òrgans Centrals i de Suport.
2.7.1.1.1 Secretaria Tècnica.

2.7.1.1.1.1 Servei de Planíñcacíó i Avaluació.
2.7.1.1.1.2 Oficina de Gestió Pressupostaria.
2.7.1.1.1.3 Oficina de Documentació i Reprografia.

2.7.1.1.2 Laboratori Municipal. (Subcentre Gestor).
2.7.1.1.2.1 Servei de Química.
2.7.1.1.2.2 Servei de Microbiologia.
2.7.1.1.2.3 Servei d'Administració i Serveis Generals.

2.7.1.1.3 Assessor Tècnic del Pla d'Acció sobre Drogodependències.
2.7.1.2 Òrgans de Gestió.

2.7.1.2.1 Director de l'Institut Municipal de la Salut. (Subcentre Gestor).
2.7.1.2.1.1 Servei d'Epidemiologia i Estadístiques Vitals.
2.7.1.2.1.2 Servei de Promoció de la Salut.
2.7.1.2.1.3 Servei d'Informació Sanitaria.
2.7.1.2.1.4 Servei de Programes.

2.7.1.2.2 Unitat Operativa d'Higiène Ambiental. (1).
2.7.1.2.2.1 Servei d'Anàlisi i Vigilància Ambiental.
2.7.1.2.2.2 Servei de Programes Ambientals i Informació de llicèn
cies.

2.7.1.2.3 Unitat Operativa d'Higiène delsAliments i Zoonosi. (1).
2.7.1.2.3.1 Servei d'Inspecció Sanitaria dels Mercats Centrals.
2.7.1.2.3.2 Servei d'Inspecció Sanitaria d'Industries Alimentaries.
2.7.1.2.3.3 Servei de Zoonosi i Higiène Pública.

(1) Amb la integració de les activitats, a les U.O. d'Higiène Ambiental i d'Higiène dels Aliments i Zoonosi, es

configura el Subcentre Gestor d'Higiène Ambiental i Alimentaria.

ÀMBIT 2
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS
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2.7 REGIDOR DE L'ÀREA DE SALUT PÚBLICA
Codi Dependència: 622.2.16.2

Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Funcions:
Les assenyalades en l'extrem sisè dels Decrets de l'Alcaldia del27 de juliol i 14 de setembre de
1983. Text Refós.

CENTRE GESTOR DE SALUT PÚBLICA

A) Acord de constitució
La Comissió de Govern, en sessió de 15 de febrer de 1991, acordà constituir el Centre
Gestor de Salut Pública, que s'insereix dins de l'Àrea de Salut Pública.

B) Norma constitutiva

Primer.
Els òrgans auxiliars de tota classe i nivell que integren actualment l'Àrea de Salut Pública,
segons l'acord de la Comissió Municipal de Govern de 29 de gener de 1986, es

constitueixen en un Centre Gestor denominat Centre Gestor de Salut Pública, com a òrgan
especial d'administració dotat d'autonomia funcional i de gestió econòmica, en els termes

previstos a la Normativa Marc per a la regulació dels Centres Gestors, aprovada per
l'acord de la Comissió de Govern d'l de març de 1989, ratificat pel Consell Ple 1'11 de
març del mateix any.

Segon.
El Centre Gestor de Salut Pública queda adscrit a I'Àmbit de Benestar Social.

Tercer.
De conformitat amb allò que disposa la norma 9 de la Normativa Marc abans esementada,
s'estableixen dins del Centre Gestor de Salut Pública els Sub centres d'Higiène Ambiental i

Alimentària, Laboratori Municipal i l'Institu Municipal de la Salut (lMS).

Quart.
1. L' objecte principal del Centre Gestor de Salut Pública és aconseguir una millora dels

stàndars de salut i qüalitat ambiental de la ciutat de Barcelona, mitjançant una actuació
unitària i coordinada amb altres institucions en matèria de sanitat dins de l'àmbit
municipal i la gestió dels serveis d'higiène ambiental i alimentària.
A tal efecte, li correspon al Centre Gestor, sense perjudici de les competències
transferides als Districtes, I' exercici de les següents competències:
- Promoció de la Salut.
- Intervenció epidemiològica.
- Sistema d'Informació Sanitaria.
- Higienització zoonosi i higiène pública.
- Millora de la qüalitat dels aliments.
- Millora de la qüalitat ambiental.
- Pla d'acció sobre drogodependències.



2. Aquestes comeses seran realitzades pel Centre Gestor de Salut Pública mitjançant
l'exercici de les funcions consignades en el document que determina l'estructura interna

del Centre i que s'aprova juntament amb aquesta Norma constitutiva.

Cinquè.
1. La superior direcció i administració del Centre correspon al Consell d'Administració,

presidit per l'Alcalde i integrat pels Consellers membres de la Comissió municipal de

Govern, i el Conseller delegat; tot això de conformitat amb el que es preveu a la Norma
tretzena de la Normativa Marc esmentada.

2. Com a òrgan complementari del Consell d'Administració, podrà constituir-se una

Comissió informativa de suport i anàlisi, per als assumptes d'especial relevància que

siguin competència del Centre Gestor. En aquesta Comissió hi participen els Districtes i

d'altres òrgans municipals afectats per les actuacions del centre.

Sisè.
S'atribueixen al Conseller delegat del Centre, a l'empara del que es preveu a les normes

dotzena, apartat e) i tretzena, paràgraf 2, i a la disposició addicional de la Normativa Marc
esmentada, les facultats següents:

a) Exercir la superior inspecció dels serveis del Centre.

b) Impartir les ordres i instruccions que consideri convenients per aplicar la política i

directrius que assenyali el Consell d'Administració.

c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions la quantia de les quals excedeixi
a la competència atribuïda al Director del Centre i no sigui superior al cinquanta per
cent (50%) dellímit aplicable a la contractació directa.

d) Contractar obres, serveis i subministraments, d'acord amb el procediment legal esta

blert, sempre que la seva quantia recaigui dins dels límits asenyalats a l'apartat anterior

i la durada del contracte no sigui superior a l'any, ni exigeixi crèdits superiors als

consignats en el Pressupost anual.

e) Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i en el que
excedeixi de les facultats assignades al Director del Centre.

f) Ordenar transferències de crèdit, dins del mateix capítol pressupostari i de les dotacions

assignades al Centre Gestor, fins als límits assenyalats en les Bases d'execució del Pres

supóst.
g) Disposar la pròrroga, novació i resolució dels contractes atorgats per sí mateix o pel

Director del Centre; així com la imposició de sancions pel seu incompliment.
h) Concedir subvencions a entitats, organismes i particulars, fins al límit de dos milions

(2.000.000) de pessetes.

Setè.

Corresponen al Director del Centre les atribucions següents:

1. Les assenyalades a l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de
17 de juny de 1955, excepte l'ordenació de pagaments.

2. Totes les asenyalades als apartats A (de caràcter general), B (en matèria d'organitza
ció), C (en matèria de personal) i D (en matèria de processos de treball), de la norma

setzena de la Normativa Marc Reguladora dels Centres Gestors.
3. Totes les assenyalades a l'apartat E (en matèria econòmica) de la pre-esmentada norma

setzena.
4. Aquelles altres que expressament li atribueixi el Consell d'Administració, o li assenyali

el Conseller Delegat, d'acord amb el que estableix la Norma setzena, A, h) de la
Normativa Marc.
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Vuitè.
Dins de l'estructura bàsica a què es refereix el paràgraf 2 de l'extrem tercer de la present
Norma constitutiva, la configuració dels òrgans de treball, la seva assignació de tasques, la
seva possible agrupació en sub-òrgans de base i les relacions de coordinació i subordinació
entre ells, correspondrà al Director del Centre.

Novè.
1. Sens perjudici del seguiment periòdic de l'acompliment dels programes i de l'obtenció

de resultats a què estigui sotmès el Centre per part de la Comissió municipal de Govern,
i dels seus òrgans auxiliars, el Director del Centre, abans que acabi el mes de setembre
de cada any, haurà d'elevar al Consell d'Administració, per mitjà del Coordinador de
l'Àrea, una proposta sobre el manteniment o modífícacíó d'objectius i resultats exigibles
per a l'exercici següent, els indicador aplicables i les mesures de tota classe que, al seu

parer, siguin
necessàries per aconseguir-los.

2. Aquesta proposta serà analitzada i informada, si s'escau, per la Comissió Informativa a

que es refereix el paràgraf 2 de l'extrem quart de la present Norma constitutiva i, en

qualsevol cas, per l'òrgan de suport constituït en virtut d'allò previst en el paràgraf 2 de
la norma dinovena i en la Disposició Transitòria única de l'esmentada Normativa
Mar.
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Desè.
1. El sistema comptable del Centre Gestor ha de permetre conèixer el cost global del

funcionament del Centre i en el seu cas dels subcentres que l'integren. En aquest sentit
cada subcentre disposarà d'un compte d'explotació separat, presentant al final de cada
exercici un balanç econòmic de la seva activitat.

2. Les possibles pèrdues resultants de la gestió del Centre, seran compensades per
l'Ajuntament a l'acabament de cada exercici, de manera que pugui començar el següent
amb la balanç equilibrat; llevat que la Comissió de Govern, en virtut del que estableix la
Norma vint-i-setena, 1, 2n, de la Normativa Marc, decidís l'extinció del Centre Gestor
com a tal.

2.7.1 DIRECTOR-GERENT DEL CENTRE GESTOR DE SALUT PÚBLICA
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Sota la dependència directa del Regidor de l' Àrea de Benestar Social i Conseller Delegat del
Centre Gestor, li corresponen les següents atribucions:
- Les assenyalades amb caràcter general pels Coordinadors de Serveis, en l'extrem setè dels

Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, text refós.
- Les que se li assignen com a Director del Centre Gestor, d'acord amb el que s'estableix en

la Normativa Marc, Reguladora dels Centres Gestors en els límits que es defineixen en la
Norma Constitutiva del Centre Gestor.

- Les establertes en relació al Pla Municipal d'Acció sobre Drogodependències.

2.7.1.1 Òrgans Centrals i de Suport.

2.7.1.1.1 Secretaria Tècnica.
Tipus: Secretaria Tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 24



Funcions:
Les que amb caràcter general s'estableixen per aquests òrgans a la tipologia orgànica
aprovada per la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981, i el Decret

d'Alcaldia de 16 de juny de 1988 i de forma especial:
.

- L'assistència tècnica al Regidor Delegat i al Director del Centre Gestor en l'exercici de

les seves funcions directives, així com la gestió econòmica pressupostària del Centre
Gestor i dels contractes que subscriu, i l'assessorament jurídic als òrgans que la
formen.

Funcions:
- Seguiment dels programes d'activitat.

- Elaboració i integració de plans i programes d'actuació.
- Preparació d'estudis prospectius sobre les necessitats de la ciutat en matèria de salut

pública i mediambiental.
- Recopilació i integració de la informació estadística i qualitativa de les actuacions

del Centre Gestor. (Elaboració del quadern de comandament).

2.7.1.1.1.1 Servei de Planificació i Avaluació

Tipus: Servei d'Assistència Tècnica.
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

2.7.1.1.1.2 Oficina de Gestió Pressupostària
Tipus: Oficina d'Assistència Tècnico-adiministrativa.

Nivell estructural: 6 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió econòmico-pressupostària del Centre Gestor.

- Instrucció dels expedients generats per les competències del Centre Gestor.

Recepció i tramitació de denúncies i instruccions d'expedients correctius de la seva

competència.
Tramitació als organismes competents d'expedients sancionadors incoats pels
Districtes relatius a productes elaborats fora del terme municipal.
Desenvolupament d'un sistema de comptabilitat pública i establiment de criteris

comptables a aplicar dins del Centre Gestor.
Coordinació i control de les Oficines Administratives del Centre Gestor.

- Centralització de la informació econòmico-pressupostària.

2.7.1.1.1.3 Oficina de Documentació i Reprografia.
Tipus: Oficina d'Assistència Tècnica.
Nivell estructural: 6 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Promoció i coordinació de les publicacions científiques i de les activitats de

docència en les matèries del medi ambient i salut pública: publicacions, cursets, con

ferències.
- Gestió i coordinació de les biblioteques del Centre Gestor.
- Actualització i difusió del fons documental en matèria de salut pública i medi am-

bient.
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- Preparació i edició de les publicacions del Centre Gestor.

2.7.1.1.1.4 Oficina d'Administració de Personal

Tipus: Oficina d'Assistència Administrativa.
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència Tècnica al Director del Centre en les seves responsabilitats sobre el

personal en matèria de: mobilitat, determinació d'horaris, hores extraordinàries,
contractació temporal, permisos i llicències, pla de vacances, sancions, formació,
indemnitzacions, control de presència, provisió de llocs de treball i oferta pública
d'ocupació.

- Tramitació i seguiment de tota la documentació relacionada.

2.7.1.1.2 Laboratori Municipal (Subcentre Gestor)
Tipus: Centre de treball executor.

Nivell estructural: 3 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions

directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord
de la Comissió Municipal Permanent de novembre de 1981.

- A més dels anàlisis requerits pel Centre Gestor, serà responsable de tota l'activitat
analítica del seu camp específic (analítica general i de suport a programes d'interven
ció epidemiològica, mediambiental i alimentària) que puguin generar-se en el conjunt
de I'Ajuntament. Aquesta activitat es complementa amb la procedent de la demanda
exterior, i amb les derivades dels convenis de col·laboració tècnica signats amb
diferents institucions (Generalitat, Universitat, Federació de Municipis de Catalunya,
Entitats Metropolitanes, etc.).

2.7.1.1.2.1 Servei de Química
Tipus: Servei Tècnic Operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Anàlisi químiques, físico-químiques i bromatològiques de les mostres rebudes, en

funció del desenvolupament tecnològic del Laboratori.

2.7.1.1.2.2 Servei de Microbiologia
Tipus: Servei Tècnic Operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Anàlisi microbiològiques de les mostres rebudes, en funció del desenvolupament

tecnològic del Laboratori. Preparació de serums i vacunes.
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2.7.1.1.2.3 Servei d'Administració i Serveis Generals

Tipus: Servei d'Assistència Tècnico-administrativa.
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència administrativa i de gestió a la Direcció del Laboratori i als òrgans que la

integren.
- Tramitació, informe, dictamen i proposta de resolució dels expedients que s'instrueixin.
- Seguiment de la recepció de mostres alimentàries recollides pels Districtes i

comunicació dels resultats dels anàlisi.
- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències, fins

a la consumació del contracte.

2.7.1.1.3 Assessor Tècnic del Pla Municipal d'Acció sobre Drogadependències ..

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24

Ellloc de treball d'Assessor Tècnic del Pla Municipal d'Acció sobre Drogadependències i

sota la dependència directe del Coordinador de Salut Pública (que assumeix la Direcció
Gerencial del PMAD), haurà de dur a terme les funcions següents:
- La coordinació, seguiment i supervisió del Pla Municipal d'Acció sobre Drogadepen

dències amb la finalitat de garantir la seva correcte execució.
- Gestió directe dels programes depenents de l'Àrea de Salut Pública.
- Coordinació i supervisió dels programes depenets d'altres Àrees Municipals (Afers

Socials i Joventut, Protecció Ciutadana, etc ... ).
- Coordinació tècnica amb d'altres Institucions (Generalitat, Diputació, ... ) i entitats que

actuen en el camp de les drogadependènies.
- Anàlisi de resultats i elaboració d'informes i memòries.
- Proposta de distribució pressupostària anual.

2.7.1.2 Òrgans de Gestió.

2.7.1.2.1 Director de l'Institut Municipal de la Salut.

Tipus: Servei d'Actuació.
Nivell estructural: 2 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les assenyalades en l'apartat 7è. dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol 14 de
setembre de 1983 (text refós).

2.7.1.2.1.1 Servei d'Epidemiologia i Estadístiques Vitals

Tipus: Servei Tècnic Operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Control de la declaració de malalties de declaració obligatòria. Fiscalització, dins del

terme municipal, de l'acompliment de l'obligació de declarar i correcció de les
comissions o infraccions al respecte.
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- Anàlisi i gestió del sistema informàtic de vigilància i alerta epidemiològica.
- Enquestes epidemiològiques i investigació dels brots epidèmics. Lluita contra el

focus d'infecció epidèmica. Quimioprofilaxi i seroprofilaxi.
- Disseny, execució i avaluació d'estudis epidemiològics (detecció precoç del càncer

de mama, enquesta confidencial de mortalitat perinatal, atenció materno-infantil a

ciutat Vella, etc.).

2.7.1.2.1.2 Servei de Promoció de la Salut
Tipus: Servei Tècnic operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Programació, coordinació, control i avaluació dels programes de promoció de la

salut que s'han de desenvolupar a nivell dels Districtes com a conseqüència de les
competències en matèria de salut pública transferides i que corresponen à: vacuna

cions, revisions mèdiques a l'escola, assessorament en la confecció de dietes per a

menjadors escolars i col·lectius.
- Revisions mèdiques dels alumnes de preescolar.
- Realització d'estudis en el camp de Promoció de la salut.

2.7.1.2.1.3 Servei d'Informació Sanitària
Tipus: Servei tècnic
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Manteniment i gestió del Sistema d'Informació Sanitària de Barcelona.

- Desenvolupament dels sistemes informatius de l'activitat sanitària, anàlisi i tracta-
ment informatiu i desenvolupament de noves tecnologies informàtiques de segui
ment de l'activitat assistència.

- Integració de les dades estratègiques sobre higiene del medi ambient, higiene dels
aliments i qualitat de vida, en el marc del Sistema d'Informació Sanitària de Barce
lona.

2.7.1.2.1.4 Servei de Programes
Tipus: Servei tècnic
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Coordinació del projecte «Salut Barcelona» en el marc del programa de Ciutats

Saludables (Healthy Citíes) de la OMS.
- Direcció del Centre de Salut Laboral de Barcelona.
- Disseny, execució i avaluació de programes d'intervenció que requereixin integrar,

coordinar diversos serveis o institucions.
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2.7.1.2.2 Unitat Operativa d'Higiene Ambiental

Tipus: Unitat Operativa tècnica.

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions

directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord

de la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.
- Direcció de l'Institut d'Ecologia Urbana, organisme sense personalitat jurídica amb

participació d'altres institucions i amb juncions d'anàlisi i divulgació de temes

relacionats amb el medi ambient urbà.
- La coordinació per delegació del Director del Centre Gestor, de les activitats del

subcentre gestor d'Higiene Ambiental i Alimentària, i del compliment dels objectius as

signats.

Funcions:

a) Recollida i anàlisi de la informació necessària per al coneixement de la qualitat
ambiental de la ciutat, i proposta de mesures correctores:
- Coneixement permanent dels nivells d'immissió. Diagnòstic de detecció de les

situacions definides en el Pla d'Actuacions per a Situacions Excepcionals d'Alta
Contaminació Atmosfèrica.

- Control sanitari de les aigües de consum públic (xarxes de subministrament i

fonts naturals), de les aigües residuals, de les aigües marines, de les platges, i de
les piscines públiques.

- Seguiment dels nivells sònics a la ciutat, dels nivells de radiacions ionitzants i de

les olors.

b) Avaluació i descripció territorialitzada de les variables que defineixen les funcions i

disfuncions del sistema urbà. Avaluació que l'impacte ambiental de les activitats

que ho requereixin, i desenvolupament de noves metodologies d'avaluació d'im

pactes.
- Suport tècnic als Serveis d'Inspecció Polivalent dels Districtes dels expedients

d'ofici o denúncia que els hi sol·licitin.

2.7.1.2.2.1 Servei d'Anàlisi i Vigilància Ambiental.

Tipus: Servei tècnic operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

2.7.1.2.2.2 Servei de Programes Ambiental i Informació de Llicències.

Tipus: Servei tècnic operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Desenvolupament dels programes adreçats a la millora de la qualitat ambiental de
la ciutat. Control de focus emissors i proposta de mesures correctores:
- Control de les emissions contaminants provinents d'activitats classificades: medi

atmosfèric, aigües residuals, radiacions ionitzades, sorolls, olors i vibracions.
- Control de les emissions contaminants provinents d'activitats no classificades i

domèstiques.
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- Control de les emissions (gasos, sorolls, etc.) de les calefaccions i generadors de
calor, dels vehicles privats i del transport públic.

b) Suport tècnic a la Ponència Tècnica d'Indústries i Activitats Classificades. Arxiu de
la documentació relativa a les activitats classificades; creació d'un cens de les matei
xes.

c) Exercici de les tasques que es determinen en l' epígraf 1.2.1.c respecte a les
installacíons i activitats compreses en el grup B epígraf 1.1 de la transferència als
Districtes número 15. Actuació tècnica en les tasques d'inspecció i control de les
activitats classificades, pel que fa a l'impacte sobre el medi i la salut.

d) Seguiment, avaluació i assessorament tècnic de les funcions transferides als
Districtes en matèria d'activitats classificades i d'impacte ambiental.

2.7.1.2.3 Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i Zoonosi
Tipus: Unitat operativa tècnica.
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de
la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

2.7.1.2.3.1 Servei d'Inspecció Sanitària dels Mercats Centrals
Tipus: Servat tècnic operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Vigilància de la qualitat sanitària del peix, marisc i salons destinats al consum

(Mercat del Peix).
- Vigilància de la qualitat sanitària dels aliments vegetals i verdures crues (Mercat

Central de Fruites i Verdures).
- Inspecció sanitària a l'Escorxador dels caps de bestiar amb reconeixement en viu

abans de sacrificar-los i inspecció dels animals en canal després de morts.
- Control histològic i anatomo-patològic del bestiar sacnficat.
- Aixecament d'actes i formulació d'informes sobre els resultats dels controls rea-

litzats.

2.7.1.2.3.2 Servei d'Inspecció Sanitària d'Indústries Alimentàries.
Tipus: Servat tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Vigilància sanitària de les indústries d'alimentació en general.

- Vigilància sanitària de les indústries de precuinats i els processos industrials de pre-
paració.

- Atendre les possibles denúncies rebudes pel que fa a les condicions sanitàries de la
producció, manipulació, emmagatzematge i transport d'aliments.

- Examen dels productes alimentaris consumits als menjadors municipals.
- Aixecament d'actes i formulació d'informes sobre el resultat dels controls.
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- Programació, coordinació, i avaluació de les competències en matèria d'inspecció
sanitària d'aliments i d'establiments alimentaris transferides als Districtes Munici

pals.

Funcions:
- Prevenció i lluita contra les malalties infecto-contagioses dels animals transmisibles

als homes i als animals.
- Seguiment i vigilància específica de la ràbia.
- Campanyes de vacunació antiràbica. Preparació i aplicació de vacunes

- Recollida, observació i sacrífíci, si s'escau, d'animals sospitosos o abandonats.
- Desinfecció, desinsectació i desratització continuada d'espais d'ús públic, clavegue-

ram d'edificis en general.
- Desinfecció, desinsectació i desratització de locals a petició dels Serveis Tècnics dels

Districtes.

2.7.1.2.3.3 Servei de Zoonosi i Higiene Pública

Tipus: Servat tècnic operátíu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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ÀMBIT 3 URBANISME, OBRES I SERVEIS MUNICIPALS



I. COMPETÈNCIA

El bloc competencial d'aquest Àmbit es defineix per la compactació dels Serveis Urbanístics
(planejament, Gestió i control de l'edificació), Projectes Urbans, gestió i conservació de l'obra
pública i la gestió dels serveis de manteniment de la ciutat.

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987)

Específicament, la competència d'aquest Àmbit comprèn les matèries agrupades en les Àrees i

sectors d'actuació que constitueixen la seva estructura i que s'esmenten en les pàgines següents.

Pels Decrets de l'Alcaldia de 7 de desembre de 1988 i de 9 de novembre de 1989,
respectivament, s'inscriuen també en aquest Àmbit les actuacions de la Campanya per al
Desenvolupament del Programa Municipal per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà, i la
coordinació de les actuacions municipals en matèria de promoció i gestió dels sòl i habitatge.

ÀMBIT 3
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Il. ESTRUCTURA

3. REGIDOR DE L'ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS MUNICIPALS. (D.A. de 23 de
setembre de 1987; c.G. de 29 de juny de 1988; D.A. de 7 de desembre de 1988 i de 9 de
novembre de 1989 ; c.G. de 23 de març de 1990).

3.0 Regidor Adjunt de Política del Sòl i Habitatge. (D.A. de 9 de novembre de 1989)

3.1 Gabinet del Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis Municipals.

3.2 Oficina de Coordinació d'Obres de la Plaça Catalunya.(D.A. de 7 de maig de 1990)

3.3 Secretaria Executiva de l'Àmbit.
3.3.1 Departament d'Administració Central.

3.3.2 Departament de Gestió Econòmica-Pressupostària.
3.3.3 Projecte de Planiñcacíó i Control de Gestió.
3.3.4 Projecte d'Informatització.
3.3.5 Àrea d'Urbanisme.
3.3.6 Àrea de Projectes i Obres.

3.4 Àrea de Manteniment i Serveis.

3.5 Àrea de Proveïments i Consum.

3.6 Comissionat per a la gestió de la Campanya per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.

(D.A. de 2 d'abril de 1986 i de 7 de desembre de 1988).

3.7 Director dels Programes de Patrocini i Collaboracíó amb Empreses i Entitats pel Finança
ment d'Obres i Serveis Municipals.(D.A. de 25 d'abril de 1990).

ÀMBIT 3
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 3
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

3. REGIDOR DE L'ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS MUNICIPALS.
Codi Dependència: 622.2.85.4
Tipus: Àmbit d'actuació.
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Funcions:

A) Pròpies
La direcció política de les Àrees i sectors integren l'Àmbit.
La programació i coordinació de les esmentades Àrees i sectors.

(Epígraf 2.2.1 del Decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988 i punt quart del Decret de
l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988).
Per a la direcció política de les esmentades Àrees i sectors tindrà les atribucions assenyala
des en el punt sisè del Text Refós del Decret de l' Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de setembre
de 1983.

B) Delegades
Per Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988:
- Signar, en representació de l'Ajuntament, les escriptures o actes administratius per a la

formalització de tota classe de contractes, concessions, llicències o autoritzacions i totes les
qüestions sobre participacions, com també qualssevol altres actes que ho requereixin.
Presidir la Mesa en les licitacions, de conformitat, amb el que disposa l'article 105.3 del
Reglament d'Organització i Administració Municipal.
Fixació de l'apreuament i de la indemnització per desallotjament en matèria d'expropiació
forçosa i aquells tràmits similars que podien resultar dels expedients de compensació i

cooperació que no siguin atribuïts de forma expressa a la Comissió de Govern o al Ple, una

vegada s'ha aconseguit l'acord amb l'interessat en relació a la quantitat del susdit apreua
ment.

Petició de lliurament d'aquelles quantitats que hagin d'ésser abonades als particulars i a altres

Organismes Públics com a resultants dels expedients d'expropiació i desnonament adminis
tratiu.
Ordenar l'enderroc o tancament de finques expropiades i totalment buides i ordenar el
pagament de les certificacions que es produexin a conseqüència de les esmentades actua
cions.

- Atorgar o denegar llicències d'obres i ínstallacions industrials, de construcció o reforma,
primera ocupació i ús d'edificis.

- Suspendre les construccions d'obres i activitats que no s'ajustin a les condicions legals,
ordenar la seva legalització i acordar la demolició i el cessament de les comprovades sense

llicència o autorització o que estiguin en desacord amb el que estableix ia normativa vigent.
Ordenar les execucions subsidiàries i la retirada de materials i maquinària de les obres que
s'executin sense llicència en les quals no es respecti la suspensió acordada.
Incoar, nomenar instructor i resoldre els expedients contradictoris de declaració d'estat de
ruïna, i dictar les ordres d'execució i altres mesures de cautela que sigui convenient adoptar
en cada cas.

- Declarar en estat de ruïna imminent totes aquelles finques que tinguin la condició de tal i a

més siguin béns de domini públic i indicar les mesures de cautela que sigui convenient

d'adoptar en cada cas.
- Atorgar o denegar les llicències d'obertura d'establiments inclosos en el comerç de proveï

ments, hosteleria, bars i similars, i les activitats classificades com a molestes, nocives,
insalubres i perilloses.

- Acceptar la cessió de terrenys vials.
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- Ordenar la legalització o el cessament de les activitats i el precinte dels locals o dels elements
sense llicència o autorització o que estiguin en desacord amb el que estableix la normativa vi

gent.
- Sancionar, amb imposició de les multes autoritzades per la Llei del Sòl o per la Llei de Règim

Local, les infraccions relatives a les matèries assenyalades i incoar els expedients sanciona

dors per les infraccions comeses.

- Cancel-lar i retornar els dipòsits i garanties constituïts a la Dipositaria municipal per tal

d'assegurar el compliment d'obligacions sobre llicències d'obres, ocupació de la via públic,
guals i les derivades de la Llei de sòl i altres disposícions urbanístiques.

- Declarar la caducitat de les llicències d'obres; atorgar o denegar les llicències per a

construcció i ús de guals i autoritzar els seus canvis de titularitat; atorgar o denegar les
llicències de cartelleres publicitàries; ordenar la conservació de finques.

- Autoritzar els traspàs inter vivos o mortis causa d' establiments inclosos en el comerç de

proveïments, hosteleria, bars i similars, el traspàs d'activitats classificades com a molestes,
nocives, insalubres i perilloses; ordenar l'acondicionament dels locals i elements destinats a

activitats.
- Atorgar llicències de parcellació, d'acord amb la planificacíó urbanística existent.

Per Decret de l'Alcaldia de 27 de febrer de 1989:
- En relació al Servei Municipal de Parcs i Jardins:

a) Autoritzar les despeses pròpies del Servei.

b) Contractar obres, ínstalIacíons i serveis, la quantia dels quals no excedeixi del 50 % del
límit autoritzat per a la contractació directa.

e) Ampliar o modificar els projectes d'obres per quantitats que no excedeixin de la partida
d'imprevistos o similar dels pressupostos d'execució aprovats i que en tot cas, no

ultrapassi el 50% del límit autoritzat per la contractació directa.

d) Adquirir béns i drets i contractar subministraments quan la quantia no ultrapassi l' 1 per
1.000 dels recursos ordinaris del Pressupost.

e) Contractar, despatxar, sancionar i requalificar el personal, amb conformitat prèvia de la
Coordinació de Serveis de Personal, en l'Àmbit de la plantilla especial del Servei aprovada
per la Comissió de Govern.

f) Contractar, despatxar i sancionar el personal temporal contractat per un període màxim

de 6 mesos, sempre dins les limitacions de la dotació pressupostària.
g) Negociar el Conveni collectiu laboral del Servei Municipal de Parcs i Jardins, quedant

sotmesos els acords a la conformitat de la Coordinació de Serveis de Personal.

Per Decret de l'Alcaldia de 28 de novembre de 1989:
La coordinació, supervisió i control dels projectes de caràcter urbanístic relacionats amb la

realització dels Jocs Olímpics i de les societats privades municipals Anella Olímpica de

Montjuïc, S.A. (AOMSA), Vila Olímpica, S.A (VOSA) i Institut Municipal de Promoció

Urbanística, S.A. (IMPUSA).

Per Decret de l'Alcaldia de 16 de juliol de 1990:
La representció de l'Ajuntament en els actes de pagaments i d'ocupació dels béns expropiats, en

les expropiacions urbanístiques.

3.0 REGIDOR ADJUNT DE POLÍTICA DEL SÒL I HABITATGE
Codi Dependència: 623.2.16.6

Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Funcions:

L'impuls i la coordinació de les actuacions que, en matèria de promoció i gestió del sòl i
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habitatge assequible, i en el seu cas públic o protegit, es realitzin des de diferents sectors de
l'Administració Municipal i en especial des del propi Àmbit d'Urbanisme i Serveis Municipals,el Patronat Municipal de l'Habitatge, la Direcció de Serveis de Patrimoni i els Districtes; per a
la qual cosa se li assignen les competències següents:
- Dirigir la política de l'habitatge i proposar i impulsar les actuacions encaminades a

l'adquisició de sòl per a la seva construcció.
- Promoure instruments de planejament que incloguin destinació de sòl per a la construcció

d'habitatges, tant d'iniciativa pública com mixta.
- Supervisar els expedients de planejament que incloguin destinació de sòl per a la construc

ció d'habitatges, siguin d'iniciativa pública com mixta.
- Dirigir la gestió del Sòl municipal destinat a la construcció d'habitatges, amb independènciade quin hagi estat l'organisme o ens adquirents.

En l'exercici d'aquestes facultats el Regidor Adjunt de Política de Sòl i Habitatge comptaràamb el suport dels òrgans administratius i tècnics de l'Àmbit d'Urbanismes i Serveis Municipalsi els de la Direcció de Serveis de Patrimoni.

3.1 Gabinet del Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis Municipals.
Codi Dependència: 520.2.30.8
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell estructural de lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Assistència tècnica al Regidor de l'Àmbit en l' exercici de les seves atribucions.
- Elaboració d'estudis, anàlisis i informes en relació a les matèries de la seva competència.

Preparació dels assumptes inclosos en els ordres del dia de les sessions dels òrgans de
govern i consultius en els quals participi el Regidor.
Secretari i despatx de la Regidoria; gestió i tràmit dels assumptes de la seva competència.Control i seguiment de la documentació interna o externa amb origen o destinació en la Re
gidoria.
Relació i coordinació amb la resta d'òrgans de l'Administració municipal.
Supervisió i organització del treball del personal administratiu, auxiliar i subaltern adscrit
directament a la Regidoria.

3.2 Oficina de Coordinació d'Obres de la Plaça Catalunya.

Per Decret de l'Alcaldia de 7 de maig de 1990 es va dessignar un funcionari eventual per
desenvolupar les tasques de Director de l'Oficina de Coordinació d'Obres de la Plaça Catalunya.

3.3 SECRETARIA EXECUTIVA (de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis).
Codi Dependència: 622.2.98.9
Tipus: Assimilat a Coordinador de Serveis.
Nivell estructural: 2 Classe: 4

En virtut del Decret de l'Alcaldia de 23 de juliol de 1990, li corresponen les funcions
d'integració i direcció executiva superior de les Àrees d'Urbanisme i de Projecte i Obres. En
virtut de la Norma Organitzativa de l'Àmbit li corresponen les següents funcions:
- Planífícacíó conjunta de l'activitat de les Àrees de l'Àmbit; coordinació dels programesd'actuació proposats pels respectius Coordinadors i elaboració del programa comú.

- Seguiment del desenvolupament dels plans i programes.
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Funcions:
- Suport jurídíco-adrnínlstratíu a les Àrees de l'Àmbit.
- Assessorament jurídic als òrgans centrals i a les Àrees de l'Àmbit.
- Preparació o revisió de la documentació per als òrgans de govern municipal.
- Actuacions per a l'actualització de l'organització de l'Àmbit.
- Anàlisi dels circuits i processos administratius.
- Control de les destinacions i de la situació de tot el personal de l'Àmbit.
- Homogeneïtzació de les publicacions de l'Àmbit quant a la seva presentació i contingut.
- Assessorament jurídic en relació amb la contractació d'obres, de serveis i de subministra-

ment per a l'Àmbit.
- Control del compliment de les normatives legals aplicables.
- Estudis i informes sobre les activitats de l'Àmbit.
- Auditoria dels procediments seguits dins l'Àmbit.
- Adquisició desconcentrada de béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic.

- Control de les actuacions, els costos i els resultats, dels serveis a càrrec de les referides
Àrees.

- Gestió econòmico-administrativa; seguiment de les aplicacions pressupostàries i control de

despeses i d'ingressos.

3.3.1 Departament d'Administració Central (de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis).
Codi Dependència: 300.2.05.7
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Gestió econòmico-pressupostària de l'Àmbit.

- Implementació d'un sistema de comptabilitat pública integrat de la comptabilitat pressu-

postària patrimonial i de costos.
- Establiment dels criteris comptables a aplicar dins de l'Àmbit.
- Normes complementàries per a la tramitació econòmico-pressupostària i per a la compta-

bilitat.
- Coordinació i control de les activitats dels Gestors pressupostaris.
- Centralització de la informació econòmico-pressupostària de l'Àmbit.
- Estats comptables consolidats a nivell de l'Àmbit.

Informes i propostes a la superioritat en matèria econòmico-pressupostària.
- Auditories internes.
- Coordinació respecte a les activitats econòmico- administratives amb els altres òrgans de

la mateixa naturalesa de l'Ajuntament.

3.3.2 Departament de Gestió Econòmico-Pressupostària (de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i

Serveis).
Codi Dependència: 300.2.06.8
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

3.3.3 Cap de Projecte de Planificació i Control de Gestió (de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i

Serveis).
Codi Dependència: 300.2.07.9

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26
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Funcions:
Formulació, desenvolupament i seguiment del Projecte de Planifícacíó i Control de la Gestió
en l'Àmbit.
- Recopilació i integració de la informació estadística i qualitativa sobre les actuacions de

l'Àmbit.
- Seguiment i control «macro» dels programes de l'Àmbit més significatius.
- Elaboració o integració dels plans i programes de l' Àmbit.
- Preparació pels mitjans propis o aliens, d' estudis de prospectiva sobre necessitats de la

Ciutat en matèria d'urbanisme, obres i serveis.
- Acumulació de la informació sectorial significativa per a l'Àmbit.
- Seguiment i control de les obligacions de l'Àmbit amb tercers, a curt, mig o llarg ter-

mini.
- Seguiment «macro» de les obres i projectes més significatius de l'Àmbit.
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3.3.4 Cap de Projecte d'Informatització (de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis).
Codi Dependència: 300.2.08.0
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:

Formulació, desenvolupament i seguiment del Projecte d'Informatització de l'Àmbit d'acord
amb el Pla informàtic aprovat.
- Definició de les necessitats del conjunt de l'Àmbit en matèria d'Informatizació.

- Implantació, seguiment i control del Pla Informàtic de l'Àmbit.
- Anàlisi i definició de les adaptacions del Pla necessàries per a cada Àrea.
- Definició del hardware necessari i de la forma d'adquisició.
- Implantació del sistema d'interconnexió informativa a nivell de l'Àmbit.
- Formació dels usuaris de cada Àrea per mitjans propis o per tercers.
- Generació del software en les Àrees per a les seves aplicacions específiques, de forma

compatible.
- Proposta d'adquisició de material consumible i del software significatius pel seu volum o

complexitat.
- Control dels procediments en matèria d'informàtica i de comunicacions dins l'Àmbit.



3.3.5 ÀREA D'URBANISME

ÀMBIT 3
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I. COMPETÈNCIA

Aquesta Àrea reuneix les competències de Planejament, Gestió Urbanística i control de

l'edificació, no transferides als Districtes i en especial les següents:
- Planejament i ordenació urbanística en tots els seus aspectes: desenvolupament del planejament

general, parcial, especial i estudis de detall no relacionats directament amb els Jocs Olímpics.
- Control de l'edificació, excepte la que hagi estat objecte de transferències a Districtes.

- Normes i Ordenances d'edificació i activitats. Ordenances en els temes que afecten a l'ús de

I' espai urbà.

(Decrets de I' Alcaldia de 23 de setembre de 1987 i de 20 de març de 1989)

ÀMBIT 3
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11. ESTRUCTURA

3.3.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'URBANISME.(C.G. de 29 de juny de
1988).
3.3.5.1 Direcció de Serveis de Planejament i Gestió Urbanística.

3.3.5.1.1 Unitat Operativa de Planejament Urbanístic.
3.3.5.1.1.1 Negociat de Planejament.
3.3.5.1.1.2 Servei de Planejament 1.
3.3.5.1.1.3 Servei de Planejament II
3.3.5.1.1.4 Projecte de l'Eixample.
3.3.5.1.1.5 Projecte del Plànol d'Edificació Escala 1/1000.

3.3.5.1.2 Unitat Operativa de Gestió Urbanística.
3.3.5.1.2.1 Negociat d'Expropiacions i Desnonaments.
3.3.5.1.2.2 Servei d'Enderrocs.
3.3.5.1.2.3 Servei de Valoracions.
3.3.5.1.2.4 Servei de Gestió del Planejament Urbà.

3.3.5.2 Director de Projecte Estratègic Urbà i Gestió del Sòl Residencial.
3.3.5.3 Director del Projecte d'Ordenació i Gestió del Nou Sòl Central.
3.3.5.4 Direcció de Serveis de Control de l'Edificació. (D.A. de 20 de març de 1989).

3.3.5.4.1 Unitat Operativa de Llicències i Inspecció Urbanística.
3.3.5.4.1.1 Negociat de Llicències d'Obres.
3.3.5.4.1.2 Servei de Llicències d'Obres.
3.3.5.4.1.3 Servei de Coordinació d'Activitats Industrials.
3.3.5.4.1.4 Servei d'Inspecció d'Obres.

3.3.5.4.2 Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni Monumental i Històric.
3.3.5.4.2.1 Negociat del Patrimoni Monumental i Històric.
3.3.5.4.2.2 Servei del Paisatge Urbà.
3.3.5.4.2.3 Servei de Protecció del Patrimoni Monumental i Històric.
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III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

3.3.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA D'URBANISME
Codi Dependència: 622.2.65.0
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Les assenyalades a l'apartat 7è dels Decrets de l'Alcaldia, del 27 de juliol i 14 de setembre de
1983 (text refós).

3.3.5.1 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA.
Codi Dependència: 622.2.36.6

Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:

Les assenyalades a l'apartat 8.1 dels Decrets de l'Alcaldia, del 27 de juliol i 14 de setembre
de 1983 (text refós).

- Dirigir, coordinar i controlar les activitats de Planejament i Gestió urbanística realitzades
per l'Àrea d'acord amb el Planejament vigent i la gestió del sòl necessari per a les
actuacions de l'Ajuntament.

3.3.5.1.1 Unitat Operativa de Planejament Urbanístic.
Codi Dependència: 311.1.02.0

Tipus: Unitat Operativa tècnica.
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de
novembre de 1981, atribueix als Caps de les Unitats Operatives.

3.3.5.1.1.1 Negociat de Planejament.
Codi Dependència: 311.2.02.2

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència i assessorament jurídic i administratiu a tots els òrgans de la Unitat

Operativa de Planejament urbanístic.
- Tramitació dels expedients corresponents i en particular dels següents:

- D'avanç de plans i projectes.
- De suspensió de llicències i d'autorització prèvia a particulars per a la formulació

dels plans.
- D'aprovació de plans d'ordenació urbana, plans parcials, plans especials, plans i

projectes de reforma interior i d'extensió.
- D'audiència en plans parcials tramitats per altres organismes.
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- De revisió i modífícacíó de plans.
- D'estudi de detall i de senyalament d'alineacions i rasants o ordenació de vo-

lums.
- D'emplaçament d'edificis i serveis públics.
- De replantejament d'alineacions i rasants.
- De projectes de retolació i de numeració.
- De catàlegs de proteccíó.
- De concessió de beneficis fiscals.
- De terminis d'edificació.
- D'informació urbanística i d'ordenances.

- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències fins a

la consumació del contracte, relatius a:

- Els estudis i projectes encarregats a tercers en matèria de la competència de la
Unitat.

- Adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o consum ordinari i no específic
amb destinació a tots els òrgans de la Direcció de Serveis.

- Informació al públic sobre la situació dels expedients tramitats pel Negociat.

3.3.5.1.1.2 Servei de Planejament I.
Codi Dependència: 311.2.01.1

3.3.5.1.1.3 Servei de Planejament Il.
Codi Dependència: 311.2.05.5

Tipus: Serveis tècnics operatius
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Indicacions per a la comprovació i desenvolupament progressiu del Pla General Me-

tropolità.
- Redacció de plans parcials, especials i de reforma interior.
- Remodelació de barris.
- Remodelació d'estudis de detall.
- Ordenació de polígons i illes i informes.
- Estudis sobre normes i ordenances reguladores de l'ús del sòl i edificació.
- Zoníficació i ús del sòl.
- Determinació de suspensió de llicències mentre s'estudien i tramiten els plans urba-

nístics.
- Informes:

- Sobre plans i projectes redactats per altres entitats públiques o per altres òrgans
municipals.

- Sobre plans parcials redactats per iniciativa privada.
- Projectes per a l'adquisició de terrenys amb la finalitat d'integrar el patrimoni

municipal del sòl.
- Informe tècnic en els expedients de llicències d'obres d'inclusió en el Registre de

Solars, transmissió de parcelles no utilitzables, i de certificacions urbanístiques.
- Estudis de rasant i càlcul de profunditats edificables i altres.
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3.3.5.1.1.4 Projecte de l'Eixample.
Codi Dependència: 311.2.06.6
Tipus: lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Seguiment, control i tutela del Projecte de l'Eixample en la seva fase d' execució

d'acord amb les Ordenances aprovades.
- Estudi de viabilitat de les transferències d'edificabilitat.
- Millora dels patis de les illes.
- Propostes d'actuació en edífícacíons fora d'ordenació o que no concordin amb

aquesta.
- Coordinació de l'actuació de l'Àrea en els aspectes que puguin afectar el Projecte.
- Informació sobre aspectes generals i sobre el desenvolupament del Projecte.

3.3.5.1.1.5 Projecte del Plànol d'Edificació escala 1/1000.
Codi Dependència: 542.2.09.7

Tipus: lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Desenvolupament del Projecte del plànol de la Ciutat, de zonificació a escala

1/1000, d'acord amb els plans aprovats que permeti un adequat control urbanístic
descentralitzat per part dels Districtes.

3.3.5.1.2 Unitat Operativa de Gestió Urbanística.
Codi Dependència: 312.1.01.2

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de
novembre de 1981, atribueix als Caps de les Unitats operatives.

3.3.5.1.2.1 Negociat d'Expropiacions i Desnonaments
Codi Dependència: 312.2.02.6

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Tramitació dels expedients següents:

- Tots els derivats dels sistemes d'actuació urbanística.
- De cessions gratuïtes de terrenys, vials, parcs i jardins, i edificis públics.
- D'expropiació forçosa i d'adquisició de béns i drets.
- De transmissió de parcelles del Patrimoni municipal del sòl i sobrants de la via pú-

blica.
- De desnonament administratiu de finques expropiades.
- D'inclusió de finques en el Registre municipal de solars.
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- Instrucció dels expedients de contractació en totes les seves fases i incidències fins a

la consumació del contracte relatius a les obres i els treballs per a l'enderrocament
de les finques expropiades o de propietat municipal.

3.3.5.1.2.2 Servei d'Enderrocs
Codi Dependència: 312.2.04.8

Tipus: Servei tècnico-administratiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Tramitar els expedients d'enderroc.

- Inspeccionar i controlar l'execució de les obres corresponents.
- Intervenir els expedients i contractació d'aquestes obres.

3.3.5.1.2,3 Servei de Valoracions.
Codi Dependència: 543.2.03.5

Tipus: Servei d'assistència tècnica.

Nivell estructural: 5 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Valoracions en:

- Expropiacions de terrenys i d'edificis.
- Transmissió de solars de l'Ajuntament i de parcelles no edificables.
- Aplicació de valors de plus-vàlua i informes tècnics sobre reclamacions.
- Valoracions a efectes d'expropiació, d'indústries, d'activitats comercials, d'indem-

nització per lucre cessant.
- Valoracions demanades per l'Administració.
- Registre fiscal de solars: aplicació de valors a les finques que hi són incloses.

3.3.5.1.2.4 Servei de Gestió de Planejament Urbà
Codi Dependència: 312.2.05.9

Tipus: Servei d'assistència tècnica.
Nivell estructural: 5 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència tècnica en l'actuació urbanística per tal de conseguir l'obtenció de sòl

mitjançant convenis, i la programació de les necessitats de sòl.
- Projectes de reparcel·lació.
- Actuacions mitjançant els sistemes de cooperació i compensació.
- Constitució i desenvolupament d'entitats urbanístiques col·laboradores.
- Gestió dels PERIS i assessorament a la gestió privada.
- Tramitació de convenis per a la recuperació de terrenys públics o privats.

3.3.5.2 Director del Projecte Estratègic Urbà i Gestió del Sòl Residencial
Codi Dependència: 312.4.01.0
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26
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Funcions:
- Dirigir el planejament i desenvolupament del Projecte d'estratègia urbanística, i gestió

del sòl residencial per tal d'aconseguir l'obertura, l'ordenació i la gestió de zones a

l'entorn de la Ciutat, que faciliti la disponibilitat de sòl per a equipament i habitatges.

3.3.5.3 Director del Projecte d'Ordenació i Gestió del Nou Sòl Central
Codi Dependència: 312.4.02.1

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:
- Dirigir el planejament i desenvolupament del Projecte d'ordenació i gestió del nou sòl

central, per tal d'ordenar i gestionar parcelles dins de la Ciutat que requereixin un

plantejament global a nivell de ciutat.
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3.3.5.4 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE CONTROL DE L'EDIFICACIÓ
Codi Dependència: 622.2.34.4
Tipus: Sector d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
- Les assenyalades en l'apartat 8.1 dels Decrets de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de

setembre de 1983 (text refós).
- Dirigir, coordinar i controlar les activitats de l'Àrea encaminades a aconseguir l'estricte

acompliment de l'ordenació urbanística vigent i la protecció del Patrimoni monumental i

històric.
- Exercir les funcions reservades a I'Àrea central en relació als Districtes en matèria de

llicències i d'inspecció urbanística i de declaracions de ruïna.- Instrucció dels expedients
d'adquisició desconcentrada de béns d'ús o consum ordinari i no especíñc amb
destinació als òrgans que s'indiquen: Direcció de Serveis de Disciplina urbanística amb
tots els òrgans que la integren.

3.3.5.4.1 Unitat Operativa de Llicències i Inspecció Urbanística
Codi Dependència: 130.1.07.9

Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa.
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a Instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions
directives i de comandament que atribueixi als caps de les Unitats operatives l'acord de
la Comissió Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

Corresponen a més a aquesta Unitat: La tramitació i proposta de resolució en matèria

de llicències d'obres i activitats industrials i la seva inspecció en tot allò que no es

transfereixi als Districtes, així com les funcions, coordinació i control de les competèn
cies assignades als òrgans adscrits a la Unitat.



3.3.5.4.1.1 Negociat de Llicències d'Obres
Codi Dependència: 131.2.08.6

Tipus: Negociat operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Instrucció dels expedients de contractació en totes les seves fases i incidències

respecte als treballs necessaris per a l' execució subsidiària de les ordres d' enderro
cament dictades per l'Ajuntament als particulars.

- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències, que
tinguin per objecte l'adquisició o l'arrendament, la conservació o manteniment dels
aparells, instruments i utensilis per a la medició de sorolls, vibracions, radiacions i

emanacions produïts per instal·lacions industrials i els altres instruments o utensilis
de caràcter específic necessaris per a l'actuació dels serveis de la Unitat Operativa.

- Tramitació de les propostes de resolució de llicències urbanístiques.
- Instrucció dels expedients per a l'adopció i aplicació de mesures sancionadores i

correctores originades per les actuacions de serveis d'Inspecció de la Unitat i
d'altres serveis de l'Àrea en les matèries que són competència de l'Administració
centralitzada.

3.3.5.4.1.2 Servei de Llicències d'Obres.
Codi Dependència: 131.2.09.7

Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Tramitació i informe tècnic de les sol·licituds de llicències urbanístiques i les seves

incidències en relació a les obres majors i a qualsevol altre tipus d'obres que no

estiguin transferides als Districtes.
- Informes urbanístics en relació a les sol·licituds de llicències d'obres majors.

3.3.5.4.1.3 Servei de Coordinació d'Activitats Industrials.
Codi Dependència: 132.2.06.8

Tipus: Servei tècnico-operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Respecte a la totalitat de les instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreati
ves i de servei sotmeses a llicència:
- Elaboració i tramitació d'ordenances i reglaments i altres disposicions de caràcter

general referides a les instal·lacions i activitats de les instruccions per a la seva apli
cació.

- Propostes de determinació de les instal·lacions i activitats sotmeses a llicències.
- Proposta de plans i programes generals d'inspecció i d'activitats i instal·lacions a

nivell de ciutat.
- Suport a la Ponència Tècnica d'Indústries i activitats classificades.
- Informe, en l'aspecte urbanístic, de les sol·licituds de llicència o de legalització que

afectin a finques situades en zones o sectors sobre els quals s'hagi instrument

d'organització o de gestió urbanística.

454



- Informes tècnics relatius a indústries alimentàries i a finques catalogades.
- Proposta de criteris unitaris per a l'aplicació de les funcions transferides als

Districtes per tal d'harmonitzar la seva actuació.
- Assessorament tècnic i formació de personal tècnic del Districte en relació a les

activitats i instal·lacions sotmeses a llicència.
- Seguiment de l'activitat dels Districtes en aquestes matèries a efectes estadístics i de

coordinació.

Respecte a les instal·lacions i activitats d'especial importància i incidència, compreses
en el grup B) epígraf 1.1 de la Transferència als Districtes núm. 15, exercirà les
funcions que es determinen en el seu epígraf 1.2.1. e).
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3.3.5.4.1.4 Servei d'Inspecció d'Obres.
Codi Dependència: 131.2.10.0
Tipus: Servei tècnico-operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell de lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Inspecció de les obres majors i de les menors no transferides als Districtes.

- Informes sobre les infraccions urbanístiques descobertes en relació a les esmentades
obres.

- Comprovació del compliment de les condicions de les llicències concebides.
- Inspecció i informe previ a les llicències d'obres, de lloguer o d'ocupació i de

legalització, no descentralitzades.
- Inspecció i informes en els expedients d'inclusió en el Registre municipal de solars

d'edificació forçosa.

3.3.5.4.2 Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni Monumental i Històric.
Codi Dependència: 316.1.01.7
Tipus: Unitat Operativa tècnico-administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions
directives i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de
novembre de 1981, atribueix als Caps de les Unitats Operatives i, en especial, les se

güents:
- Coordinació i control de les activitats de protecció del Patrimoni monumental i

històric de la Ciutat.
- Suport i assistència tècnica als Districtes i a les altres Àrees en relació al Patrimoni

monumental i històric.
- Catàleg del Patrimoni monumental i històric de la Ciutat.

3.3.5.4.2.1 Negociat del Patrimoni Monumental i Històric
Codi Dependència: 316.2.02.0
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22



Funcions:
- Suport jurídico-administratiu a tota la Unitat.

- Instrucció dels expedients de conservació, restauració i manteniment dels edificis

patrimonials, i històrics.
- Tramitació dels expedients sancionadors en les esmentades matèries.
- Instrucció dels expedients de contractació d'obres, de serveis i de subministrament.
- Informes en relació a la protecció del Patrimoni monumental i històric.
- Certíñcats d'aprofitament urbanístic.

3.3.5.4.2.2 Servei del Paisatge Urbà.
Codi Dependència: 316.2.03.1
Tipus: Servei tècnico-operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Actuacions de caràcter tècnic per a la protecció i millora del paisatge urbà.

- Informe sobre les activitats i iniciatives alienes a l'Ajuntament en relació amb el
paisatge urbà.

- Informe sobre el paisatge urbà objecte de protecció.
- Assistència tècnica als Districtes i a les Àrees en matèria de paisatge urbà.
- Informe sobre les sollicituds de llicències que afectin els conjunts o sectors urbans

objecte de protecció.
- Informe en els expedients de llicències d'obres majors i d'indústries i de les

actuacions urbanístiques que afectin edificis o conjunt d'interès històric, artístic o

monumental que es trobin dins els conjunts i perímetres urbans classificats de tipus
I, lI, III i IV en el conjunt especial de l'Eixample i les zones classificades per les
normes urbanístiques del Pla General Metropolità amb el núm. 15.

- Informe sobre les installacions i activitats publicitàries en els edificis situats en les
vies d'interès de ciutat.

- Programes d'actuació respecte als sectors o conjunts urbans de protecció.

3.3.5.4.2.3 Servei de Protecció del Patrimoni Monumental i Històric.
Codi Dependència: 316.2.04.2

Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Activitats tècniques per a la conservació i protecció del Patrimoni monumental i

històric de la Ciutat.
- Preparació de programes d'actuació en relació a l'esmentat Patrimoni.
- Informes sobre protecció, conservació i rehabilitació del Patrlmoní monumental i

històric.
- Informació i assistència als particulars sobre les actuacions que puguin afectar a

aquest Patrimoni.
- Propostes per a la inclusió de finques dins el Catàleg del Patrimoni monumental i

històric de la Ciutat.

Inspecció de les actuacíons que afectin el Patrimoni monumental i històric.
- Assistència tècnica a les Àrees i Districtes sobre protecció i conservació del

Patrimoni monumental i històric.
- Informes sobre els expedients relatius a la concessió de llicències que afectin edificis

del Patrimoni monumental i històric.
- Publicacions de treballs i documents sobre el Patrimoni monumental i històric.
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3.3.6 ÀREA DE PROJECTES I OBRES

ÀMBIT 3



I. COMPETÈNCIA

Aquesta Àrea reuneix les funcions de Projectes Urbans i l'activitat inversora d'Obres Públiques
i, en especial:

- Programació, promoció i informe dels projectes elaborats per l'Àrea i proposta d'encàrrec d'e
projectes a professionals externs a l'Administració.

- Execució dels projectes de construcció i instal·lacions dels elements urbanístics, exceptuant els

semàfors.
- Patrimoni històrico-artístic i la seva conservació.
- Projecció, execució, de la xarxa de clavegueres i col·lectors i desguassos al mar i d'instal·lacions

elevadores i depuradores d'aigües residuals.

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987)

ÀMBIT 3

458



11. ESTRUCTURA

3.3.6 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PROJECTES I OBRES (C.G. de 29 de
juny de 1988 i C.G. de 23 de març de 1990)
3.3.6.1 Director Adjunt.
3.3.6.2 Unitat Operativa de Projectes d'Infrastructura.

3.3.6.2.1 Servei d' Obra Civil.
3.3.6.2.2 Servei d'Instal·lacions.

3.3.6.3 Unitat Operativa de Projectes i Elements Urbans.
3.3.6.3.1 Servei d'Elements Urbans.

3.3.6.4 Unitat Operativa d'Edificació.
3.3.6.4.1 Servei de Construcció d'Edificis.
3.3.6.4.2 Servei d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic.

3.3.6.5 Negociat de Projectes i Obres.
3.3.6.6 Servei Tècnic de Projectes i Obres.

3.3.6.6.1 Oficina de Planífícacíó i Control.
3.3.6.6.2 Oficina de Topografia.
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III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

3.3.6 COORDINADOR DE SERVEIS DE PROJECTES I OBRES.
Codi Dependència: 622.2.06.0
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6
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Funcions:
Les assenyalades en l'apartat 7è dels Decrets de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de setembre
de 1983 (text refós).

3.3.6.1 Director Adjunt (de l'Àrea de Projectes i Obres).
Codi Dependència: 300.2.09.0
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
- Suport a la Coordinació de Serveis en aquells projectes i obres de caràcter complex o

molt específic que li encomanin.

3.3.6.2 Unitat Operativa de Projectes d'Infrastructura
Codi Dependència: 300.1.16.7

Tipus: Unitat Operativa tècnica.

Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives
i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre
de 1981, atribueix als Caps de les Unitats operatives.
Corresponen a més a aquesta Unitat les següents funcions, de caràcter tècnic, en relació
als projectes i obres d'infrastructura:
- Elaboració de projectes i direcció d'obres.

- Estudis i informes respecte a aquestes obres.
- Assistència tècnica a les Àrees i els Districtes en matèria de projectes i obres d'infrastruc-

tura.
- Coordinació i seguiment de l'execució de les obres d'infrastructura de les Àrees i dels

Districtes.

Tot l'anterior s'entén d'acord amb la distribució de funcions entre els Districtes i les Àrees
centrals que estableixen les Transferències: núm.1 sobre Projectes integrats d'Urbanització
i núm. 2 sobre Obres Públiques de primer establiment, reforma i gran reparació.

3.3.6.2.1 Servei d'Obra Civil.
Codi Dependència: 300.2.10.4

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22



Funcions:
- Elaboració dels projectes d'obra civil municipal que corresponguin a l'Àrea, la

direcció de la seva execució posterior per tercers.
- Respecte a les obres esmentades li correspondrà:

- Elaboració per mitjans propis dels projectes d' obra civil.
- Seguiment de l'elaboració dels projectes d'obra civil encarregats a tècnics aliens a

I' Ajuntament.
- Informes respecte a les obres i als projectes realitzats o executats per tercers.
- Informes, estudis i avantprojectes en matèria d'obra civil.

3.3.6.2.2 Servei d'Installacions
Codi Dependència: 300.2.11.5

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaboració de projectes en matèria d'installacíons municipals en edificis que corres

ponguin a l'Àrea i la direcció de la seva execució posterior per tercers.
- Respecte a les obres esmentades li correspondrà:

- Elaboració per mitjans propis de les ínstallacions en edificis municipals.
- Seguiment de l'elaboració dels projectes d'installacíons encomanades a tercers.
- Seguiment de les ínstallacions executades per tercers.
- Informe dels projectes i installacíons realitzats o executats per tercers.
- Informe, estudis i avantprojectes en matèria d'ínstallacíons.
- Control de qualitat en matèria d'instalIacíons i estructures dels projectes propis o

aliens.

3.3.6.3 Unitat Operativa de Projectes i Elements Urbans
Codi Dependència: 300.1.17.8

Tipus: Unitat Operativa tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives
i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre
de 1981, atribueix als Caps de les Unitats operatives.
Corresponen a més aquesta Unitat les següents funcions de caràcter tècnic en relació als
projectes urbans i al disseny dels elements urbans:
- Elaboració de projectes i direcció d'obres.

- Estudis i informes respecte a aquestes obres.
- Assistència tècnica a les Àrees i als Districtes en matèria de projectes i disseny urbà.

3.3.6.3.1 Servei d'Elements Urbans
Codi Dependència: 300.2.12.6

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions.
- Dissenyo adaptació d'elements urbans realitzats per l'Àrea i pels Districtes.
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- Seguiment dels projectes sobre elements urbans encarregats a tècnics externs.
- Confecció del Catàleg d'elements urbans de la Ciutat i la Normativa de disseny.
- Elaboració de plans i programes integrals en diferents zones de la Ciutat demanats

pels Districtes.
- Assistència tècnica als Districtes, pel que fa a estudis d'actuació respecte al disseny

d'elements urbans.

3.3.6.4 Unitat Operativa d'Edificació
Codi Dependència: 567.1.02.5
Tipus: Unitat Operativa tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives
i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre
de 1981, atribueix als Caps de les Unitats operatives.
Corresponen a més a aquesta Unitat les següents funcions de caràcter tècnic en relació als
projectes d'edificis municipals:
- Elaboració de projectes i direcció d'obres.
- Control de l'elaboració de projectes d'edificació per tècnics externs.

Estudis i informes respecte a aquestes obres.
- Assistència tècnica a les Àrees i als Districtes en matèria de projectes d'edificació.
- Coordinació i seguiment de l'execució de les obres d'edificació realitzades per les Àrees i

els Districtes.

3.3.6.4.1 Servei de Construcció d'Edificis.
Codi Dependència: 567.2.27.6

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap. 22
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Funcions:
Elaboració de projectes de construcció d' edificis i direcció de la seva execució posterior
per tercers.
- Elaboració als projectes de construcció d' edificis de l' Àrea.

- Seguiment de l'elaboració de projectes de construcció d'edificis encarregats a ter-
cers.

- Control de les obres de construcció d'edificis executats per tercers.
- Informe respecte dels projectes de construcció d'edificis realitzats o executats per ter-

cers.

- Informes, estudis i avantprojectes en matèria de construccions d' edificis.

3.3.6.4.2 Servei d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic
Codi Dependència: 316.2.01.0
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Elaboració de projectes referents a actuacions sobre el patrimoni artístic i monumental
de la Ciutat.



- Seguiment i control de les actuacions de tercers en matèria d' obres i de projectes que
afectin el Patrimoni artístic i monumental de la Ciutat.

- Control de les obres executades per tercers que afectin el Patrimoni artístic i

monumental de la Ciutat.
- Informes relatius a les actuacions o projectes realitzats o executats per tercers que

afectin l' esmentat Patrimoni.
- Informes estudis i propostes d'actuació en relació a aquesta matèria.

3.3.6.5 Negociat de Projectes i Obres
Codi Dependència: 300.3.04.9

Tipus: Negociat d'assistència administrativa
Nivell estructural: 5 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Tramitació dels expedients d'aprovació de projectes, contractació d'obra nova i d'obres

de conservació que siguin competència de l'Àrea.
- Instrucció d'expedients d'aprovació dels projectes propis de les Unitats operatives i

serveis d'aquesta Àrea.
- Instrucció dels expedients de contractació d'obres propis de les Unitats Operatives i

Serveis de l'Àrea.
- Tramitació de certífícacions com a conseqüència de les obres esmentades.
- Expedients d'autorització de despeses ocasionades per les activitats de l'Àrea.
- Instrucció dels expedients d'adquisició o arrendament dels béns mobles, (instruments,

aparells, materials, maquinària, etc) de caràcter específic amb destinació als òrgans de
l'Àrea.

- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic amb destinació a tots els òrgans de l'Àrea.
- Assessorament jurfdico-admínistratíu al Coordinador de Serveis i als altres òrgans de

l'Àrea.
- Les funcions jurídico-administratives que les Transferències primera i segona als

Districtes reservin als òrgans auxiliars de l' Àrea central.

3.3.6.6 Servei Tècnic de Projectes i Obres
Codi Dependència: 300.4.09.6

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

Programació, control, seguiment i suport topogràfic i documental als projectes i obres
encomanades per les Àrees i els Districtes.
- Programació, formulació i avaluació dels projectes.

- Establiment d'un model de control de qualitat dels projectes i de les obres realitzades
per l'Àrea.

- Suport gràfic, documental i d'informació a tots els òrgans de l'Àrea.
- Suport topogràfic a les Unitats operatives i als serveis tècnics de l'Àrea.
- Seguiment de les obres per detectar les desviacions i control de la seva finalització en els

terminis previstos.
- Garantir la correcta avaluació i dimensionament dels projectes per tal de permetre la

seva viabilitat dins els costos previstos.
- Estudis i informes sobre les matèries competència del Servei.
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3.3.6.6.1 Oficina de Planificació i Control
Codi Dependència: 300.4.10. O

Tipus: Oficina d'assistència tècnica
Nivell estructural: 6 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

Programació i seguiment de les obres i projectes realitzats per l' Àrea, amb mitjans
propis o de tercers, d'acord amb les necessitats formulades per les Àrees i pels Dis
trictes.
- Recopilar les necessitats de les Àrees i dels Districtes a fi de programar l'activitat de

projectes i d' obres en el proper exercici.
- Preparar els avanços dels projectes del pressupost per tal d'assegurar la seva viabilitat

en relació al planejamanet i a la gestió urbanística.
- Elaboració de les propostes d'encàrrecs a tercers, i el seu seguiment, un cop aprova

des.
- Informació sobre el desenvolupament de les obres i dels projectes de I' Àrea.
- Elaboració i actualització d'un banc de dades i dels quadres de preus de l'Àrea, per tal

que serveixin per a la confecció dels pressupostos i per a la valoració dels projectes.
- Seguiment dels expedients administratius per a l'aprovació i la contractació de les

obres i la seva execució.
- Relació amb els laboratoris externs i amb contractistes que facilitin les activitats de

control de la qualitat de les obres (ITEC).

3.3.6.6.2 Oficina de Topografia
Codi Dependència: 542.2.10.0

Tipus: Oficina tècnica

Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap. 18

Funcions:

Suport topogràfic per a l'elaboració dels projectes d'obres de les Àrees municipals i dels
Districtes.
- Aixecaments topogràfics que sollícitín les Àrees de l'Ajuntament i els Districtes.

- Coordinació amb la Unitat Operativa del Pla de la ciutat en la realització dels treballs
de suport topogràfic.
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3.4 ÀREA DE MANTENIMENT I SERVEIS

ÀMBIT 4
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I. COMPETÈNCIA

Les actuacions compreses en aquesta Àrea són els Serveis municipals i les activitats de
conservació i manteniment de l'Urbanisme i Obres Públiques municipals:
- Les activitats i funcions relacionades amb el subministrament d'aigua a la Ciutat, neteja viària,

recollida i tractament i eliminació dels residus sòlids i manteniment i conservació de Parcs i Jar
dins.

- Conservació i neteja de la xarxa de clavegueres i col·lectors i desguassos al mar i d'instal·lacions
elevadores i depuradores d'aigües residuals.

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987)
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Il. ESTRUCTURA

3.4 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE MANTENIMENT I SERVEIS. (C.G. de 29 de
juny de 1988; c.G. d'I de febrer de 1991).
3.4.1 Departament de Suport i Comunicacions.
3.4.2 Unitat Operativa de Gestió Economica i Administrativa

3.4.2.1 Servei de Control Econòmic.
3.4.2.2 Negociat de Gestió Administrativa.

3.4.2.2.1 Oficina d'Infraccions d'Ordenances i Liquidacions.
3.4.3 Servei de Control d'Operacions.

3.4.3.1 Central de Comunicacions.
3.4.3.2 Centre de Manteniment.

3.4.4 Servei de Parcs i Jardins. (C.P. de 28 de novembre de 1984 i C.P. de 26 de juny de
1985; C.G. de 29 de juny de 1988).
3.4.4.1 Director de Neteja de Gràcia.

3.4.5 Centre Gestor de Vialítat.
3.4.5.1 Director del Centre Gestor de Vialitat.

3.4.5.1.1 Oficina Administrativa del Centre Gestor.
3.4.5.1.2 Delegat de l'Ajuntament a l'ACEFHAT.
3.4.5.1.3 Servei d'Assistència Tècnica.

3.4.5.1.3.1 Oficina d'Obres a la Via Pública.
3.4.5.1.4 Servei de Pavimentació.
3.4.5.1.5 Parc de Maquinària.

3.4.6 Centre Gestor de Neteja Urbana.
3.4.6.1 Director del Centre Gestor de Neteja Urbana.

3.4.6.1.1 Oficina Administrativa del Centre Gestor.
3.4.6.1.2 Unitat Operativa de Serveis Tècnics

3.4.6.1.2.1 Servei d'Informació i Control.
3.4.6.1.2.1.1 Oficina de Control.

3.4.6.1.2.2 Servei d' Assistència Tècnica.

3.4.6.1.2.2.1 Oficina de Recollides Especials.
3.4.6.1.2.3 Servei de Control de Residus Industrials.

3.4.6.1.2.3.1 Oficina d'Inspecció i Control de Aboca
ments.

3.4.6.1.3 Unitat Operativa de Neteja.
3.4.6.1.3.1 Servei de Neteja Viària i Recollida. Zona Est.
3.4.6.1.3.2 Servei de Neteja Viària i Recollida. Zona Oest.

3.4.7 Unitat Operativa d' Aigües i Sanejament
3.4.7.1 Servei de Planíficacíó i Control.

3.4.7.1.1 Oficina de Control d'Obres de Clavegueram.
3.4.7.1.2 Oficina de Gestió del Pla Especial de Clavegueram.

3.4.7.2 Servei d'Aigües Potables.
3.4.7.2.1 Oficina de Conservació de les Fonts Lluminoses, Llamines i Mines.

3.4.7.3 Servei de Conservació de Clavegueram.
3.4.7.3.1 Oficina de Neteja i Conservació.
3.4.7.3.2 Oficina de Claveguerons.
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III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

3.4 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE MANTENIMENT I SERVEIS
Codi Dependència: 622.2.29.7
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions.
Les assenyalades en l'apartat setè dels Decrets de l'Alcaldia, de 27 de juliol i 14 de setembre
de 1983 (text refós).

3.4.1 Departament de Suport i Comunicacions. (de l'Àrea de Manteniment i Serveis).
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Desenvolupar activitats de representació, per delegació del Superior, en actes en què així

es requereixi.
- Representar a l'Àrea en Comissions, Comitès de Treball, Grups, ... per delegació del Supe

rior.
- Mantenir relacions externes a l'Àrea que requereixin confidencialitat, un seguiment

pròxim o un control puntual.
- Intervenir en campanyes d'imatge o publicitat de l'Àrea.
- Coordinar i/o realitzar activitats de comunicació per a l'Àrea i/o pels Centres Gestors.
- Coordinar i controlar les activitats de gestió administrativa del personal de l'Àrea.
- Seleccionar la documentació, escrits i comunicacions pel Superior.
- Realitzar el seguiment de temes puntuals assignats pel Superior.
- Coordinar l'elaboració de la memòria o resum d'activitats de l'Àrea.
- Elaborar estudis i informes pel Superior.
- Mantenir un contacte fluid amb els Centres Gestors en matèries o temes assignats pel

Coordinador.
- Relacionar-se amb els Districtes en matèria de comunicació i imatge per a l'Àrea.

3.4.2 Unitat Operativa de Gestió Econòmica i Administrativa (de l'Àrea de Manteniment i

Serveis).
Codi Dependència: 300.1.18.9

Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell de lloc de treball del Cap: 26

Funcions: I

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions directives i

de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre de
1981, atribueix als Caps de les Unitats Operatives.
Aquesta Unitat té com a funcions donar suport jurídic, administratiu i econòmíco-pressupos
tari a tots els òrgans de l'Àrea i dels Centres Gestors, així com exercir les funcions
administratives que la Transferència número 8 als Districtes, encarrega als òrgans auxiliars
de l'Administració central.
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3.4.2.1 Servei de Control Econòmic. (de la Unitat Operativa de Gestió Econòmico

Administrativa).
Codi Dependència: 300.2.16.0

Tipus: Servei d'assistència tècnica

Nivell estructural: 5 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Realització de l'avantprojecte del Pressupost de l'Àrea i dels Centres Gestors i

manteniment dels instruments de seguiment i control de llur execució.
- Realització de la comptabilitat general de l'Àrea i dels Centres Gestors de Neteja, i de

Víalitat i de la Unitat Operativa d'Aigües i Sanejament.
- Anàlisi i Integració de la comptabilitat general del Servei Gestor de Parcs i Jardins.
- Realització de la integració dels balanços de l'Àrea i dels Centres Gestors.
- Anàlisi i integració dels quadres de control econòmic i dels indicadors d'activitat dels

Centres Gestors.
- Realització conjuntament amb d'altres òrgans municipals competents de l'auditoria

interna dels Centres Gestors.
- Realització i desenvolupament de la xarxa integrada de gestió comptable i control pres

supostari.
- Realització del control econòmic de la gestió compartida dels Districtes.

3.4.2.2 Negociat de Gestió Administrativa.

Codi Dependència: 300.3.05.0

Tipus: Negociat d'assistència administrativa.

Nivell estructural: 5 Classe: 2

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Supervisió dels expedients, generats per les actuacions de l'Àrea i, en el seu cas, dels

Centres Gestors adscrits en aquesta.
- Coordinació dels aspectes administratius derivats del sistema de gestió compartida entre

I' Àrea i els Districtes.
- Elaboració d'informes i dictàmens que li siguin requerits tant pels òrgans superiors de

l'Àrea, com pels Directors dels Centres Gestors.
- Control i coordinació del registre i arxiu de la documentació de l'Àrea.
- Control, supervisió i assessorament a les oficines administratives dels Centres Gestors.

3.4.2.2.1 Oficina d'Infraccions d'Ordenances i Liquidacions.
Codi Dependència: 300.2.13.7

Tipus: Oficina administrativa operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Instrucció dels expedients correctius de les infraccions de les Ordenances reguladores

de les matèries objecte de la competència de l'Àrea.
- Tramitació de la gestió dels serveis de prestació voluntària i d'execució subsidiària, i

preparació dels expedients corresponents.
- Confecció de les liquidacions referides a: Serveis de prestació voluntària, treballs

d' execució subsidiària, llicència a les companyies de serveis públics, i llicències per a la

construcció, reparació i neteja dels claveguerons.
- Estadístiques d'infraccions, de sancions i de serveis prestats.
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3.4.3 Unitat Operativa de Control d'Operacions
Tipus: Unitat Operativa tècnica.

Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Gestionar el funcionament de la Central de Comunicacions.

- Atendre incidències i/o trucades que requereixen una atenció especial.
- Avisar i canalitzar al tècnic de Guàrdia sobre incidències o temes d' especial rellevància.
- Realitzar el seguiment de les ordres de treball en relació amb les trucades ateses.
- Fer el seguiment directe de determinats serveis, en terminis de trucades, queixes, pro-

postes ...

- Controlar l'estil i forma d'atenció als usuaris.
- Atendre les consultes dels operadors sobre aquest servei.
- Proposar mesures per millorar el funcionament de la Central.
- Elaborar estadístiques sobre queixes més habituals.

Funcions:
- Informar al Coordinador de Serveis, de les operacions o activitats de caràcter productiu

finalista de l'Àrea.
- Elaborar informes sobre l'actuació del Centre de Manteniment en relació amb els Centres

Gestors de l'Àrea.
- Desenvolupar els plans o programes de l'Àrea en matèria de:

- Utilització de locals.
- Conveniència d'adaptar els tallers del Centre.
- Estudi de serveis alternatius.
- Informes sobre costos de reparació de vehicles.
- Programa d' estocks pel Centre.

i altres de naturalesa similar.
- Coordinar l'actuació del Centre de Manteniment respecte dels Centres Gestors.
- Assessorar als Centres Gestors sobre el funcionament del Centre de Manteniment.
- Desenvolupar estudis i/o millores en l'atenció al públic o als usuaris.

3.4.3.1 Central de Comunicacions.

Tipus: Centre de treball executor instrumental.

Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

3.4.3.2 Centre de Manteniment.

Tipus: Centre de treball executor instrumental.

Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaborar i proposar les directrius tècniques i de funcionament del Centre de Manteni

ment.
- Elaborar i proposar els Pressupostos del Centre de Manteniment (no de les activitats

que acull).
- Coordinar i controlar la prestació de Serveis comuns (neteja, vigilància, etc) a les

diverses activitats que acull el Centre.
- Coordinar i controlar el manteniment del Centre, mitjançant mitjans externs o mitjans
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propis de les Unitats Presents en el Centre.
- Vigilar el funcionament, en termes de continuïtat, de les diverses activitats acollides en

el Centre.
- Elaborar i proposar mesures d'homogeneïtzació respecte de les diverses activitats

acollides en el Centre en matèria d'Informació, Informàtica, Subministrament, Magatze
natge, Inventaris, ... entre altres temes.

- Atendre els temes que atenen o poden afectar al Centre de Manteniment.
- Assessorar sobre l'adequat manteniment dels vehicles i material mòbil atesos en el

Centre.
- Coordinar i controlar els treballs de millora del Centre de Manteniment.

3.4.4 SERVEI MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS.
Codi Dependència: 317.2.01.3

A. El Servei Municipal de Parcs i Jardins és un òrgan especial, dotat d'autonomia funcional,
constituït a I'ampar d'allò previst en l'article 79, paràgrafs 2 i 3 del Reglament
d'Organització i Administració del Municipi de Barcelona, i que es regeix per les normes

aprovades per acord del Consell Plenari de 28 de novembre de 1984, modífícades, per
acord del mateix òrgan del 26 de juny de 1985, de les quals es transcriuen seguidament
les relatives a la seva competència i organització.

B. L'objecte i finalitat del Servei de Parcs i Jardins, d'acord amb allò que expressen les
esmentades normes, es concreta en la realització de les següents funcions:

(Norma 4.1)
- Conservació i entreteniment de tots els parcs, places enjardinades, jardineria comple

mentària de places i vials, arbrat de carrers i zones forestals.
Replantacions d'arbrat a la via pública.
Remodelacions de parcs i places enjardinades motivades per raons tècniques, sempre
que no signifiquin modificacions substancials del projecte inicial.
Installacions i explotació dels vivers municipals en l'extensió requerida per al manteni
ment, substitució i ampliació de les plantacions a càrrec del Servei i cultiu de plantes i
flors per atendre el servei d'ornat en els actes públics i populars que determini l'Ajunta
ment.

- Installacíó, manteniment i exhibició de jardins especials ornamentals i de tipus experi
mental.

- Organització i gestió de l'Escola Municipal de Jardineria.
- Promoció de la jardineria a través d'estudis, conferències, publicacions i campanyes de

difusió dels coneixements elementals i les normes pràctiques de botànica.
- Organització d'exposicions i concursos de caràcter botànic i participació en certàmens

d'aquests tipus.
- Conservació i entreteniment del mobiliari urbà al seu càrrec.
- Relacions amb organismes i particulars nacionals i estrangers, dedicats a I' estudi i

pràctiques de jardineria i a l'intercanvi d'espècies i llavors, informacions i experiències.

(Norma 4.2)
Per encàrrec exprés dels òrgans de govern competents de I'Ajuntament el servei podrà
elaborar propostes de nous parcs, places enjardinades, jardineria complementària de
places i vials de plantació d'arbrat a la via pública, així com d'iniciatives en pro de
facilitar la seva conservació.

(Norma 4.3)
També per encàrrec exprés dels òrgan competents de l'Ajuntament i mitjançant l'assigna
ció pressupostària corresponent podrà realitzar treballs de plantació en obra nova i
mobiliari urbà i treballs de conservació en zones enjardinades d' edificis públics.
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(Norma 4.4)
El Servei haurà d'emetre informes preceptius en tots els nous projectes urbans, contenint

zones verdes o enjardinades, en particular des del punt de vista de la seva posterior con

servació.

(Norma 4.5)
Per acord de l'òrgan municipal competent, el Servei Municipal de Parcs i Jardins,
mitjançant l'assignació pressupostària corresponent, realitzarà aquells altres serveis que li

siguin encomanats.

(Acord del Consell Plenari de 26 de juny de 1985)

C. (Norma 5)
Per a l'acompliment de la comesa assenyalada en la norma anterior, el servei de Parcs i

Jardins exercirà les següents funcions

A) Tècniques
1. Elaboració de les condicions tècniques i jurídico-administra tives de les contractes

de plantació, conservació, manteniment i neteja de parcs i places enjardinades,
jardineria complementària de places i vials, arbrat de carrers i zones forestals.

2. Elaboració dels projectes de remodelació de parcs i places enjardinades en el

supòsit a què es refereix l'apartat 3r. del paràgraf 1 de la norma quarta.
3. Execució directa, en el seu cas, dels treballs a què es refereixen els apartats

anteriors de la present norma, per les divisions tècniques del servei.

4. Emissió d'informes tècnics en els projectes de nous parcs, places enjardinades,
jardineria i arbrat complementari de places i vials, i zones forestals que elabori o

trameti l'Administració municipal, assessorant en matèria de jardineria i installa

cions complementàries, sempre que li sigui sol·licitat.

5. Emissió d'informes tècnics en matèria de jardineria i arbrat en els plànols
d'ordenació urbans, i els projectes d'urbanització i qualsevol altre expedient
municipal relacionat amb espais o zones verdes.

6. Elaboració i desenvolupament de plans, cursos i cursets de formació especialitza
da en matèria de jardineria.

7. Expedició de diplomes de l'Escola Municipal de Jardineria, d'acord amb les seves

normes.

8. Convenis de collaboració i coordinació amb institucions públiques i privades
nacionals i internacionals en matèries pròpies del servei.

9. Les altres funcions que li encomani I'Ajuntament en matèria de jardineria, zones

verdes i mobiliari urbà.

B) Administratives

10. Instrucció dels expedients de contractació en totes les fases i incidències, fins a la

consumació del contracte, en el seu cas, dels projectes a què es refereixen els

apartats 1 i 2 de la present norma.

11. Instrucció dels expedients de contractació dels serveis, treballs, eines i béns

inventariables i materials i béns no inventariables en general necessaris per a les

finalitats del Servei.

12. Instrucció i proposta de resolució dels expedients relatius a les concessions i

llicències d'explotacions d'installactons o serveis situats o que es situïn en

jardins, parcs públics o zones verdes.
13. Gestió de les taxes relacionades amb les prestacions del servei, comprenent la

seva liquidació i recaptació de conformitat amb les normes reguladores d'aquesta
funció, segons les bases d'execució del Pressupost.

14. Proposta als Òrgans de govern competents, a través de l'Àrea de Finances, de les
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tarifes de les taxes esmentades en l'apartat anterior i, de les seves modificacions,
per la seva inclusió en l'ordenança fiscal corresponent.

15. Preparació de la planificacíó de la despesa i previsió d'inversions; elaboració dels
avantprojectes pressupostos i previsions detallades, i instrucció dels expedients
d'autorització de la despesa.

16. Administració de les partides pressupostàries assignades al Servei. i de les
quantitats lliurades en la norma que resulti de les bases d'execució del Pressu
post.

17. Confirmació i tramitació de factures i actes de recepció.
18. Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats al

Servei.
19. Elaboració d'indicadors de gestió i control dels resultats.
20. Control dels costos de funcionament del Servei.
21. Registre, arxiu, biblioteca i documentació general del Servei.
22. Gestió i control de destinacions i situacions del personal administratiu i laboral

adscrit al Servei.
23. Atenció a la conservació i manteniment dels locals i instal·lacions adscrites al

servei i relació directa amb els Serveis Tècnics municipals encarregats de tals fun
cions.

D. (Norma 6, en part)
La direcció i administració del Servei Municipal de Parcs i Jardins correspon a un

Administrador amb la condició de Director-Gerent del Servei.
La designació haurà de recaure en la persona que reuneixin les condicions de preparació
professional i capacitat directiva exigides pel càrrec, sigui o no funcionari municipal.

E. (Norma 7)
1. El Director-Gerent del Servei de Parcs i Jardins ostentarà la representació tècnica i

administrativa del Servei, i assumirà la responsabilitat del seu eficient funcionament.
2. Tindrà per tant les següents atribucions:

a) Proposar a l'Interventor de fons la incorporació als avantprojectes dels Pressu
postos ordinaris i d'Inversió de la Corporació, de les partides específiques del Ser
vei.

b) Preparar i proposar als òrgans de govern competents l'aprovació de la planificació
de la despesa i la previsió d'inversions.

c) Proposar als òrgans de govern competents I autorització de la despesa.
d) Proposar als òrgans competents les resolucions que procedeixin en matèria de

contractació, concessions i llicències.
e) Proposar a l'Alcaldia ellliurament de quantitats en la forma que resulti de les bases

d'execució del Pressupost, intervenir-les i rendir-ne comptes en els termes regla
mentaris.

f) Elaborar i proposar a la Comissió Municipal
Permanent l'aprovació de la plantilla especial del Servei de Parcs i Jardins dins allò
que permeti la plantilla pressupostària de I'Ajuntament i sol· licitar de la Secretaria
General l'adscripció dels funcionaris que hagin d'integrar-la.

g) Proposar d'acord amb el procediment reglamentari el nomenament de personal de
contractació laboral destinat al Servei.

h) Configurar I' estructura orgànica i funcional del Servei, dins els límits previstos en
el Capítol III de les presentes normes i les disponibilitats de personal que figurin a
la plantilla aprovada, donant compte a la superioritat de l'organigrama restant, així
com la Unitat Operativa de Personal i a la Coordinació de Serveis d'Organització.

i) Adscriure el personal destinat al Servei, als diversos llocs de treball, sempre que
corresponguin a la seva categoria, i determinar els corresponents complements
retributius de destinació.
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j) Vetllar pel perfeccionament dels mètodes de treball; acurar la introducció d'innova

cions tecnològiques adequades i procurar el perfeccionament de les relacions
laborals i de les condicions de treball del personal.

k) Determinar els horaris i torns-de treball d'acord amb la jornada laboral establerta;
concedir les dispenses accidentals del servei i organitzar el pla de vacances del Ser

vei.

1) Proposar a l'Alcaldia, en Norma reglamentària, la incoació d'expedients disciplina
ris per corregir les altes comeses pel personal adscrit al servei.

ll) Proposar a la Superioritat l'atorgament de premis i gratificacions al personal del

Servei.

m) Rendir comptes a la corporació de les despeses d'inversions efectuades i dels
resultats obtinguts.

n) Redactar i elevar al Consell Plenari dins el primer trimestre de cada any, una

Memòria destinada a informar-lo sobre el funcionament del Servei durant l'exercici

anterior.

o) Proposar a l'Alcaldia la provisió dels caps de les diverses divisions i subdivisions

orgàniques del Servei.

p) Planificar, organitzar i controlar l'activitat del servei; inspeccionar, dirigir i fisca

litzar el funcionament de totes les seves unitats i dependències; i controlar

l'acompliment de les seves obligacions per part del seu personal adscrit.

q) Expedir els diplomes i certificats de l'Escola Municipal de Jardineria.

3. Les propostes del Director-Gerent del Servei de Parcs i Jardins a què es refereix el

paràgraf anterior, seran elevades a l'òrgan decisori competent per conducte de la línia

jeràrquica a la que el servei estigui adscrit, els nivells directius i polítics dels quals
podran ratificar-les o bé oposar-hi les objeccions que estimin oportunes.

F. (Norma 8)
1. El Director-Gerent del Servei de Parcs i Jardins serà assessorat per una junta tècnica,

anomenada Consell Assessor de Parcs i Jardins, integrada pels Coordinadors de les

Àrees d'Obres Públiques, d'Urbanisme, Serveis i Empreses Municipals, Cultura,
Descentralització i Joventut i Esports.

2. La convocatòria del Consell Assessor la realitzarà trimestralment el Director-Gerent.

3. Les funcions principals del Consell Assessor seran les d'assistència tècnica i informa

ció al Director-Gerent en la seva funció de coordinació del Servei amb les diverses

Àrees de l'Administració Municipal.

G. (Norma 9)
1. Les funcions del Servei Municipal de Parcs i Jardins s'agrupen en tres divisions

orgàniques que determinaran els nivells estructurals immediats al Director-Gerent:

1. Divisió Administrativa.

2. Divisió de Producció.

3. Divisió Tècnica.

2. De la Divisió Administrativa en dependran tres departaments: Personal, Comptabilitat
i Compres.

La resta de l'estructura interna del Servei serà determinada pel Director-Gerent d'acord

amb allò que preveu l'apartat h) de la norma setena.

3.4.4.1 Director de Neteja de Gràcia.
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3.4.5 CENTRE GESTOR DE VIALITAT.

A) Acord de constitució
La Comissió de Govern, en sessió d'l de febrer de 1991, acordà constituir el Centre
Gestor de Víalítat, que s'insereix dins de l'Àrea de Manteniment i Serveis.

B) Norma constitutiva
Primer.
Els òrgans auxiliars de tota classe i nivell que integren actualment la Unitat Operativa
d'Obres de Vialitat, segons l'acord de la Comissió Municipal de Govern de 29 de juny de
1988, es constitueixen en un Centre Gestor denominat Centre Gestor de Vialitat, com a

òrgan especial d'administració dotat d'autonomia funcional i de gestió econòmica, en els
termes previstos a la Normativa Marc per a la regulació dels Centres Gestors, aprovada
per l'acord de la Comissió de Govern d'l de març de 1989, ratífícat pel Consell Ple 1'11
de març del mateix any.

Segon.
El Centre Gestor de Vialitat queda adscrit a l'Àrea de Manteniment i Serveis de l'Àmbit
d'Urbanisme, Obres i Serveis Municipals.

Tercer.
1. L' objecte principal del Centre Gestor de Vialitat és contribuir juntament amb els

Districtes a l'estat de confort de la ciutat i a l'optimització dels recursos municipals
mitjançant l'increment de les actuacions de conservació i manteniment de paviments i
estructures viàries de la ciutat i d'una integrada i eficaç programació de les actuacions
municipals i de les companyies de serveis en la via pública.
Aquests objectius es concretaran mitjançant la realització d'acord amb els Districtes
de les següents competències bàsiques:
1. Manteniment dels paviments i vorades de la xarxa viària de la ciutat.
2. Manteniment de les estructures viàries: Passareles de vianants, ponts, varanes de

protecció, pasos sobterranis, valles doble ona, juntes de dilatació, i altres elements
de característiques similars o equivalents.

3. Programació i control d'obres a la via pública, ja siguin aquestes municipals o

sol·licitades per les companyies de serveis públics.
4. Realització d'actuacions urgents en matèria de seguretat vial en calçades i vore

res.

5. Definir el pla i les actuacions anuals en matèria de vialitat, coordinant les
necessitats ciutadanes expressades pels Districtes, i amb les prioritats derivades
dels projectes de ciutat.

2. Aquestes comeses seran realitzades pel Centre Gestor de Vialitat mitjançant
l'exercici de les funcions consignades en el document que determina l' estructura
interna del Centre i que s'aprova juntament amb aquesta Norma constitutiva.

Quart.
1. La superior direcció i administració del Centre correspon al Consell d' Administració,

presidit per l'Alcalde i integrat pels Consellers membres de la Comissió municipal de
Govern, i el Conseller delegat; tot això de conformitat amb el que es preveu a la
Norma tretzena de la Normativa Marc esmentada.

2. Sota la dependència dels òrgans anteriors, la direcció executiva del Centre Gestor
correspon al seu Dirctor que actuarà en tot cas sota les directrius del Coordinador de
l' Àrea de Manteniment i Serveis.
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3. Com a òrgan complementari del Consell d'Administració, es constituirà una Comissió

informativa de suport i anàlisi, per als assumptes d' especial relevància que siguin
competència del Centre Gestor. En aquesta Comissió hi participen els Districtes i

d'altres òrgans municipals afectats per les actuacions del centre.

Cinquè.
S'atribueixen al Conseller delegat del Centre, a l'empara del que es preveu a les normes

dotzena, apartat e) i tretzena, paràgraf 2, i a la disposició addicional de la Normativa

Marc esmentada, les facultats següents:

a) Exercir la superior inspecció dels serveis del Centre.

b) Impartir les ordres i instruccions que consideri convenients per aplicar la política i

directrius que assenyali el Consell d'Administració.

c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions la quantia de les quals
excedeixi a la competència atribuïda al Director del Centre i no sigui superior al

cinquanta per cent (50%) dellímit aplicable a la contractació directa.

d) Contractar obres, serveis i subministraments, d'acord amb el procediment legal
establert, sempre que la seva quantia recaigui dins dels límits asenyalats a l'apartat
anterior i la durada del contracte no sigui superior a l'any, ni exigeixi crèdits superiors
als consignats
en el Pressupost anual.

e) Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i en el que

excedeixi de les facultats assignades al Director del Centre.

f) Ordenar transferències de crèdit, dins del mateix capítol pressupostari i de les

dotacions assignades al Centre Gestor, fins als límits assenyalats en les Bases

d' execució del Pressupóst.
g) Disposar la pròrroga, novació i resolució dels contractes atorgats per sí mateix o pel

Director del Centre; així com la imposició de sancions pel seu incompliment.
h) Concedir subvencions a entitats, organismes i particulars, fins allímit de dos milions

(2.000.000) de pessetes.

Sisè.
Al Coordinador de l'Àrea de Manteniment i Serveis li correspon exercir les següents fa

cultats:
- Les assenyalades amb caràcter general pels Coordinadors de Serveis, en l'extrem setè

dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de setembre de 1983, Text Refós.

l de forma específica:
- El vist i plau a tots els expedients en matèria econòmica a que fa referència l'apartat E,

i 1), p) i q) de l'apartat C de la norma setzena de la Normativa Marc, a partir de les

quanties que es determinin pels òrgans de direcció política del Centre.

La tramesa al Conseller Delegat de tots els expedients a que fan referència els apartats

e), d), f), g) i h) de la Norma anterior.

Les que s'indiquen en la Norma tercera en la Normativa Marc Reguladora dels

Centres Gestors, i en especial, l'exercici de les següents funcions bàsiques:
La superior direcció de l'activitat del Centre Gestor.

El control i coordinació a nivell superior de les funcions de gestió econòmica, tècnica i

de personal.
Determinació i seguiment de l'estratègia de comunicació i imatge del Centre Gestor.

Determinar, conjuntament amb el Director del Centre els objectius anuals i el control

immediat dels resultats assolits.

Totes les funcions anteriors s'exerciran sense perjudici de les facultats que corresponen

al Director del Centre.

487



Setè.

Corresponen al Director del Centre les atribucions següents:

1. Les assenyalades a l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,
de 17 de juny de 1955, excepte l'ordenació de pagaments.

2. Totes les asenyalades als apartats A (de caràcter general), B (en matèria d'organitza
ció), C (en matèria de personal) i O (en matèria de processos de treball), de la norma
setzena de la Normativa Marc Reguladora dels Centres Gestors.

3. Totes les assenyalades a l'apartat E (en matèria econòmica) de la pre-esmentada
norma setzena.

4. Aquelles altres que expressament li atribueixi el Consell d'Administració, o li assenyali
el Conseller Delegat, d'acord amb el que estableix la Norma setzena, A, h) de la
Normativa Marc.

Vuite.
Dins de l' estructura bàsica a què es refereix el paràgraf 2 de l'extrem tercer de la present
Norma constitutiva, la configuració dels òrgans de treball, la seva assignació de tasques,
la seva possible agrupació en sub-òrgans de. base i les relacions de coordinació i
subordinació entre ells, correspondrà al Director del Centre.

Novè.
1. Sens perjudici dels seguiment periòdic de l'acompliment dels programes i de l'obten

ció de resultats a què estigui sotmès el Centre pér part de la Comissió municipal de
Govern, i dels seus òrgans auxiliars, el Director del Centre, abans que acabi el mes de
setembre de cada any, haurà d'elevar al Consell d'Administració, per mitjà del
Coordinador de l'Àrea, una proposta sobre el manteniment o modificació d'objectius i
resultats exigibles per a l'exercici següent, els indicador aplicables i les mesures de
tota classe que, al seu parer, siguin
necessàries per aconseguir-los.

2. Igualment es proposaran els mitjans material i humans que són necessaris per
aconseguir l'acompliment dels objectius i programes anuals.

Desè.
1. El sistema comptable del Centre Gestor ha de permetre conèixer el cost global del

funcionament del Centre i en el seu cas dels subcentres i serveis que l'integren. En
aquest sentit cada subcentre disposarà d'un compte d'explotació separat, presentant
al final de cada exercici un balanç econòmic de la seva activitat.

2. Les possibles pèrdues resultants de la gestió del Centre, seran compensades per
l'Ajuntament a l'acabament de cada exercici, de manera que pugui començar el
següent amb la balanç equilibrat; llevat que la Comissió de Govern, en virtud del que
estableix la Norma vint-i-setena, 1, 2n, de la Normativa Marc, decidís l'extinció del
Centre Gestor com a tal.

3.4.5.1 DIRECTOR DEL CENTRE GESTOR DE VIALlTAT.
Tipus: Centre Gestor
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Sota la dependència del Regidor de l'Àrea d'Urbanisme i Serveis Municipals i Conseller
Delegat del Centre Gestor i de les directrius del Coordinador de l' Àrea de Manteniment i
Serveis, li corresponen les següents atribucions:
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Funcions:
Sota la dependència funcional del Negociat de Gestió Administrativa de l'Àrea, li

correspon la realització de les següents activitats:
- Assistència i suport administratiu als diferents òrgans del Centre Gestor.

- Instrucció d'expedients d'autorització de despesa; administració de les partides pressupos-
tàries assignades al Centre i les quantitats lliurades en concepte de despeses a justificar.

- Preparació del plecs i instrucció dels expedients de contractació, la resolució o

proposta dels quals sigui competència de la Direcció del Centre.
- Comandes de material, tramitació de factures i actes de recepció.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats al

Centre Gestor.
- Control de les destinacions, situacions i incidències de tot el personal del Centre Ges

tor.
- Tramitació d'expedients i documentació.
- Suport administratiu en l'elaboració dels documents que integren el sistema d'infor-

mació a la Direcció del Centre Gestor.
- Iniciació dels processos per corregir les infraccions de les Ordenances reguladores de

les matèries de competència del Centre.

Les que se li assignen com a Director del Centre Gestor, d'acord amb el que s'estableix en la
Norma setzena de la Normativa-Marc Reguladora dels Centres Gestors, amb els limits que es

defineixen en els apartats sisè i setè de la Normativa Constitutiva del Centre Gestor.

3.4.5.1.1 Oficina Administrativa del Centre Gestor de Vialitat
Nivell estructural: 6 Classe: 2

Tipus: Oficina d'assistència administrativa.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

3.4.5.1.2 Delegat de l'Ajuntament a l'ACEFHAT.

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24

Funcions:
Garantir l'aplicació dels criteris d'actuació que l'administració Municipal disposi i

informar dels resultats de la gestió de l'Oficina de coordinació d'Obres i serveis

(ACEFHAT) desenvolupant les activitats de:
- Verificar que les obres sollicitades per les Companyies de Serveis Públics, mitjançant

l'Oficina de Coordinació, s'ajustin a les Ordenances Municipals aplicables.
- Proposar a 1'I1·lm. Conseller Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis Municipals la

concessió de les llicències solIícitades per les Companyies de Serveis Públics.
- Autoritzar els assenyalaments de dates d'ocupació de la via pública.
- Convocar a la Comissió de Planificació per fer efectives les directrius de l'Ajuntament

de Barcelona respecte al Pla d'Obres.
- Recaptar la programació d'obres als carrers, als Districtes Municipals i altres organis

mes i empreses municipals que operin a la via pública, gestionant la seva arribada a

l'Oficina.

3.4.5.1.3 Servei d'Assistència Tècnica

Tipus: Servei d'assistència tècnica.

Nivell estructural: 5 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:

Planificació, assistència tècnica i inspecció general de les obres de conservacio 1

manteniment de paviments i control en general de totes les obres que s'executin a la via

pública en el terme municipal, desenvolupant les activitats de:
- Manteniment actualitzat de l'inventari de paviments de la ciutat.

- Aplicació dels programes d'actuació anual dels treballs de conservació i manteniment
de paviments.

- Actualització de la tecnologia de pavimentació aplicada mitjançant estudis de siste-

mes, mètodes i materials.
- Estudis de costos, quadres de preus i plecs de condicions tècniques.
- Redacció de projectes d'obres i contractes.
- Informes i expedients en temes de la seva competència.

3.4.5.1.3.1 Oficina d'Obres a la Via Pública
Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
Control i inspecció de tot tipus d'obres executades a la via pública dins del terme

municipal quant a allò que fa referència a les seves condicions de seguretat i ordre,
protecció i assenyalament, desenvolupant les activitats de:
- Seguiment de les obres de les Companyies de Serveis Públics i altres obres dels

diferents organismes municipals quant a allò que fa referència a les seves condicions
de seguretat, ordre, protecció, assenyalament i terminis d'execució.

- Informes tècnics de les llicències de cales i canalitzacions que per la seva complexitat
ho requereixin.

- Confecció d'informes quinzenals referent a la situació de les obres en general.
- Estudis per a la millora de les condicions d'execució d'obres en general.
- Proposta de sancions en les obres per incompliment de les Ordenances Municipals.

3.4.5.1.4 Servei de Pavimentació

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Conservació i manteniment dels paviments urbans i estructures vials de la ciutat,
desenvolupant les activitats de:
- Ordres de treball als contractistes. seguiment dels plannings d'obra.

- Direcció i execució directa de les obres.
- Certificacions i relacions valorades dels treballs executats.
- Propostes de recepció de les obres.
- Resolució de situacions d'urgència.
- Suport logístic a les zones en matèria de pavimentació.
- Informes i expedients de la seva competència.
- Coordinació amb els Districtes en allò que a referència a la conservació i manteniment

de paviments.
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3.4.5.1.5 Parc de Maquinària
Tipus: Oficina tècnica
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Manteniment dels vehicles i maquinària.

- Conservació de baranes, barreres doble ona i elements de protecció installats a la via

pública.
- Cobertura de les necessitats de tanques de precaució en tota la ciutat, gestionant el

seu trasllat, recollida i manteniment.
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3.4.6 CENTRE GESTOR DE NETEJA URBANA.

A) Acord de constitució

La Comissió de Govern, en sessió d'I de febrer de 1991, acordà constituir el Centre
Gestor de Neteja Urbana, que s'insereix dins de l'Àrea de Manteniment i Serveis.

B) Norma constitutiva

Primer.
Els òrgans auxiliars de tota classe i nivell que integren actualment la Direcció de Serveis
Urbans i el Servei de Control de I'Avocament dels Residus Industrials de la Direcció de

Serveis de Manteniment Urbà, segons l'acord de la Comissió Municipal de Govern de 29
de juny de 1988, es constitueixen en un Centre Gestor denominat Centre Gestor de

Neteja Urbana, com a òrgan especial d'administració dotat d'autonomia funcional i de

gestió econòmica, en els termes previstos a la Normativa Marc per a la regulació dels
Centres Gestors, aprovada per l'acord de la Comissió de Govern d'I de març de 1989,
ratíficat pel Consell Ple 1'11 de març del mateix any.

Segon.
El Centre Gestor de Neteja Urbana queda adscrit a l'Àrea de Manteniment i Serveis de
l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis Municipals.

Tercer.
1. L'objecte principal del Centre Gestor de Neteja Urbana es mantenir i millorar

constantment el nivell higiència de la Ciutat juntament amb els Districtes i els sistemes

d'eliminació de residus, mitjançant l'optimització de recursos disponibles i el foment

d'una actitut ciutadan de major respecte al medi urbà i de collaboració en la seva

conservació, per tal d'aconseguir una millor qualitat de vida i d'imatge urbana.

Aquests objectius es concretaran mitjançant la realització de les següents competèn
cies bàsiques:
- Neteja de les vies públiques de la ciutat d'acord amb els Districte:
- Programació de neteja viària.
- Neteja de solars.
- Neteja de platges.
- Serveis especials de neteja.
- Serveis d'Actuació immediata.
- Manteniment i neteja de papereres.
- Neteja de tunels i passos subterranis.
- Recollida de residus sòlids urbans, d'acord amb els Districtes.
- Recollida d'escombraries.
- Recollida de mobles i trastos vells.



- Recollida d'animals morts.
- Recollida de residus hospitalaris.
- Recollides selectives: vidre, paper, plàstic, etc.
- Recollida de residus dels mercats municipals.
- Eliminació de Residus sòlids:
- Gestió de l'abocador de Garraf.
- Gestió de la Planta incineradora del Besos.
- Gestió dels centres de transferència de runes.

- Control dels residus industrials a la ciutat.
- Conscienciar als ciutadans del respecte al medi urbà.
- Programar d'acord amb els Districtes Municipals les actuacions anuals en matèria

de neteja (pla de Neteja) dels carrers de la ciutat.

2. Aquestes comeses seran realitzades pel Centre Gestor de Neteja Urbana mitjançant
l'exercici de les funcions consignades en el document que determina l'estructura
interna del Centre i que s'aprova juntament amb aquesta Norma constitutiva.

Quart.
1. La superior direcció i administració del Centre correspon al Consell d'Administració,

presidit per l'Alcalde i integrat pels Consellers membres de la Comissió municipal de
Govern, i el Conseller delegat; tot això de conformitat amb el que es preveu a la
Norma tretzena de la Normativa Marc esmentada.

2. Sota la dependència dels òrgans anteriors, la direcció executiva del Centre Gestor

correspon al seu Dirctor que actuarà en tot cas sota les directrius del Coordinador de
l'Àrea de Manteniment i Serveis.

3. Com a òrgan complementari del Consell d'Administració, es constituirà una Comissió
informativa de suport i anàlisi, per als assumptes d'especial relevància que siguin
competència del Centre Gestor. En aquesta Comissió hi participen els Districtes i

d'altres òrgans municipals afectats per les actuacions del centre.

Cinquè.
S'atribueixen al Conseller delegat del Centre, a l'empara del que es preveu a les normes

dotzena, apartat e) i tretzena, paràgraf 2, i a la disposició addicional de la Normativa
Marc esmentada, les facultats següents:
a) Exercir la superior inspecció dels serveis del Centre.
b) Impartir les ordres i instruccions que consideri convenients per aplicar la política i

directrius que assenyali el Consell d'Administració.

c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions la quantia de les quals
excedeixi a la competència atribuïda al Director del Centre i no sigui superior al

cinquanta per cent (50%) del límit aplicable a la contractació directa.

d) Contractar obres, serveis i subministraments, d'acord amb el procediment legal
establert, sempre que la seva quantia recaigui dins dels límits asenyalats a l'apartat
anterior i la durada del contracte no sigui superior a l'any, ni exigeixi crèdits superiors
als consignats en el Pressupost anual.

e) Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i en el que
excedeixi de les facultats assignades al Director del Centre.

f) Ordenar transferències de crèdit, dins del mateix capítol pressupostari i de les
dotacions assignades al Centre Gestor, fins als límits assenyalats en les Bases
d' execució del Pressupóst.

g) Disposar la pròrroga, novació i resolució dels contractes atorgats per sí mateix o pel
Director del Centre; així com la imposició de sancions pel seu incompliment.

h) Concedir subvencions a entitats, organismes i particulars, fins al límit de dos milions
(2.000.000) de pessetes.

.
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Sisè.
AI Coordinad ro de I' Àrea de Manteniment i Serveis li correspon exercir les següents fa
cultats:
- Les assenyalades amb caràcter general pels Coordinadors de Serveis, en I' extrem setè

dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de setembre de 1983, Text Refós.
l de forma específica:
- El vist i plau a tots els expedients en matèria econòmica a que fa referència l'apartat E,

i I), p) i q) de l'apartat C de la norma setzena de la Normativa Marc, a partir de les

quanties que es determinin pels òrgans de direcció política del Centre.
- La tramesa al Conseller Delegat de tots els expedients a que fan referència els apartats

e), d), f), g) i h) de la Norma anterior.
- Les que s'indiquen en la Norma tercera en la Normativa Marc Reguladora dels

Centres Gestors, i en especial, l'exercici de les següents funcions bàsiques:
- La superior direcció de l'activitat del Centre Gestor.
- El control i coordinació a nivell superior de les funcions de gestió econòmica, tècnica i

de personal.
- Determinació i seguiment de l'estratègia de comunicació i imatge del Centre Gestor.
- Determinar, conjuntament amb el Director del Centre els objectius anuals i el control

immediat dels resultats assolits.
Totes les funcions anteriors s'exerciran sense perjudici de les facultats que corresponen
al Director del Centre.
Setè.

Corresponen al Director del Centre les atribucions següents:
1. Les assenyalades a l'article 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,

de 17 de juny de 1955, excepte I' ordenació de pagaments.
2. Totes les asenyalades als apartats A (de caràcter general), B (en matèria d'organitza

ció), C (en matèria de personal) i D (en matèria de processos de treball), de la norma

setzena de la Normativa Marc Reguladora dels Centres Gestors.
3. Totes les assenyalades a l'apartat E (en matèria econòmica) de la pre-esmentada

norma setzena.

4. Aquelles altres que expressament li atribueixi el Consell d'Administració, o li assenyali
el Conseller Delegat, d'acord amb el que estableix la Norma setzena, A, h) de la
Normativa Marc.

Vuite.
Dins de I' estructura bàsica a què es refereix el paràgraf 2 de I' extrem tercer de la present
Norma constitutiva, la configuració dels òrgans de treball, la seva assignació de tasques,
la seva possible agrupació en sub-òrgans de base i les relacions de coordinació i

subordinació entre ells, correspondrà al Director del Centre.
Novè.
1. Sens perjudici dels seguiment periòdic de l'acompliment dels programes i de

I' obtenció de resultats a què estigui sotmès el Centre pér part de la Comissió

municipal de Govern, i dels seus òrgans auxiliars, el Director del Centre, abans que
acabi el mes de setembre de cada any, haurà d'elevar al Consell d'Administració,
per mitjà del Coordinador de l'Àrea, una proposta sobre el manteniment o

modíficacíó d' objectius i resultats exigibles per a I' exercici següent, els indicador

aplicables i les mesures de tota classe que, al seu parer, siguin necessàries per acon

seguir-los.

2. Igualment es proposaran els mitjans material i humans que són necessaris per

aconseguir l'acompliment dels objectius i programes anuals.

Desè.
1. El sistema comptable del Centre Gestor ha de permetre conèixer el cost global del

funcionament del Centre i en el seu cas dels subcentres i serveis que l'integren. En
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aquest sentit cada subcentre disposarà d'un compte d'explotació separat, presentant
al final de cada exercici un balanç econòmic de la seva activitat.

2. Les possibles pèrdues resultants de la gestió del Centre, seran compensades per

l'Ajuntament a l'acabament de cada exercici, de manera que pugui començar el

següent amb la balanç equilibrat; llevat que la Comissió de Govern, en virtud del que
estableix la Norma vint-i-setena, 1, 2n, de la Normativa Marc, decidís l'extinció del
Centre Gestor com a tal.

3.4.6.1 DIRECTOR DEL CENTRE GESTOR DE NETEJA URBANA.

Tipus: Centre Gestor
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Sota la dependència del Regidor de l'Àrea d'Urbanisme i Serveis Municipals i Conseller

Delegat del Centre Gestor i de les directrius del Coordinador de l' Àrea de Manteniment i

Serveis, li corresponen les següents atribucions:

Les que se li assignen com a Director del Centre Gestor, d'acord amb el que s'estableix en

la Norma setzena de la Normativa-Marc Reguladora dels Centres Gestors, amb els limits

que es defineixen en els apartats sisè i setè de la Normativa Constitutiva del Centre
Gestor.

3.4.6.1.1 Oficina Administrativa del Centre Gestor de Neteja Urbana.

Nivell estructural: 6 Classe: 2

Tipus: Oficina d'assistència administrativa.

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
Sota la dependència funcional del Negociat de Gestió Administrativa de l'Àrea, li

correspon la realització de les següents activitats:
- Assistència i suport administratiu als diferents òrgans del Centre Gestor.

- Instrucció d'expedients d'autorització de despesa; administració de les partides pres-

supostàries assignades al Centre i les quantitats lliurades en concepte de despeses a

justificar.
- Preparació dels plecs i instrucció dels expedients de contractació, la resolució o

proposta dels quals sigui competència de la Direcció del Centre.
- Comandes de material, tramitació de factures i actes de recepció.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats al

Centre Gestor.
- Control de les destinacions, situacions i incidències de tot el personal del Centre Ges

tor.
- Tramitació d'expedients i documentació.
- Suport admínístratíu en l'elaboració dels documents que integren el sistema d'infor-

mació a la Direcció del Centre Gestor.
- Iniciació dels processos per corregir les infraccions de les Ordenances reguladores de

les matèries de competència del Centre.

3.4.6.1.2 Unitat Operativa de Serveis Tècnics

Tipus: Unitat Operativa tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 1
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Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de
novembre de 1981, atribueix als Caps de les Unitats Operatives.

Correspon a aquesta Unitat l'assistència tècnica a la Direcció de Neteja Urbana i a la
Unitat Operativa de Neteja pel que fa a la neteja, la recollida i l'aprofitament de residus i
el control de la qualitat dels serveis.

3.4.6.1.2.1 Servei d'Informació i Control.
Tipus: Servei d'assistència tècnica.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Control de la qualitat de la neteja i recollida de residus urbans d'acord amb la
Normativa corresponent i de la contracta respectiva mentre no estigui transferida als
Districtes.
- Inspecció per al control de la qualitat dels serveis de neteja realitzats mitjançant

contractes.
- Control de l'adequada aplicació de les mesures correctores sobre les certificacions

dels serveis contractats.
- Tramitació de sancions i denúncies en qüestió de neteja i el seu trasllat a la Unitat de

Gestió administrativa de l'Àrea.
- Proposta de Normativa sobre inspecció de neteja i instruccions conjunturals respec

te d'això.
- Estadístiques i informes sobre aquestes matèries.

3.4.6.1.2.1.1 Oficina de Control.
Tipus: Oficina tècnica operativa.
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Inspecció del funcionament dels serveis realitzats mitjançant contracte i proposta

de les mesures correctores i de les sancions.
- Coordinació dels serveis nocturns d'inspecció.
- Control de la qualitat de les prestacions dels diferents serveis.
- Coordinació amb la inspecció de neteja dels Districtes.

3.4.6.1.2.2 Servei d'Assistència Tècnica.

Tipus: Servei d'assistència tècnica
Nivell estructural: 5 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Plans, estudis i projectes en matèria de neteja, recollida de residus sòlids urbans i la
seva eliminació, per tal de proposar millores en les activitats dels serveis operatius.
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- Estudis sobre eliminació i aprofitament de residus.
- Anàlisis de costos i taxes d'aquests serveis.
- Estudi de plans per a situacions especials.
- Redacció de normes tècniques i manuals de funcionament dels serveis de neteja i re-

collida.
- Supervisió de serveis de recollides especials (mercats, hospitals, vidre, medica

ments, etc.).
- Supervisió del funcionament de les instal·lacions d'eliminació i tractament de resi

dus.
- Expedicions de les certificacions pels treballs realitzats pels contractistes.

3.4.6.1.2.2.1 Oficina de Recollides Especials.
Tipus: Oficina tècnica operativa.
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Recollides especials i, en particular, de mobles i d'estris domèstics en desús.

- Recollida de residus d'hospitals i centres mèdics; dels mercats municipals; vidre,
paper, piles usades, medicaments caducats i altres productes susceptibles de selec
ció.

- Serveis especials de recollida i transformació de residus inerts.
- Inspecció i control de l'estat de funcionament dels elements utilitzats per aquestes

recollides.
- Gestió dels centres de transferència.

3.4.6.1.2.3 Servei del Control de Residus Industrials.

Tipus: Servei tècnico-administratiu operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Control dels residus industrials, i de la tramitació d'expedients sancionadors, per tal

de detectar els danys ocasionats al medi ambient i les seves causes.

- Manteniment de l'Inventari industrial de Barcelona amb els processos bàsics de
cadascuna de les indústries per tal de conèixer el producte residual possible.

- Presa de mostres, tramesa al Laboratori central i elaboració de l'informe de resul

tats.
- Proposta de normativa i sistemes correctius per tal de millorar la situació dels

residus industrials.
_

- Realització d' estudis sobre el nivell de contaminació del medi ambient urbà.
- Col·laborar amb Junta de Residus i JUnta de Sanejament dins l'àmbit de les seves

competències pel control dels residus industrials a la ciutat.

3.4.6.1.2.3.1 Oficina d'Inspecció i Control d'Abocaments.

Tipus: Oficina tècnica operativa.
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18
Funcions:
- Inspecció i control d'abocaments de neteges industrials i eliminació de residus in

dustrials.
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- Supervisió i/o realització de la inspecció i del control d'abocaments no previstos.
- Informes sobre els diversos tipus d'abocaments industrials.
- Recerca sobre l'origen dels abocaments industrials no autoritzats o incidentals.

3.4.6.1.3 Unitat Operativa de Neteja
Tipus: Unitat Operativa tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions
directives i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de
novembre de 1981, atribueix als Caps de les Unitats operatives.

Correspon a aquesta Unitat, la gestió dels serveis de zona de la neteja viària i la recollida
de residus sòlids urbans, d'acord amb les condicions de les contractes, i sense perjudici
de les funcions transferides als Districtes per la Transferència núm. 8, i acords posteriors
de la Comissió de Descentralització.

3.4.6.1.3.1 Servei de Neteja Viària i Recollida. Zona Est.

3.4.6.1.3.2 Servei de Neteja Viària i Recollida. Zona Oest.

Tipus: Servei tècnico operatiu (d'àmbit territorial).
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
En el seu respectiu Àmbit territorial cadascun dels dos anteriors serveis exercirà les
funcions següents:
- Inspecció de l'acompliment dels contractes generals de neteja viària (neteja progra

mada).
- Inspecció de les activitats de recollida de residus
- Distribució dels equips de neteja contractats per a serveis especials o de neteja de

solars.
- Relació amb els representants nomenats pels Districte i atenció a les seves necessi

tats de neteja i recollida.
- Control de la installació, conservació i neteja dels contenidors de recollida a la via

pública, i determinació de les condicions tècniques de situació.
- Funcions tècniques que la transferència núm. 8, reserva als òrgans centrals de l'Àrea.
- Certífícacions d'obra o de servei per raó del transport o recollida de residus.
- Informes i propostes de caràcter tècnic i econòmic per a la contractació de serveis,

d'obres i per a l'adquisició de materials.

3.4.7 Unitat Operativa d'Aigües i Sanejament
Codi Dependència: 320.1.02.0

Tipus: Unitat Operativa tècnica

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26
Funcions:
- Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directi

ves i de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de
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novembre de 1981, atribueix als Caps de les Unitats operatives.
- Planificació, conservació i inspecció de la xarxa de clavegueram de les fonts i dels llacs

artístics de Barcelona, per tal de garantir el correcte funcionament i el subministrament
d'aigua potable a la Ciutat, amb les limitacions que resultin de l'esmentada Transferència
núm. 2 als Districtes.

3.4.7.1 Servei de Planificació i Control (de Clavegueram)
Codi Dependència: 321.2.07.1

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Planífícació i control del funcionament de la xarxa de clavegueram de la Ciutat

mitjançant elements de control i models de simulació i també la realització de projectes i

la direcció d'obres de construcció de col-lectors, per tal de preveure situacions crítiques i

optimitzar el funcionament general.
- Control operacional de la xarxa de clavegueram i de les seves instal·lacions.
- Formulació de models de simulació que permetin preveure el comportament de la xarxa

en diverses situacions.
- Realització d'estudis i projectes tècnics sobre mètodes i sistemes per controlar de forma

automatitzada les instal·lacions de la xarxa i les seves zones conflictives.
- Actualització i desenvolupament del Pla especial de clavegueram.
- Cura del manteniment dels aparells de mesura de cabal, pluviomètrics, etc.
- Presa de dades i elaboració d'estudis estadístics sobre pluges i la seva incidència sobre la

xarxa.

- Actualització continuada del plànol de la xarxa i de la seva informatització.
- Elaboració de normatives sobre material d'obra i tècniques de construcció de la xarxa,

per tal de procurar la seva uniformitat.
- Realització de projectes de col-lectors i direcció de les obres de construcció.

3.4.7.1.1 Oficina de Control d'Obres de Clavegueram.
Codi Dependència: 321.2.08.2
Tipus: Oficina tècnica-operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

Corresponen a aquesta Oficina, amb les limitacions que resulten de la Transferència
núm. 2 als Districtes, les funcions següents:
- Redacció de la major part de documents (excepte el d'especial complexitat) que

integren els projectes de col·lectors, clavegueram, xarxes de sanejament, conques,
etc.

- Direcció, inspecció i control de les obres de sanejament, clavegueram, col·lectors,
estacions de bombeig, depuradores, sifons, etc. i redacció i tramitació de la documen
tació necessària.

- Elaboració d'informes sobre els projectes de Serveis i Unitats d'altres àrees de
l'Ajuntament i també de particulars i d'organismes oficials.

- Elaboració de propostes de programació d'obres i dèficit de pous.
3.4.7.1.2 Oficina de Gestió del Pla Especial de Clavegueram

Codi Dependència: 321.4.02.2
Tipus: Oficina tècnica-operativa
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Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Elaboració i actualització del plànol de la xarxa de clavegueram, mitjançant la presa

de dades topogràfiques dels pous de registre de les clavegueres i del seu interior i

estudi detallat dels punts singulars.
- Senyalització als plànols de la xarxa (escala 1:2000) de les cotes de tapa i cubeta de

cada pou de registre, del tipus de claveguera per trams i de les capacitats de desguàs
de totes les clavegueres que drenen una subconca suficientment important.

- Treballs de base per a l'estudi de cabals afluents i elaboració de la divisió de la xarxa a

les conques afluents als diversos col·lectors.
- Manteniment de l'arxiu fotogràfic de la Unitat.
- Elaboració de les corbes IDF a partir de les dades estadístiques i històriques.
- Disseny i ordenació de la xarxa de sanejament.
- Seguiment i control de la xarxa del SICTRAB per a la seva millora, actualització i

aprofitament de les seves conduccions.

3.4.7.2 Servei d'Aigües Potables.
Codi Dependència: 322.2.01.0

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Realització de treballs de conservació, manteniment i neteja de fonts i llacs artístics,

xarxes d'aigua potable amb les seves installaclons per tal d'aconseguir el seu correcte

funcionament.
- Elaboració i actualització de l'inventari de les installacíons de llacs i fonts artístiques.
- Supervisió de l'explotació i manteniment de les mines d'aigua potable assignades.
- Gestió dels magatzems del Servei.

3.4.7.2.1 Oficina de Conservació de les Fonts lluminoses, L1àmines i Mines

Codi Dependència: 316.2.05.3

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Elaboració de projectes i plans de conservació de fonts públiques, artístiques

lluminoses d'aigua i també de les seves xarxes de subministrament.
- Conservació mecànica i elèctrica de les estacions de bombeig.
- Supervisió dels treballs de les Brigades de manteniment elèctric, mecànic i hidràulic;

de l'obra civil i de la neteja de les mines d'aigua i dels elements arquitectònics i artís

tics.

3.4.7.3 Servei de Conservació del Clavegueram.
Codi Dependència: 321.2.04.9

Tipus: Servei tècnic operatiu
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Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Correspon a aquest Servei, amb les limitacions que resulten de la Transferència núm. 2 als
Districtes, les funcions següents:
- Obres i treballs de reparació, conservació, manteniment, neteja i higienització de la

xarxa de clavegueres de la Ciutat i també la seva inspecció d'afectaments per tercers,
amb la finalitat d'aconseguir el correcte funcionament de les installacions de la xarxa.

Formulació de les condicions tècniques i dels quadres de preus per a la negociació dels
contractes de reparació i neteja de la xarxa de clavegueram de manera que es procuri
una òptima qualitat del servei.
Treballs de seguiment de les obres de reparació en la xarxa de clavegueram i en les seves

instal·lacions.
Control dels treballs de neteja i higiène de les clavegueres per tal d'assegurar el correcte
compliment del contracte.
Elaboració d' estudis i informes tècnics sobre obres de reparació o neteja de clavegueres
simples o longitudinals de particulars.
Valoració dels danys ocasionats per tercers en els elements de la xarxa de clavegueram i
determinació de les necessitats de reparació o neteja.
Tramitació dels expedients d'obres de canalització i claveguerons.
Atencions urgents al ciutadà mitjançant les activitats de la Brigada creada a l' efecte.

3.4.7.3.1 Oficina de Neteja i Conservació. (de Clavegueram).
Codi Dependència: 321.2.09.3

Tipus: Oficina tècnica-operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Coordinació i control dels treballs de neteja programats de la xarxa de clavegueram i

dels de reparació urgent no programables.
- Supervisió dels treballs de reparació programats de la xarxa.
- Supervisió de les actuacions dels equips d'inspecció d'emergència, equips de disposi-

ció municipal i inspecció dels equips de neteja.
- Gestió del magatzem de materials.
- Realització de projectes i pressupostos de les reparacions programades.
- Elaboració de quadres de preus i plecs de condicions tècniques en les matèries de

neteja i conservació de clavegueram.
- Valoració dels danys ocasionats per tercers en els elements de la xarxa de clavegue

ram que necessitin una reparació o neteja especial.
- Actualització dels quadres de preus del contracte de neteja i conservació de clavegueram.
- Inspecció informe per a la recepció de les obres de clavegueram realitzades per altres

organismes.

3.4.7.3.2 Oficina de Claveguerons
Codi Dependència: 321.2.10.7
Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap. 18
Funcions:

Supervisió dels treballs de construcció de claveguerons dels particulars els seus

tràmits administratius.
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- Concessió de permisos de reparació de claveguerons particulars i control de l'execu

ció de les obres.
- Supervisió dels treballs de les Brigades d'Inspecció de les anomalies dels claveguerons

particulars en servei.
- Valoració dels treballs de trasllat d'elements de la xarxa de clavegueram afectats per la

construcció de guals.
- Tramitació d'expedients sobre supressió de pous negres i fosses sèptiques.
- Informes tècnics relatius a claveguerons particulars i pous negres.
- Liquidació de drets, taxació de l'import de les obres i garanties a constituir, en el seu

cas, per particulars en els expedients de líquídacíó per a la construcció, reparació o

neteja de claveguerons particulars.
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3.5 ÀREA DE PROVEÏMENTS I CONSUM

ÀMBIT 3
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I. COMPETÈNCIA

Les matèries agrupades en aquesta Àrea són:

- Política municipal de subsistències.
- Gestió de Mercats municipals.
- Inspecció municipal de comerç de proveïments.

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987).

ÀMBIT 3
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11. ESTRUCTURA

3.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PROVEMENTS I CONSUM. (C.G. de 29 de

juny de 1988).
3.5.1 Oficina de Relacions Públiques i Promoció de Mercats.
3.5.2 Mercats Centrals.
3.5.3 Servei d'Informació, Orientació i Defensa del Consumidor.
3.5.4 Servei de Mercats.

3.5.4.1 Direccions de Zona.( Zones Nord, Sud, Est i Oest).
3.5.4.1.1 Direccions de Mercats

3.5.4.2 Servei de Conservació d'Edificis i Installacíons de Mercats.
3.5.4.3 Oficina Tècnica de Mercats.

3.5.5 Unitat Operativa de Proveïments i Consum.
3.5.5.1 Negociat de Proveïments.
3.5.5.2 Servei d'Inspecció.
3.5.5.3 Servei d'Informàtica i Control de la Gestió.

ÀMBIT 3
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 3



Coordinador de Serveis
de l'Àrea de Proveïments

i Consum

I
Oficina de Relacions

Públiques i Promoció
de Mercats

I

Negociat de Proveïments

U. O. de Proveïments
i Consum

Servei d'Informàtica i
Control de la Gestió

Servei d'Informació, Orientació
i Defensa del Consumidor

Servei d'Inspecció

Servei de Mercats

Servei de Conservació
d'Edificis i lnstol-locions

de Mercats

...

Oficina Tècnica
de Mercats

I-

Direcció de Zona Nord

L
Direccions de Mercats

...

Direcció de Zona Sud

L
Direccions de Mercats

I-

Direcció de Zona Est

L
Direccions de Mercats

Direcció de Zona Oest

L
Direccions de Mercats

Àrea de Proveïments Consum

Àmbit 3

Mercats Centrals



Funcions:

A) Pròpies
Les que atribueix als Coordinadors de Serveis l'apartat 7è 1 del Decret de l'Alcaldia, de 27
de juliol de 1983, i les atribucions que li confereix el Decret sobre la creació del Consell
Local de Consum.

IV. ÒRGANS I FUNCIONS

3.5 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PROVEÏMENTS I CONSUM.
Codi Dependència: 622.2.62.8
Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6
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B) Delegades
Per Decret de l' Alcaldia de 23 de juliol de 1987:
- Adjudicació de llocs de venda en els Mercats Centrals, Zonals i Especials; autorització de

la seva fusió, permuta i cessió per actes inter-vivos o mortis causa.
- Atorgament de permisos d'obres, subministrament i altres ínstallacíons.
- Resolució en la declaració de llocs de venda vacants en els mercats, i retirada de les

autoritzacions corresponents.
- Resolució d'expedients sancionadors i multes disciplinàries.

Aquest Decret revoca el Decret de l'Alcaldia de 10 d'octubre de 1980, que atorgava
aquestes facultats al Regidor Conseller de l'Àrea de Serveis Municipals.

3.5.1 Oficina de Relacions Públiques i Promoció dels Mercats
Codi Dependència: 210.5.02.1
Tipus: Oficina tècnica-operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Realització i supervisió de les activitats i dels programes de promoció, publicitat i relacions

públiques dels Mercats municipals, d'acord amb els Plans i Programes de l'Àrea, per tal de
proporcionar una informació i una imatge integrada dels Serveis prestats pels mercats.

- Coordinació de les relacions institucionals de l'Àrea amb les Juntes de Mercats, Associa
cions de Consumidors i Mitjans de Comunicació.

- Relacions funcionals amb altres Organismes i Institucions competents en Proveïments, en

especial amb la Generalitat de Catalunya, sempre que aquesta funció no sigui feta per
instàncies superiors.

- Recepció i atenció als visitants o representants d'altres ciutats que s'interessin pel
funcionament de la xarxa dels Mercats municipals de Barcelona.

- Atenció i informació als mitjans de comunicació, TV, ràdio i diaris en les seves consultes
respecte als temes dels Mercats municipals.

- Recull de les iniciatives promocionals dels Mercats mitjançant els Directors i de les
respectives Juntes de Venedors.

- Estudis de factibilitat de les diverses Campanyes de Promoció per als Mercats municipals.
- Preparació i execució de programes de divulgació de festes i celebracions d'aniversaris

dels Mercats municipals.
- Promoció i execució de campanyes publicitàries dels Mercats municipals.
- Direcció i control de les campanyes de promoció que es realitzin.



- Vetllar per l'homogeneïtzació de la imatge de la xarxa dels Mercats municipals pel que fa

a la promoció i publicitat.
- Confecció anual d'una memòria de les activitats no comercials que s'hagin produït en els

Mercats municipals.

3.5.2 Mercats Centrals

Tipus: Centres de prestació de serveis personals.
Nivell estructural: 5 Classe: 9

Funcions:
Les pròpies d'una relació merament funcional.

3.5.3 Servei d'Informació, Orientació i Defensa del Consumidor

Codi Dependència: 210.2.02.3

Tipus: Centre de prestació de serveis personals.
Nivell estructural: 5 Classe: 9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions.
- Informació permanent al públic en matèria de proveïments i consum alimentari especial

ment, en allò concernent als serveis i actuacions de la competència municipal (Mercats,
Intervenció de la venda al públic quant a preu, qualitat, pes, mida i assegurament de la
lliure competència).
Orientació al consumidor en matèria alimentària a través dels mitjans de comunicació

social i dels organitzats o promoguts per l'Ajuntament (fulls, opuscles, xerrades, conferèn

cies, debats, etc.).
Informació i assessorament directe als ciutadans que ho sollicitin, i el seu accés a la

informació de base elaborada pel Servei (dossiers per matèries, fitxers de disposicions
legals, relacions d' establiments, etc.).
Atenció a les reclamacions i sol-licituds dels ciutadans en matèria de proveïments i

consum; i la seva canalització envers els òrgans municipals o extramunicipals competents
per resoldre-les.
Foment de la participació ciutadana en les qüestions de referència a través d'associacions i

cooperatives de consumidors, associacions de veïns i altres canals de participació
adequats; assistència tècnica a les esmentades associacions i entitats.

Promoció de la coordinació de les diverses Àrees i Districtes municipals i de l'actuació amb

la dels òrgans de la Generalitat i de I'Administració estatal competents en la matèria.

Canalització de les relacions de I'Ajuntament amb els diversos organismes i entitats amb
activitat en aquest sector.

Elaboració o canalització d'iniciatives, suggeriments i propostes de modífícacíons estructu

rals, funcionals o normatives a fi de millorar la defensa del consumidor, tant a nivell de

l'Administració municipal com a nivell de les altres esferes de l'Administració pública.
Canalització de les demandes ciutadanes referents a les diverses àrees de consum de béns i

serveis de primera necessitat, de caràcter no alimentari (aigua, gas, electricitat, transports,
etc).

- Donar suport al Consell Local de Consum.

3.5.4 Servei de Mercats
Codi Dependència: 210.1.03.1
Nivell estructural: 4 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:
- Planificació i organització del treball dels seus òrgans.

- Definició d'objectius i previsió de les necessitats.

Definició i elaboració dels plans de renovació i promoció comercial dels Mercats.
Direcció superior dels mercats municipals i supervisió de les activitats que s'hi realitzin.

Proposta a la superioritat dels nomenaments dels Directors Zonals, Auxiliars de Zona i

Directors de Mercats.

Configuració dels llocs de treball i de les estructures internes dels òrgans auxiliars a

proposta dels seus caps respectius.
Adscripció i trasllat del personal als diversos llocs de treball.

Proposta de fixació dels torns de treball i dels horaris que se'n derivin.
Vetllar per l'assistència i permanència del personal i establir els sistemes de control adients

pel que fa al seu rendiment.

Proposar l'atorgament de complements al personal del Servei, en funció de la responsabi
litat i compliment d'objectius que se'ls hagi assenyalat.
Relacions funcionals amb la Unitat operativa d'Higiène dels aliments i Zoonosi, respecte a

les seves funcions inspectores en els mercats i establiments alimentaris.

Relacions funcionals amb altres organismes i institucions competents en proveïments, és

especial amb la Generalitat de Catalunya, sempre que aquesta funció no sigui avocada per
instàncies superiors.

3.5.4.1 Direccions de Zona (Zones Nord, Sud, Est i Oest)
Direcció de Zona Nord: Codi Dependència: 214.1.04.7
Direcció de Zona Sud: Codi Dependència: 214.1.01.4
Direcció de Zona Est: Codi Dependència: 214.1.02.5
Direcció de Zona Oest: Codi Dependència: 214.1.03.6
Nivell estructural: 5 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
Els Directors de Zona constitueixen un nivell directiu intermedi entre la Direcció de
Serveis de Mercats i els Directors dels Mercats especials i al detall situats en els Districtes

que composen la seva demarcació.
- Transmissió als Directors de Mercats de les ordres de la superioritat, coordinació de les

activitats i unificació dels seus criteris d'actuació.
- Supervisió general de funcionament dels mercats adscrits a la Zona, de la seva gestió

econòmica i de la informació preceptiva dels expedients que els afectin.
- Proposta de les obres necessàries per al manteniment i l'adequació dels edificis i de les

instal·lacions.
- Fiscalització i inspecció dels treballs i obres realitzades en els Mercats, col·laborant amb el

personal tècnic de conservació. Informes sobre la conveniència d'autoritzar les cessions

inter-vivos, emetent opinió sobre l'adequació del preu declarat o habitualment usual.
- Informe sobre la conveniència de suprimir parades i recuperar espais ocupats indeguda

ment per causa d'interès públic.
- Control dels consums energètics i de qualsevol subministrament proindivís del Mercat.
- Canalització de les propostes als Mercats de la seva zona encaminades a la promoció i a

la renovació de les activitats comercials.
- Participació en l'elaboració dels plans de promoció i renovació resultants.
- Elaboració d'informes sobre l'estrucutra comercial, la seva evolució i les formes

d'actuació del comerç que afectin els Mercats i barris de la zona, i també les

característiques de la demanda de consum i els seus condicionaments.
- Comunicació periòdica i directa amb els usuaris dels Mercats i amb les seves organitza

cions representatives.
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- Canalització de les relacions de I'Àrea de Proveïments i Consum amb els Consells de
Districte i amb els òrgans representatius de les Associacions de consumidors i venedors
dels mercats.

- Assistència a les reunions de les Juntes de Mercat, presidint-les, en el seu cas, per
delegació expressa de la superioritat.

- Col·laboració amb les iniciatives i activitats dels barris i districtes, i amb la resta dels
serveis i dotacions ciutadanes.

- Col·laboració amb la resta d'Àrees centrals que tenen incidència en la vida dels Mercats:

Urbanisme, Sanitat, Círculació, Seguretat Ciutadana, Neteja i altres centres.
- Direcció de l'activitat dels Inspectors de Proveïments assignats a la zona, segons els

criteris que s'estableixin.
- Informació de les actes aixecades per la Inspecció de Proveïments i pels Directors de

Mercat, proposant les sancions que calgui d'acord amb la legalitat vigent.
- Control de les destinacions, situacions i compliment de les obligacions del personal

assignat a la Zona.

3.5.4.1.1 Direccions de Mercats

Tipus: Direcció de Centres de prestació de serveis personals.
Nivell estructural: 6 Classe: 9
Nivell del lloc de treball del Cap:
Directors de Mercats A: 18
Directors de Mercats B: 16
Directors de Mercats C: 14

Els Directors dels Mercats especials i de venda al detall, amb el personal auxiliar que
se'ls assigni, realitzaran les funcions següents:
- Supervisió de l'activitat mercantil.

- Vigilància del bon ordre, policia i neteja.
- Informació periòdica sobre els plans i les accions de promoció del Mercat i sobre les

característiques de la demanda del Mercat.
- Proposta d'iniciatives adreçades cap a la promoció del Mercat.
- Control de I' execució dels plans de promoció i renovació resultants.

Atenció a les queixes i reclamacions del públic i a les formulades a través del SI
DEC.

- Atenció i tramitació, si s'escau, de les objeccions, els suggeriments o les queixes dels
titulars de les parades.

- Informació a la Direcció de Zona de les incidències que es produeixin i proposta de
tota mena de millores.

- Vigilància periòdica i aleatòria de les parades de venda, dipòsits i cambres frigorífi
ques, vehicles i instal·lacions comuns, tant d'ofici com a instància de la Direcció de la
Zona.

- Vigilància de I' exacte compliment dels horaris establerts, i també del funcionament de
les parades de venda, especialment en els torns de vacances col·lectives i de manera

general en l'aplicació de les Ordenances municipals de Mercats.
- Tenir cura del Servei de Repès.
- Col·laboració amb les iniciatives i activitats del Districte i amb els Serveis municipals

que tinguin incidència en la vida del Mercat.
- Solució de les qüestions urgents, informant tot seguit a la Direcció de Zona, de les

mesures adoptades.
- Recopilació de dades estadístiques sobre preus, procedències i quantitats de mercade

ries entrades i venudes, d'acord amb les instruccions que es produeixin.
- Cura de la conservació i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions recabant, a

través de la Direcció de Zona, si s' escau, la intervenció dels Serveis tècnics.
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- Control de l'inici i de l'acabament de les obres i també les hores reals de treball
invertides i dels materials emprats en l' execució dels pressupostos d'inversions i man

teniment.
- Control dels elements comuns del Mercat, de les obres dels llocs de venda prèviament

sollícítades i en el seu cas, aprovades.
- Incoació, a instància de part, dels expedients relatius a traspasos, obres i altres.
- Substanciació de les informacions públiques en els expedients en els quals s'hagi de

fer constar l'audiència dels interessats.
- Notificació als titulars de les parades de venda, locals de dipòsit i cambres frigorífi

ques, de les comunicacions oficials que els afectin.
- Direcció de tasques i la seva assignació al personal auxiliar adscrit al Mercat, que

formi part de la plantilla municipal o estigui contractat per l'Associació de Vene

dors.
- Tramitació de la documentació administrativa del Mercat, amb el control que

s' estableixi de comunicacions, documentació i expedients.
- Vigilància de la recaptació puntual de tota mena de drets, tributs i multes durant el

període voluntari, comunicant a la Direcció de Zona, quan calgui, la relació de moro

sos.

- Control dels consums energètics generals i de qualsevol altre subministrament proindi
vís del Mercat.

- Control de la neteja interior del Mercat.

Les respectives Zones de Mercats abans esmentades (Nord-Sud-Est-Oest), quedaran
integrades pels Mercats al Detall de la manera que a continuació s'indica:

Zona Nord
- Mercat de proveïments al Detall Abaceria Central.

Codi Dependència: 214.2.01.7
- Mercat de proveïments al Detall Carmel.

Codi Dependència: 214.2.04.0
Mercat de proveïments al Detall Guinardó.

Codi Dependència: 214.2.10.8
Mercat de proveïments al Detall Horta.

Codi Dependència: 214.2.12.0
Mercat de proveïments al Detall Lesseps.
Codi Dependència: 214.2.14.1

.

Mercat de proveïments al Detall La Llibertat.
Codi Dependència: 214.2.15.2
Mercat de proveïments al Detall N .Sra. de l'Estrella.
Codi Dependència: 214.2.16.3
Mercat de proveïments al Detall Sagrada Família.
Codi Dependència: 214.2.23.2
Mercat de proveïments al Detall Vall d'Hebron.
Codi Dependència: 214.2.37.8

Zona Sud
- Mercat de proveïments al Detall Barceloneta.

Codi Dependència: 214.2.02.8
- Mercat de proveïments al Detall Clot.

Codi Dependència: 214.2.05.0
- Mercat de proveïments al Detall Concepció.

Codi Dependència: 214.2.06.1
- Mercat de proveïments al Detall Sant Josep-Boqueria.

Codi Dependència: 214.2.28.7
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- Mercat de proveïments al Detall Sant Martí.

Codi Dependència: 214.2.29.8
- Mercat de proveïments al Detall Santa Catalina.

Codi Dependència: 214.2.30.1
- Mercat de proveïments al Detall Sud-Oest del Besòs.

Codi Dependència: 214.2.33.4
- Mercat de proveïments al Detall la Unió.

Codi Dependència: 214.2.36.7
- Mercat de proveïments al Detall Verge del Carme.

Codi Dependència: 214.2.39.0
- Mercat Especial de Bellcaire.

Codi Dependència: 261.2.05.2
- Mercat Especial dels Llibres d'Ocasió.

Codi Dependència: 261.2.06.3
- Mercat Especial de Plantes i Flors.

Codi Dependència: 261.2.07.4
- Mercat Especial dels Ocells ..

Codi Dependència: 261.2.08.5

Zona Est
- Mercat de proveïments al Detall Bon Pastor.

Codi Dependència: 214.2.03.9
- Mercat de proveïments al Detall Felipe lI.

Codi Dependència: 214.2.08.3
- Mercat de proveïments al Detall Guineueta.

Codi Dependència: 214.2.11.9
- Mercat de proveïments al Detall N .Sra de la Mercè.

Codi Dependència: 214.2.17.4
- Mercat de proveïments al Detall N.Sra de Montserrat.

Codi Dependència: 214.2.18.5
- Mercat de proveïments al Detall N.Sra de Núria.

Codi Dependència: 214.2.19.6
- Mercat de proveïments al Detall Provençals.

Codi Dependència: 214.2.22.1
- Mercat de proveïments al Detall Sagrera.

Codi Dependència: 214.2.24.3
- Mercat de proveïments al Detall Sant Andreu.

Codi Dependència: 214.2.25.4
- Mercat de proveïments al Detall Trinitat.

Codi Dependència: 214.2.35.6
- Mercat de proveïments al Detall Polígon Canyelles.

Codi Dependència: 214.2.40.3
- Mercat de proveïments al Detall Ciutat Meridiana.

Codi Dependència: 214.2.41.4

Zona Oest
- Mercat de proveïments al Detall les Corts.

Codi Dependència: 214.2.07.2
- Mercat de proveïments al Detall Galvany.

Codi Dependència: 214.2.09.4
- Mercat de proveïments al Detall Hostafranchs.

Codi Dependència: 214.2.13.0
- Mercat de proveïments al Detall N .Sra del Port.

Codi Dependència: 214.2.20.0
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- Mercat de proveïments al Detall Porvenir-Ninot.
Codi Dependència: 214.2.21.0

- Mercat de proveïments al Detall Sant Antoni.

Codi Dependència: 214.2.26.5
- Mercat de proveïments al Detall Sant Gervasi.

Codi Dependència: 214.2.27.6
- Mercat de proveïments al Detall Sants.

Codi Dependència: 214.2.31.2
- Mercat de proveïments al Detall Sarrià.

Codi Dependència: 214.2.32.3
- Mercat de proveïments al Detall Tres Torres.

Codi Dependència: 214.2.34.5
- Mercat de proveïments al Detall Vallvidrera.

Codi Dependència: 214.2.38.9
- Mercat Especial dels Encants de Sant-Antoni.

Codi Dependència: 261.2.04.1

3.5.4.2 Servei de Conservació d'Edificis i InstalIacíons de Mercats.

Codi Dependència: 210.5.01.0

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Conservació i manteniment dels Mercats municipals i de les seves instal·lacions.

Informes tècnics respecte a les anteriors matèries i especialment, sobre sistemes,
mètodes de treball i materials.

- Assessorament general en les seves competències al Cap del Servei de Mercats.
- Fiscalització i inspecció dels treballs realitzats mitjançant contractes.
- Formulació i revisió de les relacions valorades i de les certificacions d'obres i de serveis.
- Informació de les obres sollicitades pels titulars de parades dels Mercats i en el cas

d'estar aprovades, la seva corresponent inspecció.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control del seu compliment.
- Formulació i revisió de les relacions valorades i de les certificacíons d'obres i serveis.
- Revisió i control de les factures per treballs de manteniment.
- Direcció i execució directa de treballs.

3.5.4.3 Oficina Tècnica de Mercats

Codi Dependència: 210.7.01.6

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell estructural: 6 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Estudis i projectes sobre renovació i promoció comercial dels Mercats i sobre les

condicions de la demanda de productes alimentaris en cada Districte de la ciutat.
- Propostes de reestructuració de l'oferta en els Mercats, per tal que s'adapti a les

necessitats especials i variables de la demanda.
- Estudis per millorar la competència i la transparència comercial.
- Elaboració d'estudis i projectes sobre nous Mercats i centres comercials d'alimentació i

collaboracíó en la preparació dels plans d'actuació en el camp de l'urbanisme comer

cial.
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- Sistemes d'informació i estadístiques: recepció, elaboració i difusió als Mercats Zonals i

mitjans de comunicació de dades sobres productes, preus i qualitats.
- Estudi de l'aplicació del PECAB en les noves àrees de polaritat.
- Estudis i projectes de l'entorn comercial dels Mercats.
- Relacions funcionals amb els serveis de llicències d'obertura d'establiments alimentaris

de carrer i amb els altres.departaments de les Àrees centrals.

3.5.5 Unitat Operativa de Proveïments i Consum
Codi Dependència: 210.1.04.2

Tipus: Unitat Operativa tècnica administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives i

de comandament que l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre de
1981, atribueix als caps de les Unitats operatives.

3.5.5.1 Negociat de Proveïments
Codi Dependència: 210.2.03.4
Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència jurídico-administrativa al Cap de la Unitat operativa i als òrgans auxiliars

que la integren.
- Instrucció i tramitació dels expedients relatius a mercats i especialment a:

- Adjudícació de parades vacants.
- Autorització de traspasos.
- Llicències per a obres i instal·lacions a les parades.
- Titularitat i gestió de les parades.
- Llicències als agricultors per a la venda directa.
- Llicències de transport.
Tramitació d'actes d'inspecció i instrucció d'expedients correctius als concessionaris de
mercats de proveïments zonals i especials, Mercats Cenrtrals i establiments comercials.
Inventari, control i administració dels mitjans materials de l' Àrea.
Registre, arxiu i documentació de l'Àrea.
Instrucció i tramitació d'expedients i actuacions relatius a:

- Despeses de l' Àrea.
- Aprovació de factures i actes de recepció.
Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències fins a la
consumació del contracte, relatius a:

- Les obres i els treballs de construcció, arnplíació i transformació i també de reparació,
conservació i manteniment dels edificis i de les instal·lacions de tots els Mercats muni

cipals.
- L'adquisició d'instruments, aparells i utensilis i l'arrendament dels serveis per a la

conservació i els manteniment dels esmentats aparells.
Instrucció dels expedients d'adquisició des concentrada dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic.
Inventari, control i administració dels mitjans materials de l'Àrea.
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3.5.5.2 Servei d'Inspecció. (de Proveïments i Consum)
Codi Dependència: 215.2.03.2

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Vigilància del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de proveïments,

denunciant mitjançant de l'acta corresponent, les infraccions detectades en els Mercats

Centrals, Zonals i al detall i en els establiments particulars.
- Control de l'aplicació de les normatives del PECAB.
- Actualització i control del cens d' establiments alimentaris.
- Execució de campanyes d'inspecció sobre temes puntuals.
- Formalització de les inspeccions sollícítades pels diferents serveis de l'Àrea i dedicació a

la solució de les qüestions incidentals i urgents que es presentin, informant-ne periòdica
ment al Cap dels servei i proposant tota mena de millores.

- Resums periòdics de les visites realitzades i de les actes aixecades i formulació
d'informes sobre el resultat de les inspeccions.

- Recopilació d'informació legislativa en matèria de serveis, comerç i consum i també la

seva distribució al Servei de Mercats i a les direccions de zona.

3.5.5.3 Servei d'Informàtica i Control de Gestió. (de Proveïments i Consum).
Codi Dependència: 210.4.02.9

Tipus: Servei d'assistència tècnica-administrativa.

Nivell estructural: 5 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Informàtiques:
- Direcció i control de les tasques de desenvolupament de projectes informàtics de l'À

rea.

- Control del funcionament i aplicació pels usuaris dels instruments informàtics.
- Anàlisi i elaboració de programes, codis, i instruments d'operació per a la mecanitza-

ció d'operacions i processos i per a la formació de registres i d'arxius d'informació i

de bancs de dades i també la seva actualització i el seu manteniment.
- Elaboració i aplicació de projectes de mecanització de serveis i sistemes d'informació.
- Relacions amb altres entitats a les quals es subministra ilo es rep informació

mitjançant suports magnètics (Caixa de Barcelona, IMI, Mercabarna).

b) Tècniques:
- Elaboració dels pressupostos de l'Àrea.
- Previsió de la despesa i previsió d'inversions.
- Elaboració dels indicadors de gestió, de control i d'informació dels resultats de l'À-

rea.

- Elaboració estadística periòdica respecte a:

- Parades, establiments, titulars, superfície comercial dels Mercats de Proveïments.
- Distríbucíó de parades i establiments segons la seva activitat.

- Parades vacants i tancades, cambres dipòsit i frigorífiques.
- Parades i titulars de Mercats especials.
- Establiments alimentaris.
- Campanyes d'inspecció.
- Cistella de la compra i preus al detall.

- Comptabilitat i control de costos de l'Àrea.
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e) Administratives:
- Control de la destinació i situació del personal de l'Àrea.
- Control dels expedients de despesa.
- Administració de les partides pressupostàries i de les quantitats lliurades en concepte

de pagaments a justificar.
- Emissió de rebuts i control de pagaments, de cànons, de taxes i d'ingressos en

general de l'Àrea.
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3.6 COMISSIONAT PER A LA GESTIÓ DE LA CAMPANYA DE
PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ

ÀMBIT 3
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I. ESTRUCTURA

3.6 COMISSIONAT PER A LA GESTIÓ DE LA CAMPANYA PER A LA PROTECCIÓ l

MILLORA DEL PAISATGE URBÀ. (D.A. de 2 d'abril de 1986, de 24 de juliol de 1986 i de 7
de desembre de 1988).

3.6.1 Director Tècnic del Programa per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.

3.6.2 Direcció de Promoció i Esponsorització de la Campanya per a la Protecció i Millora del

Paisatge Urbà. (D.A. de 7 de desembre de 1988)
3.6.3 Director de Difusió i Publicitat de la Campanya per a la Protecció i Millora del Paisatge

Urbà. (D.A. de 24 de juliol de 1986).
3.6.4 Oficina Tècnico-Administrativa Especial de la Campanya per a la Protecció i Millora del

Paisatge Urbà.

ÀMBIT 3

522



Il. ÒRGANS I FUNCIONS

3.6 COMISSIONAT PER A LA GESTIÓ DE LA CAMPANYA PER A LA PROTECCIÓ I
MILLORA DEL PAISATGE URBÀ.
Codi Dependència: 130.1.05.7
Tipus: Sector d'actuació.
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
- Coordinació general de la gestió de la campanya i de tots els òrgans de l'Administració

municipal executiva que hi intervinguin.
- Gestió i control de les partides del Pressupost aplicades al finançament de la Campanya.
- Definició dels circuits i dels tràmits i seqüències dels expedients per les obres i actuacions

que s'acolleíxín a la campanya.
- Control dels esmentats expedients i de llur tramitació i verificació de la seva acomodació als

circuits establerts.
- Informació i orientacions individuals a les persones i entitats que vulguin incorporar-se a la

campanya.
- Impulsió i agilització de tot el procés de gestió de la campanya , proposant, si cal,

l'establiment de canals especials per al desenvolupament del procediment.
- Informes i propostes a la Superioritat en relació a l'estat de desenvolupament de la Cam

panya.
- Proposar i impulsar la concessió dels beneficis fiscals o subvencions que corresponguin.
- Coordinació dels tràmits d' expedició de les llicències amb els de subvenció i beneficis fiscals,

en especial entre els òrgans dels Districtes i els de I'Àrea de Finances.
- Proposar a la Superioritat la designació de funcionaris que actuïn com enllaços entre els

respectius òrgans en els que estiguin adscrits i el Comissionat i el Director tècnic de la cam

panya.
- Gestionar amb les entitats públiques o privades de tota mena, llur col·laboració, tant pel que

fa a la realització de tota mena d'obres i actuacions de les previstes en el Programa, en els
immobles que siguin titulars, com perquè realitzin aportacions econòmiques a la Campanya
o bé donin facilitats per a l'obtenció de crèdits en les millors condicions als particulars que
s'hi acolleixin.

- Discernir les peticions i proposar els beneficis fiscals o atorgar en cas de robatori, incendi,
inundació o qualsevol altre tipus de catàstrofe.

- Seguiment estadístic del desenvolupament de la Campanya.

3.6.1 Director Tècnic del Programa per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.
Codi Dependència: 130.1.06.8

Tipus: Lloc de treball

Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:
- Definir els criteris i les orientacions de caire tècnic a què hauran de sotmetre's totes les

obres i actuacions de caràcter urbanístic i arquitectònic que s'acolleixin al Programa, així

com establir el contingut tècnic de les activitats de la seva projecció exterior.
- Respecte de les sol·licituds referents a façanes o parets mitgeres de finques incloses en el

catàleg del Patrimoni Arquitectònic Hístònco-artistic, en el seu entorn o en les zones

incloses en la campanya municipal de façanes: a tendals, marquesines, elements visibles
des de la via pública i rètols situats en edificis catalogats, conjunts protegits i vies

importants li correspondrà:
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Determinar les condicions particulars a què hauran d'atenir-se les referides obres

i actuacions en cada cas.

- Informar les corresponents sol·licituds dels particulars.
- Tramitar i proposar la concessió de les corresponents llicències o autoritzacions.
- Fiscalitzar I'execució de les obres i verificar el desenvolupament de les actuacions.

- Valorar el grau d'acomodació de les obres i actuacions als criteris generals i determina-

cions particulars en ordre a l'aplicació dels beneficis fiscals sol·licitats.
- Determinar les mesures correctores a introduir en les obres i actuacions realitzades.
- Determinar els beneficis fiscals o subvencions que correspongui a cada obra o actua-

ció.

Respecte dels Districtes:
- Donar orientacions i directrius tècniques a llur Divisions de serveis tècnics per al

desenvolupament dels actes que realitzin en l'execució de la campanya.

Informar, amb caràcter vinculant, els expedients d'obres d'enjardinament d'espais
oberts d'ús privat situats a l'interior d'illes tancades, així com els referents a obres

d'enjardinament, encaminades a permetre la visió o l'accés al públic d'espais privats
accessibles des de la via pública, sempre que es trobin situats a monuments històrico

artístics, edificis catalogats individualment a l'entorn d'ambdós o en conjunts protegits.
Supervisar, en general, les activitats de les Divisions de serveis Tècnics dels Districtes

en la concessió de les llicències i autoritzacions per obres i actuacions acollides al pro

grama.
- Avaluació i perfeccionament del desenvolupament del Programa.
- Seguiment i valoració tècnica de la Campanya en ordre a la consecució dels objectius

establerts i proposar a la Superioritat les millores i noves orientacions de la Campanya
que convinguin.

- Informes i propostes a la Superioritat en ordre a possibles modificacions en el progra
ma.

- Valoració dels danys ocasionats a les obres i actuacions efectuades en el marc del

Programa, en cas de robatori, incendi, inundació o qualsevol altre tipus de catàstrofe.

3.6.2 Direcció de Promoció i Esponsorització de la Campanya per a la Protecció i Millora del

Paisatge Urbà.
Codi Dependència: 130.2.02.7

Nivell estructural: 3
Nivell de lloc de treball: 26

Funcions:
- Promoció comercial dels Programes i actuacions de la Campanya.

- Dirigir el Programa d'actuacions específiques i extraordinàries.

Elaborar un Catàleg i mantenir al dia un banc de dades sobres possibles projectes valorat

pressupostàriament que puguin ser objecte d'operacions d'esponsorització.
Cercar espònsors o patrocinadors per a projectes i obres municipals.
Redacció i manteniment dels Protocols que regulin les collaboracions amb empreses i

entitats participants a la Campanya.
Seguiment de les actuacions en marxa fins a la finalització dels corresponents expedients.
Gestionar amb les entitats públiques o privades de tota mena llur col·laboració, tant pel
que fa a la realització d'obres i actuacions de les previstes en el Programa, en els immobles
de què siguin titulars, com perquè realitzin aportacions econòmiques a la Campanya o bé
donin facilitats per a l'obtenció de crèdits en les millors condicions als particulars que s'hi

acolleixin.
- Negociar actuacions complementàries de la Campanya amb empreses i entitats col· labora

dores.
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- Recerca de fonts externes de finançament de projectes específics recabant recursos de tota
mena en recuperació de l'impuls donat per la Campanya a determinades activitats econò

miques.
- Impulsar l'obtenció de beneficis de tota mena per a les activitats acollides a la Campanya i

promoure la realització de campanyes publicitàries en collaboracíó amb ens privats.

3.6.3 Director de Difusió i Publicitat de la Campanya per a la Protecció Millora del
Paisatge Urbà.
Codi Dependència: 130.2.03.8
Tipus: Lloc de treball

3.6.4 Oficina Tècnico-Administrativa Especial de la Campanya per a la Protecció i Millora
del Paisatge Urbà.
Codi Dependència: 130.3.01.9
Nivell estructural: 5 Classe: 3

Funcions:
Assistència al Comissionat de la Campanya i als càrrecs dependents del mateix en l'exercici
de les seves respectives funcions.
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3.7 DIRECTOR DELS PROGRAMES DE PATROCINI I COLoLABORACIÓ
AMB EMPRESES I ENTITATS PEL FINANÇAMENT D'OBRES

I SERVEIS MUNICIPALS

ÀMBIT 3
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3.7 Director dels Programes de Patrocini i ColIaboracló amb Empreses Entitats pel
Finançament d'Obres i Serveis Municipals.

a) Per Decret de l'Alcaldia de 25 d'abril de 1990 es va crear el càrrec de Director dels

Programes de Patrocini i Collaboracíó amb Empreses i Entitats, públiques o privades,
nacionals o internacionals, pel finançament d' obres o serveis de titularitat municipal o

d'interès públic, significant que el titular de l'esmentat càrrec compatibilitzarà les seves

funcions amb el càrrec de Comissionat de l'Ajuntament per a la Gestió de la Campanya per

a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.

b) El nou càrrec se li atribueixen les funcions de coordinació, assistència tècnica, assessora

ment i suport en la tramitació dels projectes que en matèria de patrocini , es realitzin des

dels diferents sectors de l'Administració Municipal, i especialment:
- Assistir tècnicament totes aquelles iniciatives encaminades al foment de les activitats

d' esponsorització i patrocini.
- Collaboracíó en l'elaboració de criteris, anàlisi de projectes, proposta d'acords, emissió

de dictàmens i avaluació d'actuacions municipals relatives a la seva funció.

- Elaborar un Catàleg obert de projectes per esponsoritzar, valorats pressupostàriament.
- Confeccionar els dossiers que calguin per a la promoció d'activitats, obres o serveis per

esponsoritzar.
- Proposar un procediment per a la tramitació dels projectes d'esponsorització, així com la

forma jurídica que haurà de regular aquestes operacions.
- Creació i manteniment d'un arxiu informatitzat amb els corresponents fitxers de:

patrocinadors i accions d'esponsorització nacionals i internacionals.
- Tramitació dels expedients d'esponsorització i patrocini, i seguiment dels mateixos fins a

la seva finalització.
- Impulsar l'obtenció de recursos de tota mena per a projectes susceptibles d'ésser espon

soritzats.
- Proposta d'aplicació de contrapartides generals dins del marc dels acords contemplats

als protocols de col·laboració.

e) En l'exercici d'aquestes funcions,el Director dels Programes de Patrocini, sense perjudici de

la seva adscripció al Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis, mantindrà la

coordinació necessària amb l'Àmbit d'Organització i Economia i comptarà amb els recursos

econòmics i personals necessaris pel desenvolupament de la seva funció.

d) La infrastructura i suport administratiu dels Programes seran assumits per la Campanya
per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.



ÀMBIT 4. VIA PÚBLICA



I. COMPETÈNCIA

Engloba les actuacions municipals relacionades amb les activitats dels ciutadans a la via

pública: seguretat ciutadana, prevenció de sinistres, circulació, regulació d'activitats privades. A

més, assumeix la gestió de les actuacions municipals en matèria de transports, enllumenat públic,
ínstallacíons de circulació i regulació del trànsit.

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987).

Específicarnent, la competència d'aquest Àmbit comprèn les matèries agrupades en les Àrees i

sectors d'actuació que constitueixen la seva estructura i que s'esmenten en les pàgines següents:

ÀMBIT 4
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Il. ESTRUCTURA

4. REGIDOR DE L'ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA (D.A. de 23 de setembre de 1987).

4.1 Gabinet del Regidor de l'Àmbit.
4.2 Àrea de Protecció Ciutadana.
4.3 Àrea de Transports i Circulació.
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III. ORGANIGRAMA

ÀMBIT 4
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IV. ORGANS I FUNCIONS

4. REGIDOR DE L'ÀMBIT DE LA VIA PÚBLICA
Codi Dependència: 622.2.86.5
Tipus: Àmbit d'actuació
Nivell estructural: 1 Classe: 4

Funcions:

A) Pròpies
La direcció política de les Àrees i sector que integren l'Àmbit.
La programació i coordinació de les esmentades Àrees i sectors.

(Epígraf 2.2.1 del Decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988 i punt 4t. del Decret de
l' Alcaldia de 22 de juliol de 1988).
Per a la direcció política de les esmentades Àrees i sectors tindrà les atribucions assenyala
des en el punt 6.2 del Text Refós dels Decrets de l'Alcaldia de 27 de juliol i de 14 de
setembre de 1983.

B) Delegades
Per Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987:
- Imposar multes i sancions, dins els límits i condicions reglamentàries per corregir les

infraccions de les Ordenances i Reglaments generals, el Codi i les Ordenances de
Circulació, les Normes de Prevenció d'Incendis i Bans de Bon Govern.

- Les sancions de les faltes lleus del personal de la Guàrdia Urbana i del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament.

4.1 Gabinet del Regidor de l'Àmbit de la Via Pública.
Codi Dependència: 520.2.38.5
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les funcions generals de «staff» (programació, estudi, informe, control, assessorament,
assistència i suport) a les que es refereixen els apartats 4.1,5.2.3 del Decret de l'Alcaldia de 16
de juny de 1988).
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4.2 ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
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I. COMPETÈNCIA

Son competències d'aquesta Àrea:
- Activitat de policia administrativa.
- Vigilància d'edificis, instal·lacicins i espais públics.
- Ordenació i direcció del trànsit.
- Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

(Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987).
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Il. ESTRUCTURA

4.2 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA. (D.A. de 23 de
setembre de 1987).
4.2.1 Departament de Serveis Generals de l'Àrea de Protecció Ciutadana. (D.A. de 21 de

març de 1988).
4.2.2 Assessor Tècnic del Coordinador de de l'Àrea de Protecció Ciutadana.
4.2.3 Cap del Programa de Prevenció i Seguretat Ciutadana. (D.A. de 16 de desembre de

1988).
4.2.4 Director de Programes de Seguretat Pública. (D.A. de 27 de setembre de 1989).
4.2.5 Oficina de Seguretat Olímpica (D.A. de 23 de febrer de 1989).
4.2.6 Guàrdia Urbana (Inspector Cap). (C.G. de 25 de juny de 1986 i c.G. de 8 de juny de

1988).
4.2.6.1 Departament de Serveis Policials de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.1.1 Gabinet de Planificació i Anàlisi de la Guàrdia Urbana.
4.2.6.2 Divisió de Serveis Generals de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.2.1 Subdivisió Jurídico-Administrativa de la Guàrdia Urbana.
4.2.6.2.1.1 Lloc de treball d'Assistència Jurídica de la Guàrdia Ur

bana.
4.2.6.2.1.2 Negociat de Gestió Administrativa de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.2.2 Subdivisió de Recursos Humans de la Guàrdia Urbana.
4.2.6.2.2.1 Oficina d'Administració de Personal de la Guàrdia Ur

bana.
4.2.6.2.2.2 Servei de Selecció i Llocs de Treball de la Guàrdia Urba

na.

4.2.6.2.2.3 Servei de Formació de la Guàrdia Urbana.
4.2.6.2.3 Subdivisió de Recursos Materials de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.2.3.1 Servei de Compres i Magatzems de la Guàrdia Urbana.
4.2.6.2.3.2 Servei Tècnic de Vehicles de la Guàrdia Urbana.
4.2.6.2.3.3 Servei de Conservació d'Edificis i Instal·lacions de la

Guàrdia Urbana.
4.2.6.2.3.4 Tallers de Radiotelefonia i Radiotelegrafia de la Guàrdia

Urbana.
4.2.6.2.3.5 Laboratori de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.3 Divisió Territorial de Protecció Ciutadana.
4.2.6.3.1 Plana Major

4.2.6.3.1.1 Dipòsits de Vehicles.
4.2.6.3.2 Zona 1: Districtes 1, 2, 3, 4, 5 i Tibidabo.
4.2.6.3.3 Zona: 2 Districtes 6, 7, 8, 9 i 10.

4.2.6.4 Grup de Suport i Circulació.
4.2.6.4.1 Oficina de Comandament.
4.2.6.4.2 Secció de Patrulles.
4.2.6.4.3 Secció de Motos.

4.2.6.5 Grup d'Especialitats.
4.2.6.5.1 Oficina de Comandament.
4.2.6.5.2 Primera Secció.
4.2.6.5.3 Segona Secció.

4.2.6.5.3.1 Dipòsit de Recollida de vehicles de ci Pelai.
4.2.6.5.4 Tercera Secció.
4.2.6.5.5 Secció Montada.

4.2.7 Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments. (Prefectura) (C.G. de 25 de juny de 1986)
4.2.7.1 Divisió de Serveis Generals del SEIS.
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4.2.7.1.1 Servei Tècnic de Sistemes del SEIS.

4.2.7.1.2 Oficina Administrativa de Gestió de Personal del SEIS.
4.2.7.1.3 Oficina de Gestió Econòmica i Pressupostària del SEIS.

4.2.7.1.3.1 Magatzem del SEIS.

4.2.7.1.4 Serveis de Manteniment del SEIS.
4.2.7.1.4.1 Oficina Tècnica d'Obres del SEIS.

4.2.7.1.4.2 Tallers del SEIS.
4.2.7.2 Laboratori del Foc.

4.2.7.3 Divisió d'Operacions del SEIS.

4.2.7.3.1 Servei Sanitari del SEIS.
4.2.7.3.2 Prefectura de Guàrdia del SEIS.

4.2.7.3.2.1 Parcs de Bombers.

4.2.7.3.2.2 Subparcs de Bombers.

4.2.7.3.3 Central de Comunicacions del SEIS.

4.2.7.4 Divisió de Prevenció del SEIS.

4.2.7.4.1 Oficina de Planífícacíó i Normativa del SEIS.

4.2.7.4.2 Oficina de Protecció Civil i Control de Riscs.

4.2.7.4.3 Oficina d'Intervenció en Edíficacíons.

4.2.7.4.4 Oficina d'Intervenció en Indústries i Activitats.
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III. ORGANIGRAMA
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

4.2 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Codi Dependència: 622.2.11.8

Tipus: Àrea d'actuació.
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:

A) Pròpies
Sota la immediata dependència del Regidor de I'Àmbit, tindrà les atribucions assignades als
Coordinadors de Serveis per I' extrem setè del Decret de I' Alcaldia del 27 de juliol de
1983.

B) Delegades
Per Decret de I' Alcaldia de 24 de febrer de 1988:
La firma de la concessió i retirada, si s'escau, de les targetes d'armes, assenyalades a l'art
97.2 del Reglament d'armes, Reial Decret 2179/81, de 24 de juliol.

4.2.1 Departament de Serveis Generals de I'Àrea de Protecció Ciutadana.
Codi Dependència: 520.2.12.6
Nivell estructural: 3 Classe: 3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic amb destinació a l'Àrea de Protecció Ciutadana amb tots els cossos

i òrgans que la integren:
- Assistència tècnica al Coordinador de Serveis de I'Àrea en I' exercici de les seves funcions

directives.
- Planíficacíó general de les actuacions de l'Àrea i del programa d'inversions.
- Seguiment dels desenvolupaments dels plans i dels programes.
- Preparació dels pressupostos de l'Àrea.
- Control de l'aplicació de les partides pressupostàries relatives a l'Àrea.
- Administració de les quantitats lliurades a la direcció de l'Àrea en concepte de

pagaments a justificar.
- Control dels costos i dels resultats dels serveis de l'Àrea; indicadors de gestió.
- Estudis d'organització dels servei de l'Àrea i racionalització dels processos de treball.
- Estudi i proposta de la configuració de la plantilla orgànica de l'Àrea, dístribució dels

seus efectius i control de la seva situació real.
- Assessorament jurídic en les matèries de la competència de l'Àrea.
- Assistència administrativa als òrgans directius i auxiliars de l'Àrea.

Documentació general de l' Àrea, memòries, estadístiques, registre arxiu de docu
ments.

- Control i supervisió del CECOP.

4.2.2 Assessor Tècnic del Coordinador de I'Àrea de Protecció Ciutadana.

Tipus: lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 24
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Funcions:
- Seguiment dels programes operatius sobre la Seguretat Olímpica que es porten a terme

dins de la Comissió de Seguretat Olímpica.
- Seguiment i anàlisi de la Qualitat de la Disciplina Vial.
- Seguiment de les reunions sobre el pla d'informatització de l'Àrea i control del desenvolu-

pament de la mateixa.
- Seguiment d'operacions realitzades per la Guàrdia Urbana i SEIS.
- Seguiment i elaboració de la documentació necessària per al desenvolupament del Comitè

de Direcció de l'Àmbit de la Via Pública.

4.2.3 Cap del Programa de Prevenció i Seguretat Ciutadana.
Codi Dependència: 110.4.10.3

Tipus: lloc de treball.
Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:
- Suport tècnico-administratiu de totes les activitats de la direcció de Programació de Pre

venció.
- Assessorament jurídic i administratiu en aquelles qüestions relacionades amb la prevenció.
- Realització de treballs d'investigació i enquestes relacionades amb la seguretat ciutadana i

la prevenció de la delinqüència.
- Disseny, desenvolupament i seguiment dels programes de prevenció.
- Suport tècnic i administratiu a la cooperació nacional i internacional de l'Ajuntament en

relació a les polítiques locals de prevenció.
- Documentació en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
- Secretaria del Consell de Seguretat Urbana.
- Secretaria de la Junta Local de Seguretat de Barcelona.

4.2.4 Director de Programes de Seguretat Pública

Codi Dependència: 110.4.11.4

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 26

-Funcions:
- Assessorament al Coordinador en tots aquells temes referents a qüestions tècnico-

policials.
- Seguiment de l'evolució de les taules de Coordinació Policial dels Districte.
- Preparació de la documentació i canalització de la informació per a la Junta Local de Se-

guretat.
- Orientació en l'elaboració dels plans de prevenció i seguretat dels Districtes.
- Vetlla de l'acompliment dels plans generals de ciutat en els Districtes en matèria de segu-

retat.
- Col·laboració en l'execució dels plans de prevenció de la CTSU.
- Assessorament en qüestions relatives a política de coordinació policial a Catalunya.
- Assessorament en matèria de relacions laborals amb altres ínstttucíons governamentals.

4.2.5 Oficina de Seguretat Olímpica.
Codi Dependència: 621.8.17.6

Per Decret de l'Alcaldia de 23 de febrer de 1989 es crea l'Oficina de Seguretat Olímpica,
constituïda i commandada pel Coordinador de Serveis de l'Àrea de Protecció Ciutadana en
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la seva qualitat de Director del Programa de la Comissió de Planificació de Seguretat
Olímpica, pel Coordinador de Serveis de l'Àrea de Transports i Circulació i pel Inspector
Cap de la Guàrdia Urbana.

4.2.6 GUÀRDIA URBANA (Inspector-Cap)
Codi Dependència: 110.1.01.4
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball: 28

Funcions:
- Direcció, coordinació i inspecció immediata de tots els serveis propis de la Guàrdia

Urbana, i podrà dictar les ordres i instruccions que estimi convenients per al millor
funcionament dels esmentats serveis.

- Exercir el comandament sobre tot el personal del Cos mitjançant les estructures jeràrqui
ques establertes, controlar el compliment de les seves obligacions i distribuir i destinar
aquest personal segons les conveniències del servei mitjançant les oportunes adscripcions
i trasllats.

- Assistir al Coordinador de Serveis de Protecció Ciutadana en les.funcions de planificació,
organització, coordinació i control superior que li corresponen, i proposar-li les mesures

organitzatives i els projectes per a la renovació i perfeccionament dels procediments,
sistemes i mètodes d'actuació que estimi convenients.

4.2.6.1 Departament de Serveis Policials de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.1.17.1
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Està integrat per la Central de Comandament i les Seccions de Planífícacíó i de Circu
lació.

4.2.6.1.1 Gabinet de Planificació i Anàlisi de la Guàrdia Urbana
Codi Dependència: 110.4.04.5
Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions.
- Gestió de la Central de Ràdio i de Comunicacions

- Control i informació permanent del desenvolupament dels serveis, especialment dels
de caràcter general o dels que afectin a més d'un Districte.

- Permanent notíficació i informació a la Superioritat dels canvis en les variables
previstes en les intervencions o serveis a fi de la modífícacíó de les estratègies i de
l'adopció de les accions pertinents.

- Atorgament i control de les autoritzacions del transport especial i perillós amb fixació
d'itineraris i d'horaris.

(Acord de la C.M.P. de 13 de gener de 1984).

4.2.6.2 Divisió de Serveis Generals de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.1.22.9
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26
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Funcions:
Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions directives

que atribueix a les direccions de les Unitat operatives l'acord de la Comissió Municipal
Permanent, de 13 de novembre de 1961, amb excepció de les que s'atribueixen específica
ment a les direccions de les Subdivisions. De manera especial la Direcció de la Divisió

exercirà les funcions següents:
- L'assessorament i el suport a la Direcció del Cos en les diverses matèries de competèn

cia de la Divisió per tal de facilitar l'exercici de les funcions directives.
- La direcció, coordinació i inspecció dels serveis i activitats de la Divisió, mitjançant

ordres i orientacions a les direccions dels òrgans que la integren i instruccions a tot el

seu personal.
- La fiscalització de l'acompliment de les obligacions del personal de la Divisió i el control

de les seves destinacions i situacions.
- L'autorització, mitjançant signatura o visat, dels informes, projectes i actes de gestió que

es generin en els diversos òrgans de la Divisió.
- La previsió de les inversions del Cos i la supervisió de les tasques assignades a la

Subdivisió de Recursos materials referents a la preparació i gestió del pressupost i a la

planificació de les despeses de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.2.1 Subdivisió Jurídico-Administrativa de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.1.23.0

Nivell estructural: 4 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
- Assistència jurídica a la Direcció del Cos i als òrgans que la integren.

- Formulació dels informes i dictàmens en matèria jurídica, requerits per la Direcció del
Cos o per les seves Divisions.

Preparació de les instruccions de la Direcció del Cos orientades a l'adequació de les
actuacions de la Guàrdia Urbana a l'ordenament legal.
Seguiment dels expedients correctius instruïts pels diversos òrgans auxiliars compe

tents, en virtut de les denúncies formulades per la Guàrdia Urbana i dels recursos

interposats contra les seves resolucions, per tal de mesurar l'eficàcia de les esmenta

des denúncies.

Estudi, recopilació i difusió de les disposicions legals i de les Ordenances i Reglaments
municipals que puguin afectar els serveis i els membres del Cos.

Collaboracíó amb l'Escola de la Guàrdia Urbana per a la preparació dels agents en

matèria d'ordenament legal.
Supervisió i coordinació de les actuacions dellloc de treball d'Assistència jurídica i del

Negociat de Gestió administrativa.
Les altres funcions de contingut jurídic que li encomani la superioritat en relació a les
comeses del Cos.

4.2.6.2.1.1 Lloc de Treball d'Assistència Jurídica de la Guàrdia Urbana.

Codi Dependència: 110.4.07.8

Tipus: Lloc de treball.

Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Assistència jurídica als guàrdies i seguiment de totes les diligències judicials en què

intervinguin membres del Cos per raó d'actes relacionats amb el servei.
- Cooperació amb el Departament contenciós dels Serveis jurídics per a la defensa

550



dels guàrdies, en els procediments civils o penals en els quals es vegin involucrats
per omissions o actes relacionats amb l'exercici de les seves funcions.

4.2.6.2.1.2 Negociat de Gestió Administrativa de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.3.11.1
Tipus: Negociat d'assistència administrativa.
Nivell estructural: 5 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Instrucció dels expedients incoats per pèrdua, extraviament o sostracció de les

a"rmes o de les seves guies.
- Diligències prèvies a la instrucció d'altres expedients disciplinaris.
- Instrucció dels processos per a la correcció de les faltes lleus que no donin lloc a la

incoació d'expedients disciplinari.
- Gestió jurídico-administrativa dels dipòsits, subhastes i precintes de vehicles.
- Gestió jurídico-administrativa de les intervencions de gèneres per infracció de les

Ordenances.
- Tramitació de les guies i revistes anuals d'armament; gestió de l'inventari d'armes.
- Tramítacíó inicial de les denúncies formulades pels guàrdies i curs d'aquestes

denúncies als òrgans auxiliars competents per tal d'instruir els procediments
correctius corresponents.

- Gestió dels comunicats d'accidents formulats pels guàrdies.
- Gestió dels atestats, informes, comunicats i documents en general originats pels

Serveis operatius.
- Liquidació i tràmits recaptatoris de les taxes per serveis especials del Cos.
- Tramitació i gestió recaptatòria dels talons de pagament immediat de les multes mu-

nicipals.
- Registre d'entrada i sortida de la correspondència i comunicacions del Cos:

distribució i control de destinació dels documents ingressats.
- Reproducció de documents.
- Gestió de l'arxiu administratiu de la Guàrdia Urbana.

4.2.6.2.2 Subdivisió de Recursos Humans de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.1.24.0
Nivell estructural: 4 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions.
- Aplicació dels criteris generals de l'Ajuntament en la política de personal.

- Coordinació amb els departaments de personal centrals de l'Ajuntament.
- Coordinació dels òrgans integrants de la Subdivisió i supervisió de les seves activitats.
- Assistència tècnica a la Direcció de la Divisió i mitjançant aquesta, a la Direcció del

Cos, en matèria de gestió de Personal.
- Elaboració d' estudis i informes sobre l' esmentada matèria.
- Estudis i propostes en relació al dimensionament i contingut de plantilla del Cos; a la

definició dels llocs de treball i a a la distribució de funcions i tasques entre els òrgans i

els llocs de treball.
- Estudis sobre necessitats de personal i provisió de vacants; formulació de propostes

per a l'Oferta d'ocupació pública.
- Estudis i propostes sobre horaris de treball, modalitats de la jornada laboral, torns

recuperacions, pla de vacances, previsió i control de l'absentisme i qüestions anàlo
gues.
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- Seguiment dels expedients disciplinaris incoats al personal del cos que tramiten els

Serveis centrals de Personal.

4.2.6.2.2.1 Oficina d'Administració de Personal de la Guàrdia Urbana.

Codi Dependència: 11 0.3.12.2

Tipus: Oficina d'assistència administrativa.

Nivell estructural: 6 Classe: 2

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions.
- Coordinació i relacions de la Guàrdia Urbana amb els Serveis centrals de Perso

nal.
- Control de situació de la plantilla del Cos: places vacants i places amortitzables.

Control de les situacions i destinacions del personal.
Tramitació inicial de llicències, excedències, i permutes.
Comunicació i control de les indisposicions i de les altes i baixes per malaltia.

Control de les faltes d'assistència i permanència, càlcul i estadístiques de l'absentis
me i de les seves causes.

Control de les hores i serveis extraordinaris i gestió de la partida pressupostària co

rresponent.
Tramitació de les propostes de felicitacions i recompenses del personal.
Obtenció, depuració, i ordenament de les dades necessàries en matèria de personal,
per al càlcul de costos i els estudis de perfeccionament dels serveis.

Gestió, custòdia i arxiu dels expedients personals dels membres del Cos.

Tramitació, registre i arxiu de tota la documentació relativa a assumptes de perso
nal.

Funcions:
- Definició dels perfils professionals dels diversos llocs de treball.

- Preparació i proposta de les bases de les oposicions, concursos-oposicions i concur-

sos.

- Formulació de les convocatòries corresponents.
- Preparació i realització de test psicotècnics per a ingrés, promoció, ús d'armes, etc.,

en col·laboració, en el seu cas, amb els Serveis centrals de personal.
- Proposta d'adscripció del personal als diversos llocs de treball específics.
- Estudis sobre els nivells professionals del personal i proposta dels mitjans que

condueixin al seu perfeccionament (reciclatge, especialització, ensenyament de

noves tècniques, etc.) en col·laboració amb el Servei de Formació.
- Estudi i definició dels llocs de treball de segona activitat; determinació i revisió de les

tasques pròpies d'aquests llocs en col·laboració amb els Serveis centrals de Perso
nal.

- Estudis i propostes sobre criteris i mètodes per a la valoració dels llocs de treball i

l'avaluació del personal; pràctiques de les proves corresponents.
- Orientació psicològica voluntària als membres del Cos.

4.2.6.2.2.2 Servei de Selecció i Llocs de Treball de la Guàrdia Urbana.

Codi Dependència: 110.4.08.9

Tipus: Servei operatiu.
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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4.2.6.2.2.3 Servei de Formació de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.5.13.9
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaboració, desplegament i aplicació dels plans de formació del personal, en

collaboracló amb el Serveis de Selecció i Promoció de personal.
- Propostes de collaboracíó amb altres institucions, per a la programació i desenvolu

pament de cursos dirigits al personal del Cos en matèries relacionades amb el Ser
vei.

- Preparació i desenvolupament dels cursos de formació, perfeccionament i especia
lització dels membres del Cos: assenyalament de les directrius de caràcter teòric,
composició dels programes, determinació de les hores de classe de les diverses
assignatures, selecció del professorat, etc.

- Preparació i realització de cursos de tir per al personal del Cos; seguiment de les
pràctiques periòdiques.

- Preparació i realització de programes per a la formació física i permanent, del
personal del Cos.

4.2.6.2.3 Subdivisió de Recursos Materials de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.1.25.1
Nivell estructural: 4 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions.
- Coordinació dels òrgans integrants de la Subdivisió i supervisió de les seves activitats.

- Assistència tècnica a la Direcció de la Subdivisió i mitjançant aquesta, a la Direcció del
Cos, en matèria de gestió de recursos materials i financers.

- Coordinació amb les Direccions de la Divisió i Grups operatius del Cos per a la previsió
de necessitats i la planificació de la gestió dels recursos materials i financers.

- Preparació del projecte de pressupost de la Guàrdia Urbana.
- Gestió i control de les corresponents partides pressupostàries.
- Preparació de la planificació de la despesa.
- Administració de les quantitats lliurades al Cos en concepte de despeses a justificar.
- Determinació i control dels costos dels serveis i prestacions unitàries.
- Habilitació d'indicadors de gestió; aplicació i seguiment dels indicadors i control de re-

sultats.

4.2.6.2.3.1: Servei de Compres i Magatzems de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.3.13.3
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Incoació i curs dels expedients de contractació i autorització de la despesa relatius

a:

a) Compra, subministrament o arrendament de béns mobles per a ús dels diversos
serveis del Cos: vestuari, equip, armes, aparells, màquines instruments, utensilis,
vehicles, semovents, consumibles, mobiliari i altres efectes.
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b) Serveis de manteniment i reparació de vehicles.

e) Adjudicació, contractació, manteniment i reparació d'equips i ínstallacíons de

telecomunicació.

d) Serveis de conservació, manteniment i assegurament dels béns a què es referei

xen els apartats anteriors; i

e) Conservació, manteniment i neteja d'edificis i locals adscrits exclusivament al

Cos, i de les seves instal·lacions.
- Cooperació amb el Servei tècnico-administratiu de compres en el coneixement

actualitzat de les negociacions prèvies amb els possibles proveïdors, en relació als

béns i serveis a què es refereixen els apartats a), b), c) del paràgraf anterior.

- Elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques amb excepció dels

relatius a contractes sobre vehicles i sobre edificis i les seves instal·lacions.

- Recepció i distribució de materials.
- Tramitació de factures.
- Inventari actualitzat dels béns, mobles i semovents assignats al Cos.

- Control del seu manteniment, la seva conservació i durada.

- Propostes de renovació amb excepció de vehicles i material de telecomunicació.

Gestió dels magatzems de tot tipus existents en el Cos: registre d' entrades i sortides,
control d'estocs i punts de reposició.

- Coordinació amb les Díreccíons de la Divisió i Direccions operatives del Cos, per a

la distribució i control de l'ús de tota classe de mitjans materials.

4.2.6.2.3.2 Servei Tècnic de Vehicles de la Guàrdia Urbana.

Codi Dependència: 110.5.14.0

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Estudis i propostes sobre el dimensionament del parc i el tipus i la classe dels

vehicles que l'han d'integrar; sobre programes d'actuació i sobre plans de renovació

de la flota.
- Estudis i propostes sobre normes d'ús i manteniment dels vehicles.

- Elaboració dels projectes d'adquisició de vehicles: models i característiques, pressu-

post i plec de condicions tècniques.
- Comprovació de la qualitat dels vehicles adquirits; informes tècnics per a la seva

recepció provisional o definitiva.
- Propostes d'inscripció dels vehicles als diversos serveis.

Gestió dels contractes de conservació, manteniment i neteja dels vehicles; control de

l'execució de prestacions, comprovació de les factures i expedició, en el seu cas, de

certificacions dels treballs propis.
- Execució de les operacions de conservació, manteniment i neteja dels vehicles en

tallers propis.
- Propostes d'adquisició de material i instruments per als tallers.

Gestió i control dels estocs de peces de recanvi de l'ús de instrumental dels ta

llers.
- Gestió i control dels subministraments de carburant.
- Inventari actualitzat dels vehicles adscrits al Cos i control de la seva adscripció als

diversos serveis.

- Control de l'ús de tots i cadascun dels vehicles: quilòmetres recorreguts, hores de

servei, usuaris, serveis prestats, accidents produïts, reparacions, recanvi de peces,

consum de carburants, oli i altres consumibles, avaluació de l'ús.
- Determinació i control dels costos de la tinència, ús i conservació dels vehicles.
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- Trarnítació : davant les Companyies asseguradores dels informes dels accidents

produïts pels vehicles de la Guàrdia Urbana, fins a la seva definitiva resolució.
- Coordinació amb la Direcció de la Divisió i Grups operatius del Cos per a

l'adscripció i la utilització dels vehicles.

4.2.6.2.3.3 Servei de Conservació d'Edificis i Installacíons de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.5.15.0
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Conservació, manteniment i neteja dels edificis i locals destinats exclusivament a

serveis de la Guàrdia Urbana, i de les seves instal·lacions.
- Coneixement permanent de I' estat de conservació, manteniment, neteja i higiène

dels esmentats edificis, locals i instal·lacions.
- Estudi i informes tècnis sobre la matèria i en especial, sobre sistemes i mètodes de

treball i materials.
- Estudi i actualització dels quadres de preus, jornals, materials i unitats d'obra.
- Formulació dels plecs de condicions tècniques dels contractes.
- Elaboració dels projectes per a les obres de reparació que es necessiten.
- Informes tècnics en els expedients de contractació i en les seves incidències.
- Formulació de les ordres de treball en els contractats i control del seu acompliment.
- Fiscalització tècnica i econòmica, i inspecció facultativa dels treballs realitzats

mitjançant contracte.
- Formulació de les relacions avaluades d'obra o servei i expedició de les certifica-

cions corresponents.
- Comprovació i control de les factures per treballs de reparació i neteja.
- Informe tècnic previ a la recepció provisional o definitiva de les obres o treballs.
- Participació en la recepció de les obres o treballs i subscripció de les actes correspo-

nents.
- Direcció o execució directa dels treballs mitjançant brigades pròpies.
- Recanvis de materials i instruments per a les brigades esmentades.
- Control de l'ús i consum de l'instrumental i material.
- Avaluació dels danys ocasionats per tercers en els edificis locals i ínstallacíons del

Servei, i comunicació a la subunitat per tal d'impulsar, si és procedent, la indem
nització corresponent.

- Determinació i control dels costos de conservació, manteniment i neteja dels equips,
locals i ínstallacíons del Servei.

- Coordinació amb les Divisions i els Grups operatius del Cos per a la utilització,
conservació i manteniment dels edificis, locals i ínstallacions.

- Coordinació tècnica i informativa amb el Servei centralitzat de Planíficacíó i
rendibilitat del Patrimoni.

4.2.6.2.3.4 Taller de Radiotelefonia i Radiotelegrafia de la Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 110.5.16.1
Tipus: Centre de treball executor.
Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
Execució directa dels treballs de conservació, manteniment i reparació de les installa-
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cions fixes i equips de radiotelefonia i radiotelegrafia de la Guàrdia Urbana i altres

serveis municipals que tenen aquest mitjans de comunicació. (Bombers, Tallers, Parc

mòbil).
- Comprovació de la qualitat dels materials adquirits.

- Inventari dels equips i de les instal·lacions.
- Supervisió i control de la distribució i ús dels equips; i de les reparacions efectuades

per tercers.
- Proposta d'adquisició d'instrumental, peces de recanvi i materials per al taller.

- Gestió i control de l'ús, durada i consum dels materials i d'aquest instrumental.
.

- Determinació i control de costos dels treballs efectuats i del manteniment d' equips i

instruments.
- Coordinació amb la Direcció i els Grups cooperatius del Cos i amb altres Serveis

municipals usuaris, per a la distribució i utilització dels equips i les ínstallacíons.

4.2.6.2.3.5 Laboratoris de la Guàrdia Urbana.

Codi Dependència: 110.5.17.2

Tipus: Centre de treball executor.

Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Revelatge de les fotografies realitzades pels Serveis operatius.

- Ampliació i còpies sol·licitades pels Serveis i ciutadans.
- Conservació i manteniment dels aparells de vídeo i màquines fotogràfiques.
- Projectes d'adquisició de màquines, equips i materials: especificacions tècniques i

pressupostos.
- Informes tècnics en els expedients de contractació de les compres, arrendaments o

subministraments.
- Comprovació de la qualitat dels materials adquirits.
- Inventari de les màquines, aparells i equips.
- Supervisió i control de la distribució i ús dels equips i de les reparacions efectuades

per tercers.
- Pressupost d'adquisició d'instrumental i materials per al Laboratori.
- Gestió i control de l'ús, durada i consum de l'esmentat instrumental i materials.
- Determinació i control de costos dels treballs realitzats i del manteniment dels

equips.
- Coordinació amb la Divisió i els Grups operatius del Cos per a la distribució i

utilització dels equips.

4.2.6.3 Divisió Territorial de Protecció Ciutadana.

Codi Dependència: 110.1.12.7

Nivell estructural: 3 Classe: 1

4.2.6.3.1 Plana Major (de la Divisió Territorial de la Guàrdia Urbana).
Nivell estructural: 6 Classe: 3
Codi Dependència: 11 0.2.30.1

.

Constitueix el departament de suport tècnic i administratiu de la Divisió Territorial de la
Guàrdia Urbana.
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4.2.6.3.1.1 Dipòsits de Vehicles.

Dipòsit de vehicles Pg. Vall d'Hebron-Collcerola.
Codi Dependència: 111.2.13.4

Dipòsit de vehicles de Guàrdia Urbana.
Codi Dependència: 111.2.16.7
Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Dipòsit de vehicles, mitjançant grues en règim de concessió.

4.2.6.3.2 Zona 1: Districtes 1, 2, 3, 4, 5 i Tibidabo.
Codi Dependència: 110.1.18.2
Nivell estructural: 4 Classe: 1

Comprèn les següents demarcacions:

Districte 1. (Ciutat Vella).
Codi Dependència: 110.2.33.4

Districte 2. (L'Eixample).
Codi Dependència: 110.2.32.3

Districte 3. (Sants-Montjuïc)
Codi Dependència: 110.2.38.9

Districte 4. (Les Corts)
Codi Dependència: 110.2.39.0

Districte 5. (Sarrià-Sant Gervasi).
Codi Dependència: 110.2.40.3

Tibidabo Can Ribes.
Codi Dependència: 110.2.44.7

4.2.6.3.3 Zona 2: Districtes 6, 7, 8, 9 i 10
Codi Dependència: 110.1.19.3
Nivell estructural: 4 Classe: 1

Compren les següents demarcacions:

Districte 6. (Gràcia)
Codi Dependència: 110.2.41.4

Districte 7. (Horta-Guinardó).
Codi Dependència: 110.2.43.6

Districte 8. (Nou Barris).
Codi Dependència: 110.2.42.5
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Districte 9. (Sant Andreu).
Codi Dependència: 110.2.34.5

Districte 10. (Sant Martí).
Codi Dependència: 110.2.35.6

Cadascuna de les dues lones en que es divideix el territori estarà a càrrec d'un
Sots-Inspector, el qual haurà de coordinar els Districtes assignats a cada Zona.

Cada Districte estarà a càrrec d'un Oficial el qual haurà de coordinar els tres torns,
inclòs el nocturn, i totsels serveis. (1).

Funcions:
- Vigilància del compliment de les Ordenances municipals de les de Circulació.

Prestació d'auxilis a malalts i accidentats.
- Regulació del trànsit urbà.
- Vigilància dels museus, edificis municipals. Vigilància dels parcs i jardins. Igualment,

dels Districtes, per demarcacions.
- Protecció de nens i joves a l'entrada dels col·legis.
- Control dels arrestats.
- Control d'obres particulars.
- Informació als ciutadans.
- Informes de residència. Informes de solvència.
- Control d'avaries en serveis.
- Localització de venedors ambulants.
- Localització de mendicants indigents.
- Recollida de permisos de conduir a requeriment de la Prefectura Provincial de

Tràfic.

Està integrat per tres Seccions de Motoristes i tres Seccions de cotxes patrulles.

4.2.6.4 Grup de Suport i Circulació (de la Guàrdia Urbana).
Codi Dependència: 11 O .1.14.9
Nivell estructural: 5 Classe: 1

Funcions:
- Vigilància general del Tràfic.

- Reforçament de serveis en les Zones Territorials.
- Collaboracíó amb el Servei d'Extinció d'Incendis i Cossos de Seguretat de la Generalitat

i l'Estat.
- Prestació d'ajuda, protecció i informació als ciutadans.
- Comunicació a la Central de Comandament dels desperfectes i anomalies que s'observin

a la via pública.
- Localització de vehicles sostrets i retenció de presumptes delinqüents.
- Denunciar o si s'escau advertir les infraccions de les Ordenances de Circulació, en

especial de les perilloses o molestes.
- Exercir vigilància «educativa» en les infraccions de caràcter lleu.

(1) Sobre la dependència funcional de l'Oficial del Districte, respecte del President del corresponent Consell
Municipal, Vid. el paràgraf 3 de la Norma 4. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva
dels Districtes, en el Volum 11.
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- Intervenir, prèvia comunicació a la Central de Comandament, en el casos de collísíó de
vehicles, sempre i quan no s'hagin produït ferits i els danys no siguin importants.

- Independentment de les funcions assenyalades, hauran de recórrer constantment llur
respectives demarcacions pels itineraris ordenats i sols s'aturaran quan hagin d'interve
nir, complir el punt de control assignat o per necessitat mecànica dels vehicles.

- Pressa de mides, fotografies, croquis, etc, en els accidents de circulació amb intervenció
de les "Patrulles d'Accidents» i aixecament del corresponent atestat, prestant, en el seu

cas, serveis de primers auxilis als lesionats.

4.2.6.4.1 Oficina de Comandament (del Grup de Suport
Urbana).
Nivell estructural: 6 Classe: 8
Codi Dependència: 111.4.1.06

Circulació de la Guàrdia

4.2.6.4.2 Secció de Patrulles
Codi Dependència: 111.2.20.3
Nivell estructural: 6 Classe: 8

4.2.6.4.3 Secció de Motos
Codi Dependència: 111.2.21.4
Nivell estructural: 6 Classe: 8

4.2.6.5 Grup d'Especialitats
Codi Dependència: 110.1.13.8
Nivell estructural: 5 Classe: 1

Està organitzat en Seccions, les quals al seu torn es divideixen en Brigades, i aquestes en

Esquadres.

4.2.6.5.1 Oficina de Comandament (del Grup d'Especialitats de la Guàrdia Urbana).
Codi Dependència: 110.4.05.6
Nivell estructural: 6 Classe: 8

4.2.6.5.2 Primera Secció (del Grup d'Especialitats de la Guàrdia Urbana).
Codi Dependència: 112.2.04.7
Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Prevenció contra actes delictuosos, faltes i infraccions.

- Prevenció contra la introducció de drogues en els col·legis.
Vigilància i contínua preparació de gossos en diverses especialitats.
Retirada de mendicants de la via pública.
Prevenció de la venda ambulant o en parades fixes no autoritzades.
Canalització, mitjançant la senyalització corresponen, de les alteracions del trànsit de
vehicles, operacions de sortida i retorn de la ciutat, manifestacions populars, obres,
enfonsaments, etc.
Verificació de les reclamacions produïdes en matèria de sorolls domiciliaris així com

originats pels vehicles.
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4.2.6.5.3 Segona Secció (del Grup d'Especialitats de la Guàrdia Urbana).
Codi Dependència: 111.5.01.9

Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Retirada de vehicles de la via pública i llur posterior ingrés en el Dipòsit Municipal de

Vehicles per infraccions al Codi de la Circulació, al Codi Penal en relació a la

circulació i a requeriment de l'autoritat judicial. Immobilització dels vehicles mitjan

çant la utilització de ceps quan no dificultin greument el trànsit rodat. Cobrament de

les Taxes Fiscals pels serveis de grua i col·locació de ceps.
- Localització i precinte de vehicles per dèbits a l'Administració pública.

4.2.6.5.3.1 Dipòsit de Recollida de Vehicles al carrer Pelai

Codi Dependència: 111.2.07.6

Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Dipòsit de vehicles mitjançant grues de propietat municipal.

4.2.6.5.4 Tercera Secció (del Grup d'Especialitats de la Guàrdia Urbana).
Codi Dependència: 111.5.02.0

Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Realització de proves d'alcoholisme als conductors de vehicles a motor.

- Control de la velocitat dels vehicles, per radar. Presa de fotografies.
- Control de la quantitat de gasos expel·lits pels vehicles a motor.

4.2.6.5.5 Secció Muntada

Codi Dependència: 110.2.02.8

Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Vigilància muntada en els parcs, jardins i sectors els quals, per llurs especials

característiques ho permetin.
- Col·laboració amb els Districtes amb ocasió de grans aglomeracions ciutadanes.
- Exhibicions eqüestres i serveis d'acompanyament en els actes oficials o d'especial sig-

nificació.

4.2.7 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT. (Prefectura)
Codi Dependència: 120.1.01.9

Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball: 28

Funcions:
- L'assistència a la Superioritat en l'execució de les seves funcions directives.

- La planificació de les activitats del Servei i la previsió de les seves necessitats.

- La participació en l'assenyalament dels objectius del Servei.
- La gestió de les partides pressupostàries assignades al Servei i l'Administració de les

quantitats lliurades en concepte de pagaments a justificar.
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- La distribució dels mitjans materials entre els òrgans del Servei.
- La proposició d'estudis i projectes per a la renovació i perfeccionament dels procedí-

ments, sistemes i mètodes d'actuació.
- L'adscripció i trasllat del personal als diferents llocs de treball corresponent a les seves

respectives categories, amb excepció de les prefectures de Divisió que estaran nomenades
i remogudes per la Superioritat, a proposta del Director-Cap.

- La coordinació dels diverses òrgans integrats del Servei.
- El comandament directe del Servei, a través de l'estructura jeràrquica establerta.
- La direcció del Servei mitjançant ordres o orientacions dirigides als caps dels seus òrgans

integrats i instruccions a tot el personal mitjançant de les ordres del Servei.
- El control de les activitats del Servei, dels resultats obtinguts i dels costos de funciona

ment.
- La fiscalització del compliment de les funcions per part de tot el personal del Servei,

l'atenció a les relacions humanes, a les condicions de seguretat i higiène en el treball, el

perfeccionament professional i la correcta relació amb el públic.
- El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes i actes de gestió en general, que

s'originin en els òrgans integrats del Servei.
- L'autorització dels actes de gestió i dels documents atribuïts reglamentàriament al Servei

com a conjunt orgànic.

Especificacions del comandament
Denominació: Director-Cap de Bombers

Categoria: Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria.
Condicions i horari: les estipulades en cada cas per la normativa per al personal del Servei,
en allò referent a íncompatíbílitats i durada de les jornades laborals.
Es considerarà de disponibilitat permanent als efectes de grans emergències, compartida
amb els sotscaps, en règim rotatiu que permeti compatibilitzar la necessària eficàcia del
Servei amb el dret al descans i al temps lliure.
Distintiu: quatre galons daurats
Substitucions: en torns rotatius, i per lliure designació, entre tots els sots-caps.

4.2.7.1 Divisió de Serveis Generals. (del SEIS).
Codi Dependència: 120.1.04.1
Nivell estructural: 4 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26 o 24 (en funcions).

Funcions comuns a les Divisions:
- La cooperació amb la Prefectura del Servei, en ordre a facilitar el desenvolupament de

la seva funció directiva.
- La direcció i coordinació de les activitats de la Divisió, mitjançant les oportunes ordres,

orientacions i instruccions.
- La proposta d'adscripció del personal als diferents òrgans de la Divisió.
- La fiscalització del compliment de les seves obligacions per part del personal.
- El control del personal, de les seves destinacions i situacions.
- L'autorització, amb la seva firma o visat, dels informes, actes de gestió, comunicacions i

altres documents que es generen en els òrgans de la Divisió.
- Les funcions que expressament li delegui el Cap del Servei.
- El registre, arxiu i documentació de la Divisió.
- La substitució del Cap del Servei, en casos d'absència, vacants o malalties, d'acord amb les

prioritats establertes i prèvia designació del Cap-Director, en torn amb els altres Sots-Cap.

A més té la següent funció específica:
- La preparació de la planificació de la despesa i de la previsió d'inversions del Servei.
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Especificacions del Comandament
Denominació: Sots-Cap de Bombers

Categoria: Tècnic Superior en Arquitectura i Enginyeria.
Condicions i horaris: les matèries descrites per al Director-Cap de Bombers.
Distintius: Tres galons daurats
Substitució: En torn rotatiu o per lliure designació entre els altres Sots-Caps.

4.2.7.1.1 Servei Tècnic de Sistemes (del SEIS).
Codi Dependència: 120.2.10.2

Tipus: Servei d'assistència tècnica

Nivell estructural: 5 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Proposta de planíñcacíó en l'actuació del Servei.

La racionalització i simplificació dels processos administratius i de treball el
perfeccionament dels mètodes i l'atenció a les innovacions tecnològiques.

- Estadística sobre les intervencions i altres activitats del Servei.
- Proposta de millores d'equips materials.
- Organització de visites a les ínstallacíons del Servei.
- Redacció de la memòria anual del Servei.
- Projecte d'ínstallacíó o reforma de nous parcs i subparcs.
- Comunicació als Serveis Municipals de Finances dels serveis prestats per a la

liquidació de taxes.
- Elaboració i posada al dia de la cartografia i itineraris urbans amb la senyalització dels

hidratants.
- Avaluació de costos.
- Control, custòdia i arxiu de les seqüeles d'expedients no personals.
- Registre, arxiu i documentació.

Especificacions del comandament.
Denominació: Cap del Servei de Sistemes.

Categoria: Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria.
Distintiu: Dos galons daurats.

4.2.7.1.2 Oficina d'Administració i Gestió de Personal (del SEIS).
Codi Dependència: 120.3.01.4

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Formació del personal del Servei.

- Preparació de sistemes i proves d'ingrés del personal.
- Comunicació d'altes, baixes i indisposicions i collaboració amb el metge del Servei.
- Atenció a les relacions humanes.
- Control d'assistència.
- Control, custòdia i arxiu de les seqüeles d'expedients personals dels membres del Ser-

vei.
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4.2.7.1.3 Oficina de Gestió Econòmica i Pressupostària. (del SEIS).
Codi Dependència: 120.2.12.4
Tipus: Oficina d'assistència administrativa.
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Elaboració de les propostes de pressupostos.

- Determinació dels avançaments de les necessitats pressupostàries.
- Control qualitatiu, quantitatiu i temporal de les propostes de despeses formulades pels

diversos departaments del Servei.
- Preparació i tramitació dels expedients d'autorització de despeses, de compra i

d'adquisició de béns i serveis.
- Els projectes de comandes de material.
- La tramitació d'actes de recepció.
- L'inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits al servei.
- L'anàlisis dels costos de funcionament.
- El registre, arxiu i documentació de l'Oficina.
- La gestió del Magatzem: control d'estocs i consums.

4.2.7.1.3.1 Magatzem (del SEIS).
Codi Dependència: 120.5.03.1
Tipus: Centre de treball executor

Nivell estructural: 7 Classe: 8

Funcions:
- Control i conservació de les existències i recanvis.

- Registre de les entrades i sortides de material. Gestió de carburants.
- Proposta de reposició de material i recanvis.
- Control de lliuraments de materials al personal i de les seves incidències.

4.2.7.1.4 Servei de Manteniment. (del SEIS).
Codi Dependència: 120.5.05.3

Tipus: Servei Tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Atenció a la conservació i entreteniment dels edificis utilitzats pel S.E.LS i les seves

instal·lacions, determinació i concreció de les necessitats i prioritats al respecte i

formulació de propostes als Serveis Tècnics Centrals responsables de la conservació.
- Supervisió de l'execució directa realitzada per l'Oficina Tècnica d'Obres.
- Adquisició, conservació, entreteniment i assegurances dels vehicles, maquinària i

equips dels Parcs i Subparcs.
- Estudis per a la determinació dels tipus i característiques del material.
- Formulació de les prescripcions tècniques dels projectes d'adquisició i dels contractes

de conservació i assegurances.
- Informes tècnics dels expedients de contractació i incidències.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control del seu compliment.
- Fiscalització dels treballs efectuats mitjançant contractes.
- Informes tècnics previs a la recepció del material.
- Revisió i control de les factures per treballs de manteniment.

563



Especificacions de Comandament

Denominació: Cap del Servei de Manteniment

Categoria: Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria.
Condicions i horaris: Les estipulades en cada cas per la normativa per al personal del

Servei.
Distintiu: Dos galons daurats

Substitució: Per un altre Cap del Servei.

4.2.7.1.4.1 Oficina Tècnica d'Obres. (del SEIS).
Codi Dependència: 120.4.01.7

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Execució de les petites obres de manteniment dels edificis que resultin d'urgència

no compatible amb un procés d'adjudicació a l'exterior.
- Direcció de la Brigada d'Obres.
- Control de l'efectiva realització de les obres contractades a l'exterior.

4.2.7.1.4.2 Tallers. (del SEIS).
Codi Dependència: 120.5.02.0

Tipus: Centre de treball executor

Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Conservació, millora i manteniment del parc mòbil.
- Conservació, millora i manteniment dels equips.
- Propostes d'adquisició de peces, recanvis i béns en general.
- Control dels serveis contractats de manteniment de vehicles.

4.2.7.2 Laboratori de Foc.

Codi Dependència: 120.7.01.5

Tipus: Centre de treball executor

Nivell estructural: 5 Classe: 8

Funcions:
- Realització de proves de reacció al foc de tota mena de materials per al compliment de

la Reglamentació i Ordenances vigents.
- Realització de proves de resistència al foc per comprovar si les estructures i elements

complementaris de la construcció compleixen amb les Ordenances.
- Comprovació de resistència d'estructures per a la verificació del compliment d'Ordenan

ces i per a l'estudi de l'estabilitat d'una construcció afectada per un sinistre.

- Emissió d'informes a petició de ciutadans i de l'Administració sobre aplicació de normes

nacionals i estrangeres.
Específicacions del Comandament:
Denominació: Cap del Laboratori del Foc.

Categoria: Tècnic Superior d'Arquitectura o Enginyeria o en Ciències.

Condicions i horari: Les estipulades en cada cas per la Normativa del Personal del Servei

en allò que fa referència a incompatibilitats i durada de la jornada laboral.

Distintiu: Dos galons daurats.
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4.2.7.3 Divisió d'Operacions (del SEIS).
Codi Dependència: 120.1.03.0
Nivell estructural: 4 Classe: 1
Nivell dellloc de treball del Cap: 26 o 24 (en funcions).

Aquesta Divisió té les mateixes funcions que les comunes descrites per a la Divisió de
Serveis Generals i a més a més les següents:
- La proposta de la planificació dels serveis i la previsió de les seves necessitats.

- La inspecció dels Serveis dels Parcs de Bombers.
- La coordinació dels efectius en cas d'intervenció.
- La supervisió del funcionament de la Central de Comunicacions i del Servei Sanitari, en

els aspectes relacionats amb les funcions de la Divisió.

Especificacions del comandament:
Iguals a les dels altres Sots-Caps de Bombers.

4.2.7.3.1 Servei Sanitari (del SEIS).
Codi Dependència: 120.5.01.0

Sota la direcció immediata del Cap Mèdic, realitzaran les següents funcions:
- Comandament sobre els A.T.S i D.I. del Servei.

- Assistència al personal accidentat en acte de servei.
- Recuperació de lesions.
- Control i administració dels equips sanitaris.
- Proposta d'assignació del personal sanitari.
- Proposta de compres de material sanitari.
- Control i administració de medicaments.
- Control i seguiment de les altes i baixes per accident o infermetat del personal del

Servei i registre clínic del personal mitjançant inspecció mèdica domiciliària.
- Proposta sobre mesures de seguretat en les actuacions del servei.
- Proposta sobre plans de preparació física dels bombers.
- Proposta sobre passis a Serveis Auxiliars del personal físicament no apte per a les

intervencions de salvament i incendis.

Especificacions de comandament:
Denominació: Cap Metge del Dispensari del S.E.I.s
Categoria: Tècnic Superior en Medicina.
Formació especial: Traumatologia.
Horari: L'establert per a la resta del personal del Servei.
Distintiu: dos galons daurats.

4.2.7.3.2 Prefectura de Guàrdia (del SEIS).
Codi Dependència: 120.2.09.9
Nivell estructural: 5 Classe: 1
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- La direcció i coordinació de les activitats i intervencions durant el període de guàr

dia.
- El comandament directe del personal de parcs i subparcs i la transmissió als mateixos

de les ordres i instruccions rebudes de la Prefectura de la Divisió d'Operacions.
- La proposta d'iniciatives per millorar els serveis en l'àmbit de la seva competència.
- L'elaboració dels informes i notíficacíons que li sol·licitin.
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- La proposta d'adscripció del personal dels Parcs en diferents llocs de treball.
- La fiscalització del compliment de les seves obligacions per part de tot el personal dels

Parcs.

Especificacions del comandament.

Denominació: Cap de Guàrdia.

Categoria: Tècnic Mitjans d'Arquitectura i Enginyeria.
Horari: L'establert per a la resta del personal del Servei, amb règim de prestació que la

superioritat determini.
Distintiu: Un galó daurat
Substitució: Per un altre Tècnic Mig capacitat per al treball.

4.2.7.3.2.1 Parcs de Bombers.
Nivell estructural: 6 Classe: 8

En l'actualitat existeixen els següents:

Parc de l'Eixample.
Codi Dependència: 120.2.01.1

Parc del Poble Sec.

Codi Dependència: 120.2.02.2

Pare de la Zona Franca.
Codi Dependència: 120.2.06.6

Parc de Sant Andreu.

Codi Dependència: 120.2.07.7

Parc de Sarrià.
Codi Dependència: 120.2.13.5

Parc de les Drassanes.
Codi Dependència: 120.2.16.8
Nivell estructural: 7 Classe: 8

Sota el comandament directe de l'Oficial de la Brigada de Guàrdia corresponent es

desenvoluparà la següent funció:
- Realització efectiva dels Serveis de Salvament i Extinció d'Incendis, mitjançant els

elements personals i materials de què es disposin.

Especificacions del comandament
Denominació: Oficial Cap del Parc

Categoria: Oficial del SEIS.

Subparc del Poble Nou.
Codi Dependència: 120.2.04.4

4.2.7.3.2.2 Subparcs de Bombers
Nivell estructural: 7 Classe: 8

En l'actualitat existeixen els següents:
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Subparc de Pi i Molist.
Codi Dependència: 120.2.14.6

Subparc de Vallvidrera.
Codi Dependència: 120.2.15.7

Sota el comandament directe del Sergent Cap de la Brigada de Guàrdia corresponent
es desenvoluparà la següent funció:
- Realització efectiva dels Serveis de Salvament i Extinció d'Incendis, mitjançant els

elements personals i materials de què es disposin.

Especificacions del comandament
Denominació: Sergent Cap del Subparc
Categoria: Sergent del SEIS.

4.2.7.3.3 Central de Comunicacions (del SEIS).
Codi Dependència: 120.5.04.2

Tipus: Centre de treball executor
Nivell estructural: 6 Classe: 8

Funcions:
- Atenció a les trucades urgents del 080

- Lliurament d'itineraris al tren d'auxili.
- Assessorament en primera instància a les persones afectades per un sinistre, a l'espera

de l'arribada dels bombers.
- Comunicació de sinistres a la Guàrdia Urbana i Policia Nacional, perquè organitzin els

seus serveis.
- Transmissió al Cap del Tren d'Auxilis de les informacions complementàries rebudes

després de la sortida.
- Atenció a les comunicacions normals i interiors.
- Control de transmissions escrites internes mitjançant la xarxa de tèlex.
- Registre de moviments de material mòbil.

4.2.7.4 Divisió de Prevenció (del SEIS).
Codi Dependència: 120.1.05.2
Nivell estructural: 4 Classe: 1

Aquesta Divisió té les mateixes funcions que les comunes descrites a la Divisió de Serveis
Generals.

Especificacions del comandament:

Iguals a les dels altres Sots Caps de Bombers.

4.2.7.4.1 Oficina de Planificació i Normativa (del SEIS).
Codi Dependència: 120.4.02.8
Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell estructural: 6 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Estudi comparat de la normativa en matèria de seguretat, valoració dels resultats

d'aplicació i proposta d'establiment o modíficacíó de les noves normes.
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4.2.7.4.2 Oficina de Protecció Civil i Control de Riscs.

Codi Dependència: 120.4.03.9

Tipus: Oficina d'assistència tècnica

Nivell estructural: 6 Classe: 4

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Realització efectiva dels estudis necessaris per a l'establiment de Plans d'Emergència

en matèria de Protecció Civil i determinació d'un inventari del risc de la Ciutat,
mitjançant quantificació -d'acord amb mètodes objectius- dels factors de risc.

4.2.7.4.3 Oficina d'Intervenció en Edificacions (del SEIS).
Codi Dependència: 120.4.04.0

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Fiscalització del compliment de la normativa relativa a la Protecció contra incendis,

de les edificacions tant de caràcter previ -a nivell de projecte- en qualitat de tràmit

per a l'atorgament de les llicències, com després de realitzades les obres, prèviament a

l'autorització de la seva utilització.

4.2.7.4.4 Oficina d'Intervenció en Indústries i Activitats (del SEIS).
Codi Dependència: 120.4.05.0

Tipus: Oficina Tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Fiscalització del compliment de la normativa relativa a Seguretat, en els aspectes

derivats del procés de funcionament de les Indústries, tant a nivell de projecte com,

posteriorment, exercint funcions de Policia de Seguretat industrial a reglamentar
oportunament.
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(Decret de l' Alcaldia de 23 de setembre de 1987).

I. COMPETÈNCIA

- Plans generals de transports i circulació.
- Relacions amb empreses de transports interurbans, tant munipals com concessionàries.

- Mesures per a l' ordenació del trànsit.
- Estacionament i aparcament. Control dels aparcaments de concessió municipal.

Instal·lació i conservació de semàfors, senyals verticals, balises, elements de seguretat
sistemes de detecció del trànsit.

- Vialitat. Conservació d'enllumenat públic.

ÀMBIT 4
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11. ESTRUCTURA

4.3 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE TRANSPORTS l CIRCULACIÓ. (C.M.P.
de 14 de desembre de 1984; D.A. de 23 de setembre de 1987).

4.3.0 Secretaria Tècnica (de l'Àrea de Transports i Circulació)
4.3.1 Assistent Tècnico-Administratiu de l'Àrea de Transports i Circulació
4.3.2 Assessor Tècnic de l'Àrea de Transports i Circulació
4.3.3 Unitat Operativa Tècnica de Circulació

4.3.3.1 Adjunt al Cap d' Unitat.
4.3.3.2 Serveis d'Ordenació i Seguretat Vial.

4.3.3.2.1 Oficina d'Estadística Viària.
4.3.3.3 Servei de Regulació de Tràfic.

4.3.3.3.1 Oficina de Noves Instal·lacions de Circulació ..

4.3.3.4 Servei de Conservació d 'Instal·lacions de Tràfic.
4.3.3.4.1 Oficina de Conservació de Senyalització.

4.3.3.5 Oficina d'Actuació Immediata.
4.3.4 Unitat Operativa Administrativa de Circulació i Disciplina Vial.

4.3.4.1 Negociat de Transports i Circulació (C.G. de 31 de juliol de 1985).
4.3.4.2 Negociat de Disciplina Vial. (C.G. de 7 de maig de 1986).

4.3.5 Servei de Transports i Aparcaments.
4.3.6 Unitat Operativa d 'Enllumenat Públic. (C.M.P. de 30 de desembre de 1981).

4.3.6.1 Oficina Administrativa.
4.3.6.2 Laboratori luminotècnic.
4.3.6.3 Servei de Construcció d'Enllumenat Pública.
4.3.6.4 Servei de Conservació d'Enllumenat Públic.
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IV. ÒRGANS I FUNCIONS

4.3 COORDINADOR DE SERVEIS DE L'ÀREA DE TRANSPORTS
I CIRCULACIÓ.
Codi Dependència: 622.2.32.2

Tipus: Àrea d'actuació
Nivell estructural: 2 Classe: 6

Funcions:
Les assenyalades en l'extrem setè dels Decrets de l'Alcaldia del27 de juliol i 14 de setembre de
1983. Text Refós.

4.3.0 Secretaria Tècnica (de I'Àrea de Transports i Circulació).
Tipus: Secretari Tècnic d'Àrea
Nivell estructural: 3 Classe: 4
Nivell del lloc de treball del Cap: 24

Funcions:
Les que amb caràcter general s'estableixen per a aquests òrgans en la tipologia orgànica,
aprovada per la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981 i el Decret de
l'Alcaldia de 16 de juny de 1988.

4.3.1 Assistent Tècnico-Administratiu de I'Àrea de Transports i Circulació.
Codi Dependència: 330.3.03.1

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Assistència al Conseller-Regidor i al Coordinador de Serveis de l'Àrea en l'exercici de les

seves funcions directives.

Planificació:
- Assenyalament dels objectius de I'Àrea i dels seus òrgans auxiliars, política de gestió de

reursos.

- Planíficacíó de les activitats de l'Àrea i preparació dels seus programes d'actuació.
- Preparació dels pressupostos.
- Elaboració d'estudis i informes.

Organització:
- Estudi i proposta de la configuració dels òrgans auxiliars de l'Àrea.
- Proposta de configuració de la plantilla de I'Àrea i control de la situació real de

l'aprovada. Gestió.
- Gestió pressupostària de I' Àrea; administració de les quantitats lliurades als directius de

l'Àrea en concepte de pagaments a justificar.
- Atenció a les queixes i reclamacions dels ciutadans.

Coordinació funcional:
- Coordinació especial de les actuacions de l'Àrea amb les altres Àrees de l'Ajuntament, els

Consells Municipals de Districte i les Empreses municipals de transports i aparcaments.
- Relacions amb el Gabinet Tècnic de Programació en les matèries de la seva competència.
- Coordinació amb altres organismes especials (Ens Metropolitans, Generalitat, Administra-
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ció Central, etc.) respecte de les seves actuacions en el terme municipal de Barcelona en

matèries de la competència de l'Àrea.
.

Control:
- Seguiment del programa d'actuació de l'Àrea i avaluació del seu desenvolupament.
- Elaboració dels indicadors de gestió destinats al control dels resultats dels diferents òrgans

auxiliars de l'Àrea.
.

Informació i documentació:
- Secretariat permanent del Consell Consultiu de Circulació i Seguretat Vial.
- Difusió de la informació externa de l'Àrea.
- Preparació de les publicacions de l'Àrea.
- Redacció de la Memòria de l'Àrea.
- Registre, arxiu i documentació dels òrgans directius de l'Àrea.

4.3.2 Assessor Tècnic de l'Àrea de Transports i Circulació
Codi Dependència: 330.4.06.7

Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Estudi, informes i propostes sobre criteris bàsics de planejament de la xarxa viària bàsica en

matèria de transports i circulació dins el terme municipal, d'acord amb el següent detall.

Informació prèvia:
- Enquestes origen-destí, motivació, modes de transport, transferència entre modes, càrre

ga, rotació, etc.
- Enquestes d'opinió sobre funcionament dels serveis de transports i circulació.

Planejament de la circulació:
- Estudi de la xarxa viària bàsica. Definició de la coherència de la xarxa total de les

prioritats d'actuació.
- Estudis d'origen-destí i aplicació de models de simulació macroscòpica.
- Defínícíó i proposta de la xarxa viària bàsica, de les funcions dels diversos tipus de vial i de

les modificacions aconsellades per la dinàmica del tràfic.
- Collaboracíó i informe en els plans d'ordenació urbanística, projectes d'urbanització,

avantprojectes de traçat de noves vies o de modífícació de les existents, i projecte d'obres
de vialitat que pretenguin la solució de problemes específicament circulatoris (passos
elevats, subterranis, etc.).

4.3.3 Unitat Operativa Tècnica de Circulació
Codi Dependència: 330.1.01.4

Tipus: Unitat Operativa tècnica.
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives i

de comandament que atribueix a les prefectures de les Unitats Operatives l'acord de la
Comissió municipal permanent de 13 de novembre de 1981.
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Funcions:
Assistència i col·laboració amb el Cap de la Unitat en les funcions que expressament li

encarregui, en especial en matèria de:
- Promoció de la racionalització, simplificació i mecanització dels processos de treball: de

la millora dels mètodes i de la introducció de les innovacions tecnològiques adequades.
- Control dels costos i dels resultats de la Unitat en col·laboració amb l'Assistent

Tècnico-Administratiu de l'Àrea de Transports i Circulació.
- Col·laboració en l'elaboració dels Plecs de condicions.
- Coordinació de les activitats de la Unitat amb els Consells municipals de Districte,

assistint-los tècnicament en les competències descentralitzades.
- Manteniment i actualització de la cartografia bàsica de la Unitat, en coordinació amb la

Unitat Operativa del Pla de la Ciutat i la Corporació Metropolitana de Barcelona.
- Biblioteca i arxiu de la Unitat: gestió i informatització dels respectius continguts.

4.3.3.1 Adjunt al Cap de la Unitat (Operativa tècnica de circulació).
Tipus: Lloc de treball
Nivell del lloc de treball: 20

4.3.3.2 Servei d'Ordenació i Seguretat Vial
Codi Dependència: 331.2.01.0

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:
- Estudis, informes i propostes sobre mesures concretes d'ordenació de la circulació de

vehicles i vianants.
- Preparació de decisions sobre ordenació de la circulació, tals com:

- Direccions úniques.
- Direccions obligatòries.
- Direccions prohibides.
- Preferències de pas i «stops».
- Prohibicions de gir.

.

- Prohibicions de circulació absolutes o per a determinats vehicles.
- Limitacions de velocitat.
- Limitacions horàries de circulació, absolutes o per a determinats vehicles.
- Bandes reservades per a la circulació de determinats vehicles.
- Parades de taxis.
- Passos de vianants.

Zones de vianants.
- Zones d'ensenyament de conductors.
- Elements auxiliars de la circulació.

- Preparació de decisions sobre ubicació i característiques de semàfors i senyalitzacions
verticals o horizontals, ja siguin de caràcter imperatiu o informatiu, i sobre elements
auxiliars de la circulació (miralls, reflectants, fites, baranes, dreceres, etc.).

- Informes, tècnics en els expedients de llicència o concessió, per a l'aprofitament
especial, privatiu o anormal de la via pública, i fiscalització ulterior del seu ús en

l' aspecte circulatori.
- Assistència tècnica i col·laboració als Consells municipals de Districte en aquelles

competències d'ordenació descentralitzades (xarxa viària no bàsica).
- Coordinació amb els serveis corresponents de l'Àrea de Projectes i Obres per a la

programació i execució de les instal·lacions de tràfic.



- Coordinació amb la Guàrdia Urbana per a l'aplicació de les mesures reguladores de la
circulació les quals hagin d'ésser executades per agents del Cos.

Seguretat Vial:
Estudis generals sobre seguretat vial i risc que implica la circulació; elaboració

aplicació de mètodes d'anàlisis i avaluació dels accidents.
- Definició dels criteris generals per a la regulació de cruïlles.
- Estudis i anàlisis de «punt negres» i propostes per superar les causes de perillositat.

Transport de mercaderies:
- Determinació de les zones, horaris i ordenació de la càrrega i descàrrega.
- Informe tècnic dels expedients de llicència per a transports de mercaderies dins el terme

municipal.
- Informe tècnic dels expedients de llicència per a transports especials i perillosos, quan el

pes total sigui superior a 60 tones i de més de 13 tones per eix; fixació d'itineraris i d'ho
raris.

- Informes i propostes d'ordenació i funcionament intern de les estacions de mercaderies.

Medi ambient:
- Estudis, informes i propostes per al control de la contaminació atmosfèrica i del soroll

produït pels vehicles.
- Anàlisi sobre l'acompliment de les normes legals vigents sobre el particular, en ordre a

la definició i proposta de les mesures adequades per a conseguir la seva observança.

Vianants:
- Estudis sobre la demanda de carrers i illes reservades als vianants i altres mesures en el

seu benefici; proposta de les solucions urbanístiques i d'ordenació adequades.

Vehicles de dues rodes:
- Estudis sobre la demanda de mesures especials per a la circulació i estacionament de

vehicles de dues rodes; planejament general de la xarxa i proposta de les solucions

urbanístiques i d'ordenació adequades.

Legislació:.
- Cooperació tècnica en l'elaboració de les normes jurídiques reguladores del tràfic de

vehicles i vianants (Codi de Circulació, Ordenança municipal i disposicions que les

desenvolupen i complementen).
- Prefectura Superior de l'oficina d'Estadística Viària.

(Vid. Transferències 6 i 6 bis en Volum lI).

4.3.3.2.1 Oficina d'Estadística Viària
Codi Dependència: 331.4.01.6

'Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Recollida d'informació i dades de tràfic, el seu anàlisi i tractament; registre i avaluació

de paràmetres relatius a:

- Aforaments de diversos tipus.
- Mesures de velocitat.
- Mesures de comportament de vehicles i vianants.
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- Poi' lució atmosfèrica i acústica.
- Recopilació de dades produïdes per altres Àrees, a efectes d'utilitzar-les per a estudis

propis:
- Geocodificació.
- Zoonificació.
- Cens de població.
- Cens del parc de vehicles.
- Cens de llocs de treballs i espargiment.
- Inventari de carrers.

- Enquestes de mobilitat obligada.
- Tractament de la informació:

- Medició i avaluació de paràmetres de tràfic abans i després de l'aplicació de

mesures circulatòries o d'actuacions coordinades de disciplina vial.
- Elaboració d'estadístiques sobre comportament vial.
- Relació amb l'I.M.l., els centres de càlcul de l'Àrea de Projectes i Obres i amb la

Unitat Operativa del Pla de la Ciutat en tot allò que convingui per a la formació i

explotació de bancs de dades, registres i sistemes informàtics de la competència de

l'Àrea; així com per a l'elaboració del manteniment de programes i models de simu

lació.

581

4.3.3.3 Servei de Regulació del Tràfic
Codi Dependència: 331.2.04.3

Tipus: Servei tècnico operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió de la xarxa d'ínstallacíons semafòriques adaptant el seu funcionament a les

variacions de la circulació:
- Càlcul dels plans de regulació del tràfic per acomodar-los a les condicions de la

circulació i del transport públic durant els diferents períodes del dia i de la nit així

com a les variacions estacionals.

Disseny de l'estructura de fases i càlcul del temps de funcionament de les ínstalla
cions semafòriques.
Control i comprovació de l'adequada aplicació dels paràmetres de regulació de la
xarxa semafòrica.
Manteniment del fitxer mecanitzat de tots els paràmetres de funcionament de les
diferents cruïlles, així com del sistema central.

- Anàlisi i tractament de les dades de tràfic obtingudes pel sistema centralitzat i

per l'Oficina d'Estadística Viària, en ordre a l'elaboració de propostes de
millora del funcionament de la xarxa.

- Gestió dels sistemes i mstallacions d'ajuda a l'explotació (centralització de la

regulació de zones, subsistemes de vigilància i informació del tràfic, subsistemes
d'informació variable, vies reversibles, etc.).

- Gestió del Centre de Control de Tràfic i de tots els seus subsistemes.
- Gestió dels equips informàtics i dels subsistemes de vigilància i regulació del tràfic de

la zona.

- Elaboració dels anàlisis i programes necessaris per a l'explotació del sistema.
- Manteniment del «software» de l'ordinador Central, de les centrals de zona i dels

reguladors locals i introducció de les millores convenients.
- Estudi de reforma de les ínstallacions semafòriques per millorar el seu funcionament i

adaptar-les als canvis d'ordenació; estudi especial de les deficiències que es detectin en



el funcionament de la xarxa i de les mesures per subsanar-les; trasllat de les oportunes
propostes o directrius a l'Oficina de Noves Instal·lacions de Circulació.

- Coordinació amb l'Oficina d'Estadística Viària per a l'aprofitament de les seves dades i

d' elements informatius i aprofitament de les seves dades i d' elements informatius, i per

aportar l'experiència dimanant de l'explotació dels estudis i mesures d'ordenació i

millora del sistema circulatori.
- Coordinació amb el Servei de Conservació d'Instal·lacions de tràfic, per aportar als nous

projectes i a les tècniques de conservació de la xarxa semafòrica les experiències
dimanants del seu funcionament real.

- Coordinació especial amb la Guàrdia Urbana,per obtenir la informació necessària per al
funcionament del sistema i per orientar l'actuació dels agents, directament o indirecta
ment relacionada amb el funcionament de la xarxa semafòrica.

- Prefectura superior de l'Oficina de Noves Instal·lacions de Circulació.

4.3.3.3.1 Oficina de Noves Instal-lacíons de Circulació
Codi Dependència: 331.5.04.1

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Nova instal·lació, modíficació i renovació que excedeixi de la mera reposició, de

semàfors, senyalitzacions verticals i horitzontals i elements auxiliars de la circulació

(miralls, reflectants, fites, baranes, dreceres, etc.).
- Estudis i informes tècnics, es especial sobre sistemes, mètodes i materials, i sobre la

durada i amortització dels aparells i de les instal·lacions.
- Estudis i actualització del quadre de preus, jornals, materials i unitats d'obra.
- Elaboració dels projectes i formulació de les condicions tècniques dels plecs per a la

seva contractació.
- Informes tècnics en els expedients de contractació.
- Fiscalització i inspecció facultativa de les obres realitzades mitjançant contracta.
- Formulació de les relacions valorades dels treballs realitzats, de les certífícacíons

d'obra i de les certificacions de revisió de preus.
- Dictàmens i propostes de recepció de les actes i assistència a l'aixecament de les obres

de recepció de les instal·lacions.
- Direcció i execució directa de les obres.

I

Tot això amb subjecció a les directrius i orientacions tècniques assenyalades per la
Prefectura del Servei de Regulació de Tràfic.

(Vid. Transferències 6 i 6 bis en Volum lI).

4.3.3.4 Servei de Conservació d'Installacíons de Tràfic.
Codi Dependència: 331.5.02.0
Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Obres i treballs de reparació, conservació, entreteniment i simple reposició (no modificati

va) de la xarxa semafòrica, del Centre de Control de Tràfic i de tots els seus subsistemes.
- Estudis i informes tècnics, especialment sobre sistemes i mètodes de treball i fiabilitat de

materials.
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- Anàlisi dels costos de manteniment.
- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, materials i unitats d'obra.
- Formulació de les condicions tècniques dels contractes de conservació.
- Elaboració de projectes per a les obres de conservació i reposició que ho requereixin.
- Informes tècnics en els expedients de contractació.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control del seu compliment.
- Fiscalització inspecció facultativa dels treballs realitzats mitjançant contracta.
- Formulació de les relacions valorades dels treballs realitzats, de les certíficacions d'obra

o servei i de les certificacions de revisió de preus.
- Revisió i control de les factures per treballs o serveis de conservació, entreteniment i

subministraments.
- Direcció facultativa i execució directa de les obres.
- Control i verificació permanent de l' estat de conservació i entreteniment de la xarxa;

especial atenció a les condicions de la indicada xarxa en la via pública.
- Coordinació amb els Serveis corresponents de l'Àrea de Projectes i Obres i amb les

Companyies de serveis públics per garantir la integritat de la xarxa semafòrica amb
ocasió de les obres de qualsevol classe realitzades en el sòl i subsòl de la via pública.

- Coordínacíó especial amb el Servei de Regulació del Tràfic i amb la Guàrdia Urbana,
per atendre la reparació de les avaries detectades.

- Control estadístic per tipus d'avaries i materials; càlcul de tendències i comparacions.
- Prefectura superior de l'Oficina de Conservació de la Senyalització.

4.3.3.4.1 Oficina de Conservació de la Senyalització
Codi Dependència: 331.5.03.0

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Obres i treballs de reparació, conservació, entreteniment i simple reposició (no

modificativa) de les senyalitzacions verticals i horizontals, i dels elements auxiliars de

la circulació (miralls, reflectants, fites, baranes, dreceres, etc.).
- Estudis i informes tècnics en especial sobre sistemes i mètodes de treball i fiabilitat de

materials.
- Estudis i actualització del quadre de preus, jornals, materials i unitat d'obra.
- Formulació de les condicions tècniques dels contractes de conservació.
- Elaboració de projectes per a les obres de conservació i de reposició que ho requerei-

xin.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control del seu compliment.
- Fiscalització i inspecció facultativa dels treballs realitzats mitjançant contracta.

- Formulació de les relacions valorades dels treballs realitzats, de les certíficacíons

d'obra o de servei i de les certificacions de revisió de preus.
- Revisió i control de les factures per treballs o serveis de conservació, entreteniment i

subministrament.
- Direcció facultativa i execució directa de les obres.
- Control i veríficacíó permanent de l' estat de conservació i entreteniment de les ins-

tal·lacions.
- Coordinació especial amb l'Oficina d'Actuació immediata i amb la Guàrdia Urbana

per atendre la reparació o reposició de les senyalitzacions i elements auxiliars trencats,
caiguts o deteriorats.

- Control estadístic per tipus de trencaments i materials.
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Tot això amb subjecció a les directrius orientacions tècniques assenyalades per la

Prefectura del Servei de Conservació d'Installacions de tràfic.

(Vid. Transferències 6 i 6 bis en Volum II).

4.3.3.5 Oficina d'Actuació Immediata

Codi Dependència: 331.2.03.2

Tipus: Oficina tècnica operativa
Nivell estructural: 6 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Actuacions urgents en matèria de senyalització, derivades de fets o circumstàncies

imprevisibles, donant-ne part oportunament al Servei d'Ordenació i Seguretat Vial i en

el seu cas, a l'Oficina de Conservació de la Senyalització:
- Senyalització de les desviacions de la circulació en casos d' obres en la via pública no

programades, manifestacions ciutadanes, sinistres i situacions d'emergència en general.
- Reposició immediata de senyals, la falta de les quals impliqui perill notori.
- Retirada de la via pública dels elements de senyalització de qualsevol classe, que

puguin produir perill per a vianants o vehicles.
- Coordinació amb el Servei de Regulació del Tràfic i amb la Guàrdia Urbana en ordre a

l'aplicació de mesures urgents en matèria de senyalització.
- Recabar dels serveis tècnics corresponents les actuacions urgents que excedeixin dels

medis de què disposa l'Oficina.
- Assistència als Consells municipals de Districte en les competències d'aquesta Oficina

que hagin estat descentralitzades.
- Direcció directa de la brigada d'actuació immediata.

(Vid. Transferències 6 i 6 bis en Volum II).

4.3.4 Unitat Operativa Administrativa de Circulació i Disciplina Vial
Codi Dependència: 330.1.02.5

Tipus: Unitat Operativa administrativa
Nivell estructural: 3 Classe: 1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars li corresponen les funcions directives i

de comandament que atribueix a les prefectures de les Unitats Operatives l'acord de la
Comissió municipal permanent del 13 de novembre de 1981, i a més, les següents:
- Assistència i assessorament jurídico-administratiu al Conseller-Regidor, al Coordinador i

als òrgans auxiliars de l'Àrea.
- Redacció de convenis o concerts amb altres entitats públiques o privades per a la

collaboracíó amb l'Ajuntament en matèria de la competència de l'Àrea.
- Redacció d'informes previs als recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions

adoptades pel Conseller Regidor de l'Àrea.
- Impuls i coordinació de les propostes de modificació de la normativa en matèria de

circulació (ordenances, bans, etc.).
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Funcions:
- Assistència administrativa de caràcter general a la Prefectura de la Unitat i als òrgans

auxiliars de l'Àrea.
- Preparació i tramitació de la planificació de les despeses de l'Àrea.
- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assignades a l'Àrea i de les quantitats

lliurades en concepte de pagaments a justificar.
- Comandes de material.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministraments a

l'Àrea.
- Anàlisi i control dels costos dels serveis de la Unitat amb coordinació amb l'Assistent

Tècnico-administratiu de l'Àrea de Transports i Circulació.
- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i dependències de l'Àrea i relació

amb els Serveis tècnics encarregats del desenvolupament de les esmentades funcions.
- Control de les destinacions i situacions de tot el personal de la Unitat.
- Registre, arxiu i documentació general de la Unitat.
- Instrucció dels expedients de contractació, en totes les seves fases i incidències fins a la

consumació del contracte, inclús la tramitació administrativa de totes les certífícacíons
realitzades pels serveis de l'Àrea, en relació a les matèries següents:
- Adquisició, installacíó, modíficacíó, reposició, conservació, reparació, entreteniment i

en el seu cas, funcionament dels semàfors i ínstallaclons complementàries, de la

senyalització vertical i horitzontal i dels elementsauxiliars d'ordenació de la circulació.
Concessió de les obres i installacions i de la subsegüent prestació dels serveis

municipals d'aparcaments.
- Arrendament de les esmentades installacions per ser explotades per tercers.

- Adquisició, arrendament i subministrament dels següents béns mobles:
- Equips informàtics i aparells complementaris i perifèrics, i estris especifics per als

equips d'informàtica destinats a regular el trànsit de vehicles.

Cintes, discs magnètics i consumibles per al funcionament dels esmentats equips
d'informàtica.

- Elements de «software»: programes, sistemes i llenguatges informàtics.
- Maquinària i aparells destinats a amidar viables de tràfic.
- Materials, instruments, eines, utensilis, maquinària, estris, específics i consumibles per

a l' execució directa dels treballs de conservació i entreteniment de la xarxa semafòrica
i dels senyals reguladors de la circulació.

- Arrendament dels serveis de conservació i entreteniment, en el seu cas, dels béns
enumerats en l'epígraf anterior.

- L'assegurança, en el seu cas, dels béns enumerats anteriorment.
- Arrendament dels serveis d'assistència tècnica per al manteniment i en el seu cas,

funcionament dels equips informàtics per a la regulació del trànsit.
- Instrucció dels expedients d'adquisició desconcentrada dels béns mobles d'ús o consum

ordinari i no específic amb destinació als òrgans que s'indiquen:
- Regidoria de l'Àrea de Transports i Circulació i tots els òrgans integrats de l'Àrea.

- Instrucció dels següents expedients i processos administratius:
- D'aprovació dels plans i projectes, i de les mesures d'ordenació circulatòria ¡- de

l'estacionament i aparcament de vehicles de qualsevol classe, elaborats pels Serveis i

Oficines tècniques de la Unitat.
- Tramitació de l'informe preceptiu per a l'atorgament de les autoritzacions de

4.3.4.1 Negociat de Transports i Circulació
Codi Dependència: 330.3.02.0

Tipus: Negociat d'assistència administrativa
Nivell estructural: 5 Classe: 2

Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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transport especial i perillós que té atribuïdes la Guàrdia Urbana, en el cas que el pes
del vehicles sigui superior a 60 tones i de més de 13 tones per eix.

- De reserva d'estacionament i parada excepte si són per causa d'expedients d'obres o

ínstallacíons particulars.
- D'aprovació i modificació de tarifes dels serveis públics de transport i aparcament.
- D'autorització de vehicles, parades i itineraris per a transport de viatgers, escolar, de

menors i laboral.
- D'autorització de vehicles, per a transport de mercaderies dins el terme municipal.
- D'indemnització per danys ocasionats a installacíons semafòriques, senyalitzacions i

elements auxiliars de la circulació.
- D'autoritzacions per a la installacíó d'elements per a la millora de la seguretat vial,

marquesines, i cabines en les parades d'autobusos i rètols indicatius de garatges,
gasolineres, etc.

- De concessió de llicències d'ambulàncies.
- D'autorització de zona de pràctiques d'auto-escoles i de canvi de la seva titularitat.
- De canvi de titularitat dels dipòsits de garantia per llicència de taxis.

- Instrucció dels expedients i processos administratius relacionats pel Servei de Trans-

ports en automòbils lleugers (Classe C).
- Concessió i revisió de llicències;
- Traspassos «ínter vivos» i « mortis causa»;
- Aplicació de llicències a vehicles.
- Expedició de duplicats de llicència.
- Modíficacíó de dipòsits de garantia.
- Altes i baixes de conductors.

Sancions per incompliment de les condicions de la llicència per comportament
incorrecte dels conductors.

- Substanciació i informe dels recursos d'alçada i de reposició.
- Informacions públiques en els expedients d'establiment, modíficacíó o supressió de

línies d'autobusos interurbans substanciats per la Generalitat de Catalunya, la Corpora
ció Municipal Metropolitana i la «Sa Jefatura de Transportes Terrestres.

- Formulació d'informes i de certificacions per a jutjats, particulars i entitats assegurado
res, sobre l'ordenació i senyalització del trànsit.

(Vid. Transferències 6 i 6 bis en Volum II).

4.3.4.2 Negociat de Disciplina Vial

Codi Dependència: 110.3.01.0

Tipus: Negociat operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Expedients correctius de les infraccions en matèria de circulació i de les infraccions a les

Ordenances i Bans municipals que no siguin competència d'altres òrgans auxiliars.

Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Circulació, excepte els referents a

les matèries transferides als Districtes; l'Ordenança reguladora dels transports escolars i

de menors i dels preceptes de l'Ordenança de la policia de la via pública relatius a

proves esportives (arts. 80.3 i 81), al comportament de les persones a la via pública,
embriaguesa, mendicitat i mals tractes (arts. 96 i 102 a 111 respectivament); els de

l'Ordenança sobre utilització de béns d'ús públic municipal, en matèria de llicències

(arts. 25.1 d) i 29), excepte els referents a llicències d'atorgaments de les quals ha
passat a ser competència dels Districtes, en virtut de les Transferències aprovades (Vid.
Divisió de Serveis Generals del Districtes, projectes 6 i 10); els de les Ordenances
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municipals de 1947 en matèria d'automnibus de lloguer i de circulació d'autobusos,
tramvies i trolebusos (arts. 743 a 838); els del Codi de la circulació en matèries que

siguin de la competència municipal (art. 277); els de l'Ordenança de zones naturals i

espais verds (arts. 6, 8, 10, 13, 14 i 15) sobre control de la contaminació per agents
físics relatius a sorolls de vehicles (arts. 42 al 46) i a sorolls a la via pública (arts. 47 a

53; 55; 64 i 65); i els de l'Ordenança de protecció de l'atmosfera en matèria de vehicles

(art. 26) (C.G. 7 de maig de 1986).
- Tramitació dels expedients sancionadors en tots els suports no atribuïts a altres òrgans

municipals en els números 1 al 5 de la norma 2a de l'acord de la C.G. esmentat en el

paràgraf anterior.
- Fitxer d'antecedents i registre de vehicles.
- Gestió dels arxius mecanitzats de denúncies per infracció de les normes de circulació o

de les Ordenances municipals.
- Recollida i actualització per teleprocés de totes les dades relatives als esmentats arxius i

tractament de la informació per al seu ús en la tramitació d'expedients i processos
administratius de la seva competència.

- Recaptació voluntària de les multes i relacions amb les Agències executives i amb els

Jutjats de Districte per a l'exacció de les multes en via de constrenyiment.
- Substanciació dels recursos potestatius de reposició.
- Relacions amb la Direcció General de Tràfic.
- Cooperació tècnica en l'elaboració de les normes jurídiques i disposicions reguladores

del tràfic de vehicles i vianants (Codi de Circulació, Ordenança municipal i disposicions
que les desenvolupen i complementen).
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4.3.5 Servei de Transports i Aparcament
Codi Dependència: 330.4.05.6

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Estudis, informes i propostes sobre l' ordenació dels transports públics privats de

l' estacionament i aparcament de vehicles en el terme municipal.
- Informació prèvia:

- Places d'estacionament vial.
- Places d'aparcament en «parkings» públics i privats.

- Recopilació de dades produïdes en altres Àrees a fi d'utilitzar-les per a estudis propis:
- Construcció i inspecció d'aparcaments públics i privats.
- Empreses de Transports, públiques i privades.
- S.P.M. d'Aparcaments.

- Transport públic de persones:
- Estudis de la demanda i de la seva relació amb l'oferta; determinació dels desequilibris

existents; anàlisi de les xarxes de transport públic i comprovació de les propostes
d'ampliació o modíficacíó amb el model de simulació del transport.

- Elaboració d' estàndars de servei.
- ct>l'laboració en l'elaboració de projectes d'ampliació o modificació de la xarxa de

transport públic.
- Definició dels criteris generals per regular la circulació dels vehicles de transport públic:

carrers i carrils «bus», sistemes semàforics especials, etc.
- Elaboració del pla de parades del transport suburbà i interurbà; anàlisi de la demanda i

estudi de mesures per a la comoditat i seguretat de passatgers.
- Elaboració dels projectes de localització i característiques generals d'autobusos urbans,

suburbans i interurbans.



- Informes i propostes, en relació al transport públic urbà, suburbà, interurbà i especial
(escolar, de menors i laboral) sobre:

- Parades.
- Itineraris.
- Mesures prioritàries.

- Estacionament i aparcament:
- Estudis de la demanda general i zonal, i dels paràmetres que la defineixen, en ordre a

discernir el tipus d'aparcament i d'ordenació de l'estacionament més adequat.
- Elaboració de projectes de localització i característiques generals de «parkings», garat

ges i àrees d'estacionament vial; determinació de les prioritats d'actuació al respecte en

coordinació amb la S.P.M. d'Aparcaments. S.A.
- Elaboració d'estudis, projectes i informes de regulació de l'estacionament de superfície.
- Determinació de les zones i horaris d'estacionament.
- Informes tècnics en els expedients de concessió dels aparcaments municipals, i en els de

revisió de les seves tarifes.
Fiscalització de l'acompliment de:

- Les condicions tècniques del plec en els aparcaments de concessió municipal.
- Les condicions de la concessió, per part de les empreses de transports.
- Les Ordenances i normes circulatòries en els aparcaments i garatges-aparcaments

públics i privats.

4.3.6 Unitat Operativa d'Enllumenat Públic
Codi Dependència: 315.1.01.3

Tipus: Unitat Operativa tècnica
Nivell estructural: 3 Classe: 1

Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Com a instància integradora d'altres òrgans auxiliars, li corresponen les funcions directives i

de comandament que atribueix als Caps de les Unitats Operatives l'acord de la Comissió

Municipal Permanent del 13 de novembre de 1981.

4.3.6.1 Oficina Administrativa (de la Unitat Operativa d'Enllumenat Públic).
Codi Dependència: 315.3.01.9

Tipus: Oficina d'assistència administrativa
Nivell estructural: 6 Classe: 2
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Unitat i als òrgans auxiliars que la integren.

- Preparació i tràmit de la planífícacíó de la despesa i previsió d'inversions.
- Tramitació d'expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assignades a la Unitat, i de les quantitats

lliurades en concepte de pagaments a justificar.
-. Comandes de material.
- Tramitació de factures i actes de recepció.

.

- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats a la Unitat,
sense perjudici de la competència assignada específicament al Laboratori luminotècnic.

- Anàlisi i control dels costos de la Unitat, en collaboracíó amb els òrgans auxiliars que la

integren i en coordinació amb la Secretaria tècnica de l' Àrea.
- Control de les destinacions i situacions de tot el personal de la Unitat.
- Estadístiques sobre els elements urbanístics i d'infrastructura vial de la competència de

la Unitat, en collaboració amb els òrgans auxiliars que la integren i en coordinació amb
la Secretaria Tècnica de l' Àrea.
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- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i dependències de la Unitat i relació
amb els Servei Tècnics encarregats de l'execució dels treballs corresponents.

- Formulació dels informes, comunicacions i documents propis del Cap de la Unitat.

Registre, arxiu i documentació en general, de la Unitat.
Coordinació amb les oficines administratives de les Unitats Operatives d'Obres de
Vialitat i de Sanejament d' Aigües i amb la Unitat Operativa de Llicències i Inspecció
urbanístiques de l' Àrea d'Urbanisme, a efectes de la intervenció dels serveis tècnics de la
Unitat en matèria de voreres, guals, claveguerons i canalitzacions i altres obres

particulars en la via pública pel que fa referència a la reposició de les ínstallacions de
l'enllumenat públic i fonts ornamentals.

4.3.6.2 Laboratori Luminotècnic
Codi Dependència: 315.5.01.4

Tipus: Centre de treball executor instrumental

Nivell estructural: 6 Classe: 8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

Laboratori
- Estudis fotomètrics; investigació tècnica.

- Estudis de les característiques dels aparells per a les ínstallacions de fonts lluminoses.
- Assaigs i proves de nous sistemes i instal·lacions.
- Anàlisi i control de qualitat dels materials subministrats, dictàmens previs a llur

adquisició o recepció.
- Projectes d'adquisició d'aparells i material per al propi Laboratori.
- Conservació i reparació dels equips del laboratori; condicions tècniques de llur contrac-

tació.
- Control dels rendiments, costos i resultats dels treballs efectuats.

Magatzems de la Unitat
- Gestió de l'amàs de materials, peces de recanvi i utillatge; control de les existències i

determinació dels estocs econòmics i punts de reposició.
- Projectes d'adquisició de materials, utillatge i peces de recanvi; formulació de les

condicions tècniques especials dels contractes de subministrament.
- Informes tècnics en els expedients de contractació, informes previs a la recepció d'allò

adquirit.
- Revisió i conformació de factures i justífícació en les actes de recepció.

4.3.6.3 Servei de Construcció d'Enllumenat Públic

Codi Dependència: 315.2.01.6

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7
Nivell dellloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Obres d'lnstallacíó d'enllumenat públic de tota mena, ja siguin de primer establiment,

renovació, substitució, reposició o trasllat, amb exclusió de les illuminacions artístiques
d'edificis, monuments i fonts ornamentals.

- Estudis, investigacions i informes tècnics en general, sobre les referides matèries i en

especial sobre sistemes, mètodes i materials i sobre la durada i amortització de les obres
i construccions.
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- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, materials i unitats d'obres, en

collaboracíó amb la Secretaria tècnica de l'Àrea.
- Elaboració dels projectes d'execució amb subjecció als projectes bàsics dissenyats pels

Serveis Tècnics competents de l'Àrea d'Urbanisme.
- Formulació de les condicions tècniques especials dels plecs.
- Informes tècnics dels expedients de contractació.
- Fiscalització i inspecció facultativa de les obres realitzades mitjançant contracta.
- Formulació i revisió de les relacions valorades dels treballs i de les certificacions d'o-

bra.
- Dictàmens i propostes de recepció, i assistència per a l'aixecament de les actes corres

ponents.
- Direcció i execució directa de les obres.
- Informes tècnics i taxacions en els expedients d'estudis per a obres i installacions

particulars o per a qualssevulla obres en la via pública que afectin a les ínstallacíons

d'enllumenat; fiscalització de l'execució de les obres pel que fa referència a tals elements
i fiscalització de llur reposició.

- Valoració dels danys ocasionats per tercers en les installacíons d'enllumenat públic,
illuminacions artístiques i fonts ornamentals per determinar la necessitat de llur

reposició; dictamen respecte al seu cost; impuls dels procediments adients per aconse

guir la referida reposició o la corresponent indemnització. (Vid. Transferència de
funcions descentralitzades al Districtes Núm. 2).

4.3.6.4 Servei de Conservació d'Enllumenat Públic
Codi Dependència: 315.2.02.7

Tipus: Servei tècnic operatiu
Nivell estructural: 5 Classe: 7

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Obres de reparació, conservació i entreteniment de les ínstallacions d'enllumenat

públic, incloses les il·luminacions artístiques d'edificis, monuments i fonts ornamentals;
reposició d'elements parcials de les instal·lacions.

- Estudis, investigacions i informes tècnics sobre les anteriors matèries i en especial, sobre
sistemes i mètodes de treball i materials.

- Estudi i actualització del quadre de preus, jornals, materials i unitats d'obres, en

collaboracíó amb la Secretaria tècnica de l'Àrea.
- Formulació de les condicions tècniques especials per a les contractes de conservació.
- Elaboració dels projectes tècnics per a les obres de reparació que ho requereixin.
- Informes tècnics en els expedients de contractació.
- Formulació de les ordres de treball als contractistes i control de llur complimentació.
- Fiscalització i inspecció facultativa del treball de les contractes.
- Formulació i revisió de les relacions laborals de les certificacions d'obra o de servei.
- Revisió i control de les factures de conservació.
- Direcció i execució directa de les obres.
- Control d'intensitats lumíniques a efectes de reposició o neteja d'elements.
- Ordenació i control d'horari de funcionament d'enllumenat públic; inspecció nocturna

de les instal·lacions.
Direcció i execució de les operacions per al funcionament de les fonts lluminoses i

ornamentals; i ordenació i control de llurs horaris.
- Fiscalització i control de les preses elèctriques de l'enllumenat públic.
- Control del subministrament de fluid elèctric i de la facturació corresponent; lectura de

contadors.
- Transmissió a la Companyia Subministradora dels comunicats d'avaria.

590



- Valoració dels danys ocasionats per tercers en les installacíons d'enllumenat públic,
il·luminacions artístiques i fonts ornamentals que determinin la necessitat de llur
reparació; dictamen respecte del seu cost, i impuls dels procediments adients per
percebre les indemnitzacions corresponents.
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PART VIGENT DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DE 27 DE JULIOL I DE 14 DE
SETEMBRE DE 1983, TEXT REFÓS.

ANNEX I.

Article Cinquè
1. Els Tinents d'Alcalde, en llur condició de collaboradors directes i permanents de l'Alcalde,

exerciran les següents funcions:

a) Substituir a l'Alcalde, per l'ordre de prelació assenyalat en els seus nomenaments, en els
casos de vacant, absència, malaltia o impediment de tota mena.

b) Resoldre els assumptes i exercir les facultats que d'una manera expressa i per escrit els

delegui l'Alcalde.

c) Signar, per delegació de l'Alcaldia, els decrets, escriptures, actes o documents de tot tipus,
mitjançant els quals es formalitzin les resolucions, actes administratius i actes o negocis
jurídics que determini a l' efecte l' Alcalde.

d) Exercir la Presidència efectiva de cada una de les Comissions Informatives a les quals es

refereix l'art. 28,2 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi; i amb tal
caràcter tenir cura de la coordinació dels assumptes que hagin de ser informats per les
esmentades comissions i supervisar l'execució i compliment dels corresponents acords del
Consell Ple.

e) Exercir les funcions de coordinació que els delegui expressament l'Alcaldia, en relació a les
Àrees i els assumptes que a tal efecte determini.

Article Sisè
1. La direcció política del conjunt de serveis integrants de cada Àrea, correspondrà al Tinent

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

2. Seran atribucions pròpies dels Tinents d'Alcalde o Regidors d'Àrea a més de les que expressa
ment els pugui delegar l'Alcaldia, les següents:
a) Exercir la superior direcció dels Serveis de l'Àrea aplicant les directrius polítiques emanades

dels òrgans de govern de l'Ajuntament.
b) Vigilar i controlar que es compleixin les instruccions i acords dels esmentats òrgans de

govern, pel que fa a les actuacions de l' Àrea.
c) Proposar a l'Alcaldia les resolucions que consideri procedents en els assumptes de la seva

competència.
d) Sotmetre a la Comissió Municipal Permanent les propostes de resolució dels assumptes de

la seva competència.
e) Elevar a la Comissió Municipal Permanent, per al seu preceptiu informe, els assumptes que

s'hagin de sotmetre a l'aprovació del Consell Ple.

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

3. Quan el volum o complexitat de les actuacions corresponents a determinades Àrees ho

aconselli, l'Alcalde podrà nomenar Consellers-Regidors adjunts, amb les facultats que expressa
ment els confereixi.

Article Setè
1. La direcció executiva immediata dels serveis integrants de les Àrees o Subàrees d'actuació

determinades en els extrems primer i quart d'aquest Decret, correspondrà als Coordinadors o

Directors de Serveis que a tal efecte nomeni l'Alcaldia.

2. Els Coordinadors de Serveis tindran les següents atribucions:

a) Resoldre els assumptes que l'Alcaldia, els encomani especialment, dins les seves respectives
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Àrees i Subàrees, d'acord amb les directrius assenyalades pel corresponent Tinent d'Alcalde
o Regidor.

b) Proposar al seu respectiu Tinent d'Alcalde o Conseller Regidor, les resolucions que estimin

oportunes en els assumptes de la seva competència i la tramitació dels quals els correspon

gui.
e) Dirigir i gestionar els serveis pertanyents a la seva Àrea o Subàrea.

d) Coordinar els serveis que tinguin encomanats i cooperar a llur coordinació amb els de les
altres Àrees.

e) Elaborar els projectes de programes d'actuació i necessitats dels serveis que tinguin encoma

nats.

f) Adoptar les mesures adequades per al normal desenvolupament del Programa d'actuació

municipal, en allò concernent a l'Àrea o Subàrea de la seva competència.
g) Elevar anualment a l'Alcaldia per mitjà del seu Tinent d'Alcalde o Conseller Regidor, un

informe sobre les activitats, costos i rendiments dels serveis al seu càrrec.

h) Assistir a les sessions del Consell Ple i de la Comissió Municipal Permanent, quan siguin
requerits per I'Alcalde, el Tinent d'Alcalde o Conseller Regidor de la seva Àrea o per la

majoria dels membres de l'òrgan col·legiat del qual es tracte, amb la finalitat d'informar o

assessorar, amb veu però sense vot.

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

j) Formar part com a vocals nats dels Consells d'administració dels Òrgans Especials de

Gestió, Institucions i Empreses Municipals, la competència dels quals es correspongui amb
les matèries pròpies de la respectiva Àrea o Subàrea.

k) Exercir la facultat esmentada en l'apartat c), del paràgraf 2 de l'extrem Segon en el cas

d'absència del respectiu Tinent d'Alcalde o Regidor.

3. L'Alcaldia en atenció a l'interès dels serveis, podrà en qualsevol moment ampliar les facultats
esmentades en l'apartat anterior.

Article Vuitè
1. Els Directors de serveis tindran les atribucions consignades per als Coordinadors en el paràgraf

2 de l'extrem anterior, exceptuades les compreses en els apartat a), j), i k).

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

Article Novè
1. Els Coordinadors i Directors de Serveis tindran la consideració de càrrecs de confiança i de

plena dedicació; cessaran automàticament quan es produeixi la renovació de la Corporació que

hagi ratificat el seu nomenament o quan sigui elegit un nou Alcalde, sense perjudici que puguin
ésser confirmats en els seus càrrecs.

2. Els Coordinadors i Directors de Serveis que siguin funcionaris passaran a la situació d'excedèn
cia especial amb reserva de plaça.
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ANNEX 11

CRITERIS GENERALS D'ORGANITZACIÓ DE LES

DIVISIONS SUPERIORS DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DIRECTA

(Decret de l'Alcaldia de 16 de Juny de 1988)



CRITERIS GENERALS D'ORGANITZACIÓ DE LES DIVISIONS SUPERIORS DE
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EXECUTIVA

ANNEX Il.

Per Decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 1988 s'aprova els criteris generals d'organització de les
Divisions superiors de l'Administració municipal directa.

L'objectiu és la concreció d'uns criteris generals d'organització de l'Administració municipal
directa, concebuts com a desenvolupament de les definicions bàsiques contingudes en el Decret

d'Alcaldia, de 23 de setembre de 1987, que estableix el Cartipàs municipal per al nou mandat de

govern.

L'abast d'aquests criteris es limita, pel que fa als òrgans executius, a les divisions superiors de
l'Administració de l' Ajuntament, coincidents amb els nivells 1 i 2 de la Tipologia orgànica aprovada
per la comissió Municipal Permanent, el13 de novembre de 1981 i exclou expressament els nivells
3 (coincident amb les Unitats operatives), i els inferiors.

Això no obstant, ha estat necessària la referència a òrgans i llocs dels nivells citats com exclosos,
pel que fa estrictament a les funcions de suport staff situades en les esmentades Divisions supe
riors.

Les definicions organitzatives d'aquest document configuren una pauta de criteris generals,
necessària, com a marc permanent de referència, per preservar l'homogeneïtat de l'estructura mu

nicipal.

Els actes administratius que en el seu cas se separin d'aquesta pauta, per tal d'adaptar els criteris

generals a situacions específiques o no previstes, faran constar, motivadament, el caràcter

d'excepció del corresponent pronunciament organitzatiu.
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1. Definicions prèvies.

1.1 En l' organització municipal es diferencien un nivell de Govern i un nivell d'Administració.
En el primer nivell se situen els òrgans de govern (Consell Plenari, Alcalde i Comissió de

Govern), i els òrgans consultius, d'estudi, preparatoris, fiscalitzadors i de suport dels
anteriors (Consells i Comissions diverses). En el nivell d'Administració s'integren estructu
res que preparen, fonamenten, formalitzen i executen els programes i les decisions de go
vern.

1.2 L'Alcalde, a més de les seves funcions de govern, exerceix el comandament superior de
l'Administració municipal.

1.3 L'Administració municipal es divideix en dos sectors bàsics: L'Administració directa,
formada per divisions i òrgans administratius que s'integren en la personalitat jurídica única
de l'ens municipal i l'Administració indirecta, formada per ens amb personalitat jurídica
diferenciada, creats o participats per la Institució, per a la gestió funcionalment descentra
litzada de serveis (Instituts, Empreses ... ).

1.4 En l'Administració municipal directa es distingeixen dos subsectors bàsics: Admínístracíó
territorialment descentralitzada (formada per òrgans de base territorial, competencialment
heterogenis) i Administració no descentralitzada territorialment (integrada per divisions i

òrgans de base funcional i homogeneïtat competencial).



1.5 En l' Administració municipal directa coexisteixen sota el comandament superior de
l'Alcaldia, dos nivells de direcció:
- Un nivell de direcció política, a cura dels Consellers Regidors.
- Un nivell de direcció gerencial, subordinat a l'anterior que, en el seu esglaó superior,

exerceixen els Coordinadors de Serveis.

1.6 La ubicació del nivell de direcció política de l'Administració municipal directa es correspon
amb les Divisions següents:
- En l'Administració territorialment descentralitzada: el Districte.
- En l'Administració no descentralitzada territorialment com a situació ordinària: L'àmbit, i

com a situació específica: l'Àrea.

1.7 La ubicació del nivell superior de direcció gerencial de l'Administració municipal directa es

correspon amb les Divisions següents:
- En l'Administració territorialment descentralitzada: el Districte.
- En l' Administració no descentralitzada territorialment: l'Àrea.

2. Tipologia bàsica de les Divisions superiors de l'Administració municipal directa.

2.1 Divisions territorials.

2.1.1 El Districte.

Es la divisió i instància executiva superior, de l'Administració municipal directa,
territorialment descentralitzada. Hi coincideixen l' esfera de direcció política (Regidor
President, Consell de Districte i Comissió de Govern) i la de direcció gerencial
(Coordinadors de Serveis de Districte).

Tindran un àmbit homogeni d'organització (pauta organitzativa general) i àmbit de

desenvolupament organitzatiu autònom, adequat a la seva especificitat.

2.2 Divisions funcionals.

2.2.1 L'Àmbit.

Es la divisió superior de l'Administració municipal directa, no descentralitzada
territorialment. S'hi situa el nivell ordinari de direcció política d'aquest sector de
l'Administració municipal. Les Àrees s'hi integren (llevat d'una excepció), als efectes
de:
- Direcció política de la seva actuació (situació ordinària).
- Coordinació i programació (situació extraordinària).

La direcció dels Àmbits correspon a Consellers Regidors.

2.2.2 L'Àrea.

És al mateix temps (llevat d'una excepció: Cultura) subdivisió de l'Àmbit i instància

executiva superior de l'Administració municipal directa, no descentralitzada territo
rialment. La seva direcció té un contingut gerencial la direcció política s'efectua des
de l'Àmbit i correspon a Coordinadors de Serveis.

En alguns casos (6 de les 16 Àrees) en aquest nivell se situa una esfera de direcció

política, que no exclou la direcció gerencial executiva. Aquest nivell extraordinari de
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direcció política és compatible llevat de l'excepció esmentada amb la integració a

l'Àmbit corresponent, als efectes de: a) direcció política superior (3 casos), o b)
coordinació i programació (3 casos).

Quant a l'Àrea de Cultura, té com a característica específica que el nivell de direcció

política se situa a l' Alcaldia, sense que aquesta circumstància impliqui cap altra
diferència tipològica.

La resposta afirmativa es limita a la Delegació de Promoció Urbanística i Jocs

Olímpics (Decret de 6 de novembre de 1987); la fórmula organitzativa utilitzada
-Institut- s'integra en l'Administració municipal indirecta restant, doncs, fora de
l'àmbit d'aquest document. Quant a la resta de Delegacions, assumeixen encàrrecs
de tipus polític, no vinculats a funcions administratives de caire executiu.

2.2.3 Les Delegacions de l'Alcaldia.

Són òrgans polítics, que reben de l'Alcaldia encàrrecs i atribucions per al desenvolu

pament de funcions de contingut divers. Hi ha dos Delegacions amb funcions de
relació (Metropolitanes i Territorials), i tres amb funcions de promoció (Urbanística i

Jocs Olímpics, Financera i Ciutadana).

Al marge del contingut relacional o promocional, la qüestió fonamental, des del punt
de vista organitzatiu, és en quins casos una Delegació assumeix la direcció d'una

parcel·la específica de l'Administració Municipal.

2.2.4 La Regidoria de Publicacions i Edicions.

És una Divisió administrativa atípica, que es considera al tractar de l'Àmbit Zero (Al
caldia).

3. Els òrgans superiors de direcció especial.
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3.1 Coordinadors de Serveis.

3.1.1 Constitueixen el nivell superior de direcció gerencial en l'Administració Municipal
directa. Assumeixen la direcció executiva de l'administració dels Districtes i de les
Àrees. Hi ha, per tant, un Coordinador al front de cada Districte i Àrea.

3.1.2 Són càrrecs executius lineo Només tenen sentit quan dirigeixen una parcel·la de
l'Administració executiva. No són en cap cas òrgans staff. No respondria, doncs, a

aquest concepte, l'existència de coordinadors per al desenvolupament exclusiu de
funcions de programació, control, assessorament, assistència o suport.

3.1.3 Són càrrecs de contingut gerencial i de confiança política. D'acord amb això, en els
casos en què són ocupats per funcionaris, aquests, passen a la situació de serveis es

pecials.

3.2 Directors de Serveis.

3.2.1 Es poden crear Direccions de Serveis quan la complexitat dels Serveis d'una Àrea
planteja la necessitat d'agrupar la direcció de branques d'actuació en una instància
superior a la Unitat operativa.



Aquestes subdivisions resten sota la direcció superior d'un Coordinador.

3.2.2 És d'aplicació als Directors de Serveis tot el que per als Coordinadors s'ha dit en

l'anterior apartat 3.1.2.

3.2.3 Ordinàriament, i amb l'objectiu de promoure l'accés del personal municipal als
nivells superiors de comandament, la titularitat de Direccions de Serveis correspon a

personal funcionari, sense perjudici que puguin, quan es consideri necessari, ser

ocupades per personal eventual (de confiança). Aquesta configuració exigeix la seva

incorporació al Catàleg de llocs de treballs, on tindran assignat el nivell 28.

3.3 Gerències d'òrgans especials de gestió.

3.3.1 Desenvolupen la direcció gerencial d'òrgans especials de gestió sense personalitat
jurídica (amb autonomia funcional, no financera).

3.3.2 Sense perjudicí de l'adaptació de les seves funcions a la naturalesa especial dels

òrgans que dirigeixen, la seva situació orgànica és similar a la dels Directors de
Serveis. Els òrgans especials són adscrits a una Àrea -i eventualment a un Districte-
i per tant integrats sota la direcció executiva d'un Coordinador.

3.3.3 Són d'aplicació en aquests casos els sistemes ordinari i alternatiu de provisió que
s'han indicat per als Directors de Serveis en l'apartat 3.2.3.

3.4 Aspectes retributius.

3.4.1 El status orgànic, caràcter bàsic de la funció i bloc competencial genèric són idèntics
en cada un dels nivells de direcció gerencial assenyalats. No obstant això, la

complexitat de l'organització municipal pot fer que existeixin diferències de valoració

pel que fa al contingut real de cada lloc, quant a les seves comeses específiques.

3.4.2 Les diferències de valoració dels continguts reals dels llocs subministren els criteris

per a un tractament retributiu díversificat que no minva en cap cas l'homogeneïtat
organitzativa de cada un dels nivells.

4. Els òrgans i llocs staff.

4.1 La realització de funcions staff (programació, estudi, informe, control, assessorament,
assistència i suport) dóna lloc a l'existència d'òrgans que agrupen un conjunt de llocs de
treball diferenciats (Gabinets, Secretaries tècniques), o bé a l'aparició de llocs de treball
individualitzats (Assessors i Consellers Tècnics).

4.2 La jerarquització i distribució d'aquests òrgans i llocs de treball en les divisions superiors de
l'Administració municipal directa es considera en l'apartat següents. (No són objecte
d'aquest document determinades funcions staff que donen lloc a instàncies organitzatives
departament, projectes, etc. situades per sota d'aquestes divisions superiors.).

4.3 La provisió ordinària dels llocs de comandament dels òrgans staff i dels llocs de treball staff
de caràcter individual correspon a funcionaris. És per això que es tracta de llocs catalogats,
(actualment, entre els nivells 26 i 22). No obstant això, cal considerar, amb caràcter

extraordinari, la provisió per funcionaris eventuals (de confiança) que gaudeixin dels
requisits necessaris d'accés i amb subjecció a la classificació dellloc corresponent al Catàleg
de llocs de treball.
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5.1.1.1 La Secretaria particular de l' Alcalde, la titularitat de la qual correspondrà a

funcionari de carrera o eventual, segons escaigui.

5. Els òrgans i llocs gerencials i staff en les divisions superiors de l'Administració municipal di
recta.

5.1 Alcaldia.

5.1.1 L'Alcaldia, com a òrgan unipersonal de comandament superior de tota l'Administra
ció municipal, estarà assistida pels següents òrgans i llocs staff.
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5.1.1.2 El Gabinet de l'Alcaldia, que integrarà les funcions de cornunicacíó I

relacions amb els mitjans de difusió; documentació i relacions internacionals
de l'Ajuntament. Hi estarà adscrita l'Oficina administrativa de l'Alcaldia.

5.1.1.3 Els Assessors de l'Alcalde. La fixació del seu nombre, funcions i remuneració

correspon discrecionalment a l'Alcalde. La provisió d'aquest llocs correspon
indistintament a personal funcionari o eventual.

5.1.2 A més dels òrgans i llocs d'assistència directa a l'Alcalde, definits a l'epígraf anterior,
s'adscriuen a l'Alcaldia un conjunt de serveis que es configuren com una de les
divisions superiors de l'Administració municipal directa (Àmbit zero), sota la direcció
política d'un Regidor adjunt a l'Alcalde (Regidor de Presidència). Aquesta divisió
superior integra tres subdivisions bàsiques: els Serveis de Presidència, la Regidoria
de Publicacions i Edicions, i la Secretaria General.

5.1.2.1 Els Serveis de Presidència. Integren un conjunt heterogeni de funcions
predominantment staff, caracteritzades per la importància organitzativa
dimanant de la seva vinculació al' centre i amb requeriments de forta
capacitació tècnica dels titulars.

5.1.2.1.1 L'estructura que es correspon amb la naturalesa i volum d'aquest
serveis és la d'un conjunt de Gabinets que assumeixen blocs
homogenis de funcions: Gabinet Tècnic de Programació, Gabinet
dels Serveis Jurídics Centrals i Gabinet de Relacions Públiques i

Protocol.

5.1.2.1.2 La provisió ordinària de les direccions d'aquests Gabinets corres

pon a personal funcionari, sense perjudici de poder incorporar-hi,
en cas necessari, personal eventual. Als efectes de classificació en

el Catàleg, els correspon el nivell 28 (gaudeixen d'un status

orgànic anàleg al de les Direccions de Serveis.

5.1.2.2 La Regidoria de Publicacions i Edicions. Constitueix una Divisió administra
tiva atípica, on sota la superior direcció del Regidor de Presidència, apareix
una instància de direcció política (Regidoria), coincident amb esferes de
direcció gerencial (Gerència de Publicacions i Edicions i els Centres Gestors
Impremta Municipal), de la mateixa extensió i amb nivell assimilat a Unitat
operativa.

5.1.2.3 La Secretaria General, amb la seva configuració i serveis actuals, constitueix
la tercera subdivisió administrativa directament dependent de la Regidoria
de Presidència, com instància de direcció política.



5.1.2.4 Quant als òrgans i llocs de suport directe al Regidor de Presidència,
s'aplicarà l'esquema que es defineix, pel que fa als Àmbits, en l'apartat
5.3.2.

5.2 Tinències d'Alcaldia.

5.2.1 Els tres Tinents d'Alcalde assumeixen, en tant que Tinents d'Alcalde, funcions de

substitució de l'Alcalde, i d'altres de representació de la Institució. La Primera

Tinència d'Alcaldia, amb un Regidor-adjunt, té atribuïdes les Relacions Institucionals.

Les Tinències d'Alcaldia no són, com a tals, divisions de l'Administració municipal.

5.2.2 En funció de les delegacions i competències assignades per l'Alcaldia, les Tinències

d'Alcaldia es podran dotar, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia corresponent,
d'assessors amb status de càrrec de confiança i nivell retributiu a determinar, d'acord

amb el contingut de les funcions a desenvolupar.

5.2.3 Les Tinències d'Alcaldia tindran, com a tals, una estructura bàsica de suport,

integrada per un Gabinet de nive1l26 i el nombre d'Assessors (nive1l26-22) necessari

per a l'exercici de les seves funcions.

5.2.4 Quan la titularitat de la Tinència d'Alcaldia sigui coincident amb la responsabilitat
política d'un Àmbit, els òrgans i llocs de suport directe seran els que es defineixen a

l'apartat següent.

5.3 Àmbits.

5.3.1 Els Àmbits són, com s'ha dit a l'apartat 2, les esferes d'integració i direcció política
de les instàncies executives superiors de l' Administració municipal no descentralitza

da territorialment. No els correspon, doncs, el nivell de direcció gerencial, que se

situa en les Àrees.

5.3.2 Les necessitats de suport a les Direccions d'Àmbit se situen en el nivell dels òrgans i

llocs staff necessaris per al desenvolupament de les esmentades funcions d'integració
i de direcció polítiques . Els òrgans i llocs de suport que els corresponen, com a

esquema general, són:
- Un Gabinet de Regidor (nivell 26), com a òrgan bàsic de suport polivalent.
- Un nombre indeterminat de llocs de treball d'Assessor tècnic, d'acord amb les

funcions específiques de l'Àmbit. Quant al nivell dels Assessors, el ventall ordinari

(nivell 24-22), s'ampliarà en aquesta esfera de l'Àmbit degut a l'eventual impor
tància i qualificació de les funcions de suport, amb la possibilitat amb la creació

prèvia del lloc en el Catàleg d' Assessors de nivells 26.

5.3.3 La provisió de llocs de comandament i individuals de suport, esmentats en l'apartat
anterior, correspon ordinàriament a funcionaris municipals i amb caràcter extraordi

nari, a personal eventual que reuneix els requisits d'accés corresponents.

5.4 Districtes.

5.4.1 Com s'ha dit abans, en el Districte, entès com a Divisió administrativa, coincideixen

les esferes de direcció política i direcció gerencial. Aquesta última és assumida pels
Coordinadors de Serveis (un en cada Districte), amb la configuració assenyalada en

el precedent apartat 3.1.
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5.4.2 Com a llocs de treball de suport directe als Regidors Presidents existeixen els
Consellers tècnics dels Presidents dels Districtes, catalogats amb el nivell 24, i amb el
règim de provisió, ordinari i extraordinari, que s'assenyala en general per als llocs
staff.

5.4.3 La potenciació dels Districtes, pel que fa a competències i recursos, pot plantejar la
necessitat de crear Secretaries tècniques, com a òrgans de suport als Coordinadors
de Serveis. En el cas que es creïn, tindran assignat en el Catàleg el nivell 24.

5.5 Àrees.

5.5.1 L'Àrea és, tal com ha estat definida anteriorment, una instància, executiva d'actua
ció, a la qual correspon una direcció de tipus gerencial. (Aquest és el règim ordinari,
sense perjudici dels supòsits específics assenyalats en l'apartat 2.2.2).

5.5.2 La direcció de l'Àrea correspon, doncs a Coordinadors de Serveis, amb la configura
ció assenyalada en el precedent apartat 3.1 . Existeix un Coordinador al front de
cada una de les Àrees municipal. Sota la Direcció del Coordinador podran agrupar
se, si la complexitat funcional ho requereix, branques d'actuació comandades, per
Directors de Serveis o Gerents d'òrgans especials de gestió (apartats 3.2 i 3.3).

5.5.3 Com a òrgans de suport a la direcció de l'Àrea existiran les Secretaries Tècniques
d'Àrea, amb el nivell 24. Excepcionalment, podran crear-se llocs de treball d'Asses
sor Tècnic (nivell 24 o 22) quan determinades necessitats o funcions específiques ho
requereixin.

5.6 Delegacions d'Alcaldia.

5.6.1 Les Delegacions d'Alcaldia no són, en un sentit propi, llevat de l'excepció abans
esmentada, Divisions administratives de caire executiu. No els correspon, doncs, el
nivell de direcció gerencial que exerceixen els Coordinadors i Directors de Serveis.

5.6.2 En l'exercici de les seves funcions, els Regidors Delegats comptaran amb el suport
dels òrgans administratius i tècnics de l'Alcaldia (art. 2 del Decret de Cartipàs, de 23
de setembre de 1987). Cal considerar que aquesta és doncs, la fórmula ordinària de
suport a les Delegacions.

5.6.3 Excepcionalment, quan l'exercici de les funcions delegades faci paleses necessitats de
suport que no puguin ésser cobertes d'acord amb el que s'indica en l'apartat anterior,
es podran crear llocs de treball d'Assessor tècnic del Regidor Delegat (nivells 22-24).
La provisió dels quals es realitzarà d'acord amb allò que s'assenyala en l'apartat
4.3.
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ANNEX III

FUNCIONS I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN,

CREACIÓ DEL COMITÈ DE GOVERN,

DEFINICIÓ DEL QUE SÓN ELS ÀMBITS

I CREACIÓ DEL CONSELL D'ÀMBITS

(Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1988).



FUNCIONS I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN, CREACIÓ DEL COMITE
DE GOVERN, DEFINICIÓ DEL QUE SÓN ELS ÀMBITS I CREACIÓ DEL CONSELL
D'ÀMBITS.

ANNEX III.
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Per Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 1987, es va procedir a l'establiment de les línies

bàsiques de l'organització municipal executiva i definició i distribució de les competències
d'aquesta, entre els diferents Àmbits d'actuació municipal.

Pels Decrets de 22 de juliol i 23 d'octubre de 1987, es procedeix al nomenament dels membres que

integren la Comissió de Govern.

Atesa la complexitat dels òrgans informatius i de govern anteriorment esmentats i la necessitat de
coordinació de les actuacions polítiques dels diferents nivells de govern, es fa necessari procedir a

una nova regulació sistemàtica d'aquests.

En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei de Bases de Règim
Local i 7è. de la llei Especial de Barcelona, disposo:

Primer

1. L'òrgan col·legiat de govern executiu municipal és la Comissió de Govern.

2. Les funcions de la Comissió de Govern són les establertes legalment, i les delegades pel Consell
Plenari en l'acord de data 24 de maig de 1985, i en les Bases d'Execució del Pressupost.

3. Nomenar membres de la Comissió de Govern els Regidors següents:

- L'II·lm. Sr. Primer Tinent d'Alcalde.
- L'II·lm. Sr. Segon Tinent d'Alcalde, que en absència de l'Excm. Sr. Alcalde exercirà la Presi-

dència.
- La lI·lma. Sra. Tercera Tinent d'Alcalde.
- L'II·lm. Sr. Regidor de Presidència.
- L'II·lm. Sr. Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis.
- L'II·lm. Sr. Regidor de l'Àmbit de la Via Pública.
- La Il·lma. Sra. Regidora d'Educació.
- L'Il·lm. Sr. President del Districte de Ciutat Vella.
- La Il·lma. Sra. Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc.
- L'Il·lm. Sr. President del Districte d'Horta-Guinardó.
- L'II·lm. Sr. President del Districte de Nou Barris.
- L'Il·lm. Sr. President del Districte de Sant Andreu.
- L'Il·lm. Sr. President del Districte de Sant Martí.

4. Nomenar observadors a la Comissió de Govern, els Regidors següents:

- La Il·lma. Sra. Vice-Presidenta del Districte de L'Eixample.
- L'Il·lm. Sr. Vice-President del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
- L'Il·lm. Sr. Regidor Adjunt de Relacions Institucionals.
- L'Il·lm. Sr. Regidor Delegat de Relacions Territorials.
- L'Il·lm. Sr. Regidor de Joventut i Esports.



- La Illma. Sra. Regidora de Serveis Socials.
- L'Illm. Sr. Regidor de la Ponència de Desenvolupament Econòmic i Social.

Segon

1. Crear el Comitè de Govern, que tindrà com a funció l'anàlisi de les qüestions i temes que per la
seva rellevància requereixin una decisió política prèvia abans de ser enviats a la consideració de
la Comissió de Govern. També assumirà les funcions fins ara atribuïdes al Comitè d'Inversions.

2. El Comitè de Govern, presidit per l'Excm. Sr. Alcalde, estarà integrat pels Regidors següents:

- L'Illrn. Sr. Primer Tinent d'Alcalde que en absència de l'Excm. Sr. Alcalde exercirà la Presi-
dència.

- L'Illm. Sr. Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia.
- La Illma. Sra. Regidora de l'Àmbit de Benestar Social.
- L'Illm, Sr. Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis.
- L'Illm. Sr. Regidor de l'Àmbit de la Via Pública.
- L'Illm. Sr. Regidor Delegat de Promoció Financera.
- L'Illm. Sr. Regidor Comissionat de l'Alcaldia per al Pla d'Actuació Integral a la Ciutat Ve-

lla.

Tercer

Derogat pel Decret de l'Alcaldia de 21 d'abril de 1989.

Quart

Els Àmbits es configuren com a òrgans de direcció política de les Àrees que s'hi integren.
Constitueixen així mateix el nivell de coordinació i programació de les actuacions de les Àrees.

Cinquè

1. Es crea un òrgan que amb la denominació de Consell d' Àmbits, tindrà com a funció principal la
coordinació de les actuacions dels Àmbits en què s' estructura l'Administració Municipal Executi
va.

2. El Consell d'Àmbits, presidit per l'Excm. Sr. Alcalde estarà integrat pels Regidors següents:

- L'Illm. Sr. Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia que en absència de l'Excm. Sr.
Alcalde exercirà la Presidència.

- La Il-lma. Sra. Regidora de l'Àmbit de Benestar Social.
- L'Illm. Sr. Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis.
- L'Illm. Sr. Regidor de l'Àmbit de la Via Pública.

Disposició Final

1. Modificar les disposicions del Decret de l'Alcaldia, de 23 de setembre de 1987, en el sentit

d'integrar orgànicament les Àrees de Finances, Salut Pública i Educació en els seus respectius
Àmbits.

2. Així mateix deixar sense efecte el Decret de l'Alcaldia, de 29 de juliol de 1987, de creació del
Comitè d'Inversions.
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ANNEXIV

REGULACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D'ANÀLISI I AVALUACIÓ

(Decret de l'Alcaldia de 14 d'octubre de 1988)



ANNEX IV.

REGULACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA I
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D'ANÀLISI I AVALUACIÓ.

Primer. Constitució

La Comissió Tècnica d'administració es configura com a un òrgan auxiliar encarregat de preparar i
d'informar sobre els temes que s'han de sotmetre a la resolució de la Comissió de Govern i el
Consell Plenari, com també, d'aquells altres en relació als quals es consideri convenient que hi ha
d'haver una millor coordinació de l'activitat de l'administració municipal

Segon. Composició

1. La Comissió, estarà integrada pels següents membres permanents: el Regidor de l'Àmbit
d'Organització i Economia que exercirà la Presidència, els Coordinadors d'Àrea, els Coordina
dors de Districte, que nomeni l'Alcalde, el Director dels Serveis Jurídics, el Director Tècnic de
Descentralització Territorial i el Secretari Executiu de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis.
Exercirà les funcions de Secretari un membre del Gabinet de la Segona Tinència d'Alcaldia.
El President de la Comissió podrà delegar l'exercici de les seves funcions en un membre de la
Comissió Tècnica d'Administració.

2. A més dels membres permanents, hi hauran els membres informants, que podran assistir a la
reunió amb convocatòria prèvia del President de la Comissió per tal d'informar sobre els
assumptes inclosos en l' ordre del dia corresponent, que siguin competència del seu sector
d'actuació. El President podrà convidar altres persones que hi siguin presents, que cregui
necessari ampliar la informació sobre assumptes inclosos en l'ordre del dia.

3. El nomenament dels membres permanents i del Secretari de la Comissió Tècnica d'Administra
ció el realitzarà l'Alcalde, a proposta del Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia.

Tercer. Reunions.

Les reunions de la Comissió Tècnica d'Administració tindran lloc amb una periodicitat quinzenal i

amb caràcter previ a les reunions de la Comissió de Govern. Malgrat tot, es podran convocar

sessions extraordinàries quan el President de la Comissió ho consideri oportú.

Quart. Funcionament

1. Les funcions de la Comissió Tècnica d'Administració són les d'emetre informe, preparar i
debatre els assumptes que han de ser resolts pels Òrgans de Govern i coordinar, amb caràcter

general, les actuacions dels diferents sectors d'actuació de l'Administració municipal.

2. La comissió té encomanats l'estudi i el debat dels assumptes de caràcter no polític sotmesos a la
deliberació de la Comissió de Govern i també, aquells que hagin de ser elevats al Consell Ple
nari.

3. La Comissió Tècnica d'Administració com a Òrgan auxiliar de caràcter tècnic, emet informes
però no adopta decisions, per tant, els temes tractats en la Comissió Tècnica d'Administració no

són sotmesos formalment a votació.
Si un o més membres de la Comissió manifesten la seva oposició formal a un determinat
projecte o proposta o hi formulen observacions substancials, aquests podran ser retrats, restar
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sobre la taula pendents d'esmenes a introduir pel proponent o passar a la Comissió de Govern.
El President farà constar si s'escau, les observacions pertinents a la Comissió de Govern.
L'existència de discrepàncies i observacions, serà apreciada pel President de la Comissió el qual
adoptà la decisió oportuna a efectes de proposar si l'assumpte es retira, resta sobre la taula o

passa a la Comissió de Govern, fent-hi constar les observacions corresponents.

4. Els membres de la Comissió informaran als Tinents d'Alcalde i Regidors respectius, sobre els

assumptes tractats en cada sessió els quals a més disposaran de l'ordre del dia i de l'acta corres

ponent.

Cinquè. Comissió d'Anàlisi i Avaluació

1. Amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica, jurídica i econòmica de les decisions a prendre
pels òrgans corresponents, es crea una Comissió d'Anàlisi i Avaluació integrada en la Comissió
Tècnica d'Administració, encarregada d'avaluar tots aquells assumptes que per la seva rellevàn
cia o complexitat requereixin d'una anàlisi prèvia abans de ser objecte d'informació debatuts per
la Comissió Tècnica d'Administració. A efectes de poder aconseguir aquest objectiu, la
Comissió d'Anàlisi i Avaluació podrà sol·licitar la documentació i ampliació d'informació que
consideri oportuna.

2. L'esmentada Comissió d'Anàlisi i Avaluació estarà integrada pel President de la Comissió
Tècnica d' Administració, el Secretari i els següents membres de les Àrees dels Serveis Centrals:
el Coordinador de Serveis de l'Àrea d'Organització i Personal, el Coordinador de Serveis de
l'Àrea de Finances, el Coordinador de Serveis de l'Àrea d'Economia i Empreses, el Director del
Serveis Jurídics i el Director Tècnic de Descentralització Territorial.

3. Les reunions de la Comissió d'anàlisi i Avaluació es faran amb caràcter previ a les reunions que
realitzi la Comissió Tècnica d'Administració.

4. Tots els assumptes hauran d'incloure en l'expedient una memòria econòmica perquè puguin ser

inclosos en l'ordre del dia de la Comissió Tècnica d'Administració. Si no existeix cap

repercussió econòmica, es farà constar així.

Sisè. Actuacions prèvies a la reunió de la Comissió Tècnica d'Administració.

1. A efectes d'una millor actuació de la Comissió Tècnica d'Administració i de la preparació dels

assumptes amb el temps necessari atesa la seva importància o complexitat, els Coordinadors
informaran trimestralment al Secretari de la Comissió Tècnica d'Administració, sobre els temes

que no siguin de tràmit ordinari que preveuen incloure en els ordres del dia durant el proper tri

mestre.

2. Els expedients que hagin de ser elevats a la Comissió de Govern o al Consell Plenari seran

tramesos a la Secretaria de la Comissió perquè puguin ser objecte d'informe per la Comissió
Tècnica d'Administració.

3. Els expedients un cop rebut l'informe seran tramesos a la Secretaria General.

a) Elaboració i formació de l'ordre del dia.
Els ordres del dia de la Comissió Tècnica d'Administració seran aprovats pel President de la

Comissió i seran tramesos, amb la documentació corresponent, a tots els membres de la Co
missió.
L'ordre del dia s'estructurà de la forma següent: Despatx d'ofici, informes, convenis, índex
amb un asterisc (en el qual figuraran tots els assumptes considerats de tràmit) i índex amb
dos asteriscs (en el qual figuraran tots els assumptes que per la seva singular rellevància o
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complexitat requereixin un debat aprofondit en la sessió de la Comissió Tècnica d'Adminis
tració).

b) Classes d'assumptes. Inclusió en l'ordre del dia.
1. La Comissió Tècnica d'Administració emetrà informes i debatrà els assumptes que són

sotmesos a la seva consideració per a l'adopció d'acords pels Òrgans de Govern compe
tents.

Amb aquesta finalitat és necessari distingir els assumptes de tràmit dels assumptes de no

tràmit que per la seva singular rellevància i transcendència hagin de ser sotmesos a debat
en la Comissió Tècnica d'Administració.
La classificació dels assumptes de tràmit i de no tràmit serà proposada pels Coordinadors
de les Àrees respectives. Correspon al President de la Comissió Tècnica d' Administració
decidir sobre la classificació definitiva.

2. Els assumptes qualificats de tràmit seran inclosos d'ofici en l'ordre del dia de la Comissió
Tècnica d'Administració.
Els assumptes de tràmit es consideraran que han rebut informe favorable de forma
automàtica quan cap dels membres de la Comissió Tècnica d' Administració no manifesti
objeccions al respecte. Seran debatuts tots els assumptes quan algun membre de la
Comissió ho sol·liciti.

Setè. Actes de la Comissió Tècnica d'Administració.

El Secretari de la Comissió Tècnica d'Administració aixecarà acta de les sessions on quedin
reflectits els punts tractats i les objeccions aportades. Les actes seran lliurades per al seu

coneixement a I'Alcaldia, als membres de la Comissió de Govern, a la Secretaria General i als
membres de la Comissió Tècnica d'Administració.

Vuitè.

El present Decret serà ratifícat per la Comissió de Govern.
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ANNEX V

NORMATIVA MARC REGULADORA DE LA CONSTITUCIÓ,

ÓRGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES GESTORS

(Consell Plenari de 10 de març de 1989)



ANNEX V.

NORMATIVA MARC REGULADORA DE LA CONSTITUCIÓ, ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DELS CENTRES GESTORS.

I. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES.

Primer. Definició dels Centres Gestors.

1. Els Centres Gestors són òrgans de l'Administració municipal executiva, dotats de l'autonomia
funcional i de gestió econòmica que es concreti en l'acta de la seva constitució dintre del
quadre de la present normativa i que s' encarreguen de la prestació de determinats serveis
sota la direcció unitària amb el compromís d'arribar als objectius que prèviament se les
senyali en els períodes fixats al efecte i amb els medis personals, materials, tecnològics i
financers que se les assigni específicament.

2. Els Centres Gestors respondran, formal i orgànicament a la modalitat de gestió directa dels
serveis pel propi Ens local mitjançant "Òrgan Especial d'Administració» establerta en l'art.
263,3 de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, en relació a l'apartat a) del paràgraf
3 de l'art. 85 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i al desenvolupament del
mateix en els arts. 101 i 102 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim local i en l'art. 40 de la Llei Especial de Barcelona, 79 i ss. del Reglament
d'Organització i Administració de Barcelona i 70 i ss. del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals.

Segona. La seva Autonomia peculiar.

1. Com a òrgans de l'Administració executiva funcionalment centralitzada, els c.G. manquen de
personalitat jurídica i de patrimoni independent de l'Ajuntament.

2. La seva peculiar orqanització i l'autonomia funcional i financera de que se'ls dota en l'acte de
la seva constitució constitueixen les notes diferencials dels C.G. respectes dels altres òrgans
de l'Administració municipal executiva.

Tercer. Inserció en les Àrees.

Els c.G. s'insertaren en els Àmbits i Àrees d'actuació de l'Administració executiva de l'Ajunta
ment, mitjançant del Conseller Regidor de l'Àmbit o Àrea corresponent, que actuarà com

Conseller Delegat del Consell d'Administració del Centre Gestor. Els Coordinadors d'Àrea que no

siguin també Directors de Centres Gestors exerciran les funcions de Direcció que li siguin pròpies i
en especial la coordinació del Centre Gestor amb altres òrgans de l'Àrea i el control immediat dels
seus resultats, sin perjudici de les facultats que corresponguin al Director del Centre.

Quarta. Objectius i resultats predeterminats.

1. La característica fonamental dels C.G. consisteix en què els seus resultats siguin objectiva
ment avaluables. En conseqüència, podran crear-se tant per la prestació de serveis finalistes
(prestacions externes de l'Ajuntament), com la prestació de serveis medials o instrumentals
(prestacions internes) sempre que reuneixen aquell requisit.

2. Els objectius dels c.G. tindran que ser determinats, programats i quantificats, amb anteriori
tat al començament de les seves actuacions i en el seu cas, dels sucessius exercicis.
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Cinquena. Mitjans predeterminats.

Els mitjans de tota classe amb què han de comptar els C.G. pel desenvolupament de la seva

comessa, quedaran determinats en l'acta de la seva constitució, i les seves possibles modifica
cions deuran efectuar-se abans del començament dels sucessius exercicis i en relació amb els

objectius que es fixin.

Sisena. Control extern.

Els costos i resultats dels c.G. i en especial el grau d'acompliment dels objectius establerts, seran

controlats externament, mitjançant el seguiment dels corresponents programes i avaluats a

l'acabament de cada exercici, l'objecte de comprovar la seva eficàcia i eficiència així com el

compliment dels compromisos contrets.

Setena. Duració.

La duració dels C.G. s'ajustarà normalment a la dels successius exercicis pressupostaris de la
Corporació.

Vuitena. Direcció unitària.

La direcció immediata dels c.G. haurà de ser unitària, tota vegada que en el seu respectiu
Director es personalitzarà el compromís d'assolir els objectius que se'ls assignen, en el termini i

amb els mitjans que prèviament es determinin.

Novena. Subcentres Gestors.

En el cas quq.díns d'un mateix Centre Gestor hagin branques o sectors d'actuació diferenciats
amb objectiusiespecífics, es podran constituir subcentres gestors.'!".

Els Caps dels subcentres gestors, a més de les atribucions corresponents al càrrec que ostenten

es responsabilitzaran de la consecució dels objectius assignats al subcentre i en relació amb

aquests, podran formular al Director del Centre les propostes d'actuació que considerin més

oportunes.

Desena. Retribució de la productivitat.

Respecte de determinats tasques i amb el propòsit d'incentivar el compliment dels objectius
assenyalats, podrà introduir-se en la retribució del personal dels c.G. l'anomenat «complement
de productívitat», la qual distribució individualitzada la realitzarà la direcció del Centre d'acord
amb els criteris fixats en l'acte pel que s'estableix.

11. CONSTITUCIÓ.

Onzena. Òrgan competent.

Es faculta a la Comissió de Govern per a la constitució dels Centres Gestors d'acord amb els
requisits i condicions que s'estableixen en les presents normes. Aquesta constitució s'efectuarà
a proposta conjunta del Conseller Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia i del Conseller
Regidor de l'Àmbit o Àrea a què corresponguin els Serveis que s'assignen al Centre.

Dotzena. Requisits de l'acord de constitució.
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En l'acta de constitució dels C.G., haurà de determinar-se, com a mínim, els següents ex

trems:

a) La competència del Centre i les funcions de tot ordre que li siguin assignades.

b) L'estructuració interna del Centre i s'escau els subcentres gestors amb la determinació dels
òrgans operatius com si adopten la posició de suport o «staff», i tant si són òrgans
d'integració com de base, arribant, respecte d'aquests, a la determinació dels Negociats,
Serveis Tècnics o tècnico-administratius, Oficines en les seves diverses modalitats, Centres
de prestació de serveis personals i Centres de treball executor.

c) L'Àmbit o Àrea en que el Centres s'lnserti, segons el que disposa la Norma tercera i s'escau,
la dependència o dependències funcionals a què queda subjecta, amb expresiò, en aquest
últim supòsit de la matèria o matèries a què es refereixin.

d) Els actes de gestió que se li atribueixen d'acord amb el que disposa en l'art. 141 del
Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi i en l'extrem 3r. de l'acord de
la Comissió Municipal Permanent de 23 de juny de 1962.

e) Les atribucions màximes que el Consell d'Administració del Centre pugui delegar en el seu

Director, dins dels límits establerts en la norma 16a; i el nivell que correspongui al lloc de
Director, segons els criteris vigents per a la valoració dels llocs de treball.

Igualment s'establiran les atribucions que el Consell d'Administració pugui delegar en el
Regidor, Conseller Delegat del Centre.

f) La relació nominal del personal destinat al Centre, amb especificació de la seva categoria
professional, segons la Plantilla de l'Ajuntament i del seu grau personal.

g) La part de la Plantilla pressupostària i en el seu cas de la Relació de llocs de treball que
correspon al Centre.

h) L'inventari dels béns immobles i mobles no consumibles assignats al Centre (edificis, locals,
mobiliari, moblatge, utensilis, màquines, aparells i automòbils), així com els «stocks-de béns
mobles consumibles que disposi en el moment de la seva constitució s'especificarà,
respectes dels primers, la seva ubicació, superfície útil i estat de conservació, tant de l'obra
civil com de les ínstallacíons i respectes dels segons, el seu estat d'ús, segons sigui aquest en

bon estat, merament aprofitable, dolent o en obsolescència.

i) La Secció pressupostària assignada al c.G. en els capítols Ir, 2n, 4t i 6è del Pressupost
corresponent al seu primer exercici econòmic i les dotacions específiques dels diversos pro
grames.

j) Els resultats, objectivament determinats i quantificats, exigibles al c.G. al terme del seu

primer exercici i de la seva seqüència temporal conforme als programes que tingui al seu

càrrec.

k) La definició del sistema d'informació a la Direcció (SID) que s'utilitzarà en el Centre i dels
indicadors que serviran per avaluar la seva eficàcia i eficiència i en el seu cas, la d'algun o

alguns dels seus òrgans interns.

1) Els requisits i condicions temporals i de procediment per a la possible rnodífícacíó dels
objectius exigibles al Centre i dels mitjans de qualsevol classe que li estiguin assignats.
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11) Els criteris bàsics a partir dels que es distribuiran, quant procedeixi el complement de

productivitat entre els membres del C.G.

m) La forma de liquidació o compensació de les pèrdues resultants dels balanços.

III. DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

Tretzena. Òrgans rectors.

1. La superior direcció i administració dels Centres Gestors correspondran als Regidors
membres de la Comissió de Govern de l'Ajuntament, presidits per l'Alcalde, que actuaran

com membres del Consell d'Administració de tots els Centres Gestors Municipals.

2. La gestió immediata del Centre serà exercida pel seu Conseller Delegat i pel Director o

Gerent, amb les facultats i atribucions que, en cada cas, se li confereixen l'acord constitutiu,
i li delegui el Consell d'Administració dins dels límits assenyalats en la Norma 16a i la

Disposició Addicional.

Catorzena. Caràcter dellloc de Treball de Director.

1. La Direcció del C.G. es considera lloc de treball de confiança, lliure designació i adscripció
indistinta a funcionaris, personal laboral o eventual.

2. Els funcionaris de carrera que siguin nomenats pels llocs esmentats, mantindran la situació

de serveis actius o passaran a la situació administrativa que correspongui d'acord amb el
caràcter que s'assigna allloc en relació amb els criteris aprovats per Decret de Presidència
de data 16 de juny de 1988.

Quinzena. Nomenament i acceptació.

1. El nomenament i cessament dels Directors de les C.G. corresponen a l'Alcalde a proposta
de la Comissió de Govern en funcions de Consell d'Administració del Centre.

2. El nomenament de Director de c.G., per ser efectiu, haurà de ser acceptat expressament
pel designat.

Setzena. Funcions i facultats de la Direcció.

En l'acord constitutiu del Centre Gestor, es podran conferir al seu Director les següents
funcions i facultats:

A. De caràcter general.
a) Executar els acords dels òrgans de Govern municipals.
b) Dirigir i gestionar els serveis de la seva competència i resoldre els assumptes que en

relació als mateixos, tinguin encomanats.

c) Vigilar, fiscalitzar i coordinar el funcionament de tots els serveis i dependències al seu

càrrec i controlar els costos i resultat obtinguts.
d) Adoptar les resolucions de tràmit.

e) Proposar al Conseller Regidor de l'Àmbit o Àrea corresponent, en llur condició de
Conseller Delegat del Centre les resolucions que estimi procedents en els assumptes que

siguin de la competència d'aquests i la qual tramitació tinguin encomanada, respectant
en qualsevol cas, la competència i funcions dels altres òrgans de l'Ajuntament.
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f) Elaborar d'acord amb els objectius generals que s'assignen al c.G., els projectes de

programes d'actuació i pressupost, amb l'assenyalament dels objectius específics i la

previsió de les necessitats dels diversos serveis.

g) Presentar, amb la periodicitat que se'ls fixi, un informe sobre l'evolució de la gestió dels
serveis del Centre i el nivell de acompliment dels objectius prefixats.

h) Desempenyorar qualsevulla altre comessa que li atribueixi l'òrgan de direcció i adminis
tració del Centre i li assenyali el Regidor de l'Àmbit o Àrea corresponent, en el marc de
les funcions establertes per l'art. 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Lo
cals.

B. En matèria d'organització:
a) La definició dels continguts de llocs de treball del Centre mitjançant l'assignació de les

feines que els corresponguin i la definició de les seves diverses relacions de coordinació i

subordinació, amb subjecció a les definicions que pels llocs base i els llocs tipus assenyali
el Catàleg de llocs de treball i a les prescripcions de l' esmentat acord de la Comissió
Municipal Permanent de 13 Novembre de 1981 sobre Atribucions de les Prefectures.

b) La proposta de modífícacíó de l'estructura orgànica i funcional definida en l'acord
constitutiu del Centre seguint el procediment general establert pels acords organitzatius.

c) La supressió de llocs de treball base, amb la conseqüent reducció de la plantilla global
assignada al Centre en l'acord constitutiu o en les seves respectives modificacions i amb
els efectes que es determinin en el Programa general de Redistribució del personal.

d) La proposta a l'Alcalde, pel conducte jeràrquic corresponent de la supressió de llocs
singularitzats o que impliquin prefectura segons el Catàleg oficial de llocs de treball de
l'Ajuntament; amb els mateixos efectes esmentats en l'apartat anterior, en el supòsit de
ser aprovada la proposta.

e) La distribució dels mitjans materials i tecnològics entre els diversos òrgans i llocs de
treball del Centre.

C. En matèria de personal:

1. Les atribucions especials que podran correspondre als Directors de c.G. en matèria de
gestió de personal apart de les consignades en els epígrafs e) i d) de l'apartat anterior,
són les següents:
a) El destí i trasllat de personal del Centre als diferents llocs de treball existents en el

mateix, amb excepció dels que impliquin prefectura i de tots els altres singularitzats
en el Catàleg oficial de la Corporació; i sempre que aquells llocs es corresponguin
amb la categoria oficial i grau personal del funcionari al que afecti la mesura.

b) El destí i trasllat del personal del Centre entre els llocs singularitzats de la mateixa

espècie i complement específic que existeixin en el mateix, sempre que no impliquin
l'exercici de la prefectura orgànica.

c) La proposta de provisió de llocs singularitzats de distinta espècie o diferent
complement específic o que impliquin l'exercici de prefectura orgànica.

d) La determinació dels horaris de treball dels diferents llocs.
e)
f)
g)
h)
i)

L'autorització de la realització d'hores extraordinàries.
L'autorització de trasllats fora del Centre per raons de treball.
La concessió de permisos i llicències amb manteniment d'havers.
La concessió de llicències sense retribució fins el màxim d'un mes.

L'aprovació del pla de vacances del c.G. i les autoritzacions per a la seva aplica-
ció.

j) L'aplicació del complement específíc de perllongació de jornada.
k) L'aplicació, individual o col· lectiva, dels incentius de productivitat.
1) L'atorgament de gratificacions per serveis extraordinaris.

ll) La proposta d'atorgament d'indemnitzacions per raó del servei.

m) La fiscalització de l'acompliment de les seves obligacions per part de tot el personal
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del Centre i en particular, el control d'assistència i permanència amb facultat de

disposar els escomptes d'havers correspónents a les infraccions en aquesta matè
ria.

n) La imposició de sancions per faltes lleus.
o) L'atenció al perfeccionament professional del personal del Centre; a les relacions

humanes, amb especial atenció al tracte amb el públic i a les condicions de seguretat
i higiene en el treball.

p) La selecció i contractació temporal de personal laboral per a suplències, puntes de
treball i programes específics que no tinguin caràcter permanent, segons el procedi
ment que s'estableixi, amb una duració màxima de 6 mesos.

q) La selecció i contractació temporal de personal laboral per a la reposició de vacants
no previstes abans de començar l'exercici i sempre que no pugui ser immediata i

adequadament cobertes pels Serveis generals de personal, segons el procediment
que s'estableixi.

2. En l'exercici de les atribucions consignades en el paràgraf anterior, els Directors de les
c.G. S'atindran a l'establert en el Conveni i Pacte de condicions laborals vigents a les

disposicions generals sobre règim de personal i a les Instruccions emanades de la
Coordinació de Serveis de Personal; i en el referent als apartats e) j) k) 1) p) q), a les
dotacions pressupostàries consignades per a les corresponents atencions i a les normes

sobre disposicions dels crèdits establerts a l'efecte.

3. A més de les atribucions a què es refereix el paràgraf 1 del present apartat C, els
Directors dels Centres Gestors, en la mesura que afecti als llocs de treball del seu

respectiu Centre, participaran en:

- La configuració i valoració dels llocs de comandament singularitzats; i, en general,
dels llocs de treball tipus.

- La determinació dels requeriments dels processos de selecció de personal, inclosos en

les Ofertes anyals d'Ocupació pública.
- La provisió de llocs per concurs intern.
- Els sistemes de formació de personal.

D. En matèria de processos de treball:

a) La definició, normalització i, si s'escau, mecanització dels expedients i processos de
treball, així com del recorregut de documents i informació entre els llocs del Centre, tot
això amb subjecció a les disposicions de caràcter general i normatives municipals sobre
la matèria.

b) La introducció de les innovacions tecnològiques idònies en els mètodes i processos de
treball.

c) L'execució dels actes de gesttó a càrrec d'òrgans auxiliars, que li hagin atribuït la
Comissió de Govern en l'acord constitutiu o mitjançant acords posteriors.

d) La proposta d'atribucions del caràcter d'acte de gestió a càrrec d'òrgans auxiliars, a les
resolucions i actes administratius que consideri oportú, segons el disposat en els
esmentats articles 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi i

acord de la C.M.P. de 23 de juny de 1962.
e) El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes, propostes i documents en

general, que s'originen en els òrgans del Centre.

la L'autorització i disposició de despeses per a:

a) La contractació i concessió d'obres i serveis de duració que no sobrepassi un any i

per quantia que no excedeixi segons les característiques del C.G. de 5.000.000 de

E. En matèria econòmica:
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pessetes al 50% dellímit general aplicable a la contractació directa (12.500.000 pes
setes).

b) La contractació de subministraments per una duració que no sobrepassi un any i la

quantia de la qual no excedeixi, segon les característiques del C.G., de 3.000.000 a

6.000.000 de pessetes.
c) La contractació d'estudis, serveis i assistència tècnica amb persones físiques o

jurídiques a l'empara del Decret 1.005174,de 4 d'abril i dels R.O. 1.465/84, de 27 de
juliol i 2.357/85 de 20 de novembre, sempre que la seva quantia no excedeixi segons
les característiques del c.G. de 3.000.000 a 6.000.000 de pessetes.

d) L'ampliació o modífícacíó dels projectes d'obres i totes altres prestacions referides
als anteriors apartats, per quantia que no excedeixi de la partida d'imprevistos o

similar dels pressupostos d'execució aprovats i que en qualsevol cas, no sobrepassin
els límits autoritzats.

2a L'aprovació dels projectes i l'atorgament dels contractes a que s'alludeix en el número

anterior, previs als requisits i amb les formalitats previstes en les disposicions vigents en

la matèria.

3a El reconeixement de les obligacions resultants de l'execució de les obres, instal·lacions,
serveis o subministraments prèviament contractats.

4a La disposició i aplicació de les despeses a justificar, fins a un màxim per lliurament de
2.000.000 de pessetes, pels següents conceptes:
a) Adquisició dels elements necessaris per al funcionament dels serveis en casos urgents

i no previstos.
b) Petites reparacions en els edificis i instal·lacions assignades al Centre.

e) Adquisició de béns consumibles i no inventariables.

d) Adquisició de llibres i publicacions de caràcter tècnic, per mediació o donant compte
a la Biblioteca General.

e) Cursos, viatges i recepcions professionals ordenades per la superioritat.

5a La disposició i aplicació de les bestretes de caixa fixa, dintre dels límits que anyalment
s'estableixen i per les atencions que es determinen en l'acord de la Comissió de Govern
de 27 d'abril de 1988.

6a La gestió de les partides ampliables, determinant a quina partida s'aplicaria l'increment
de l'ingrés corresponent, dins del capítol considerat com ampliable en les Bases
d'execució del Pressupost i amb els límits que s'estableixin en cada cas.

7a La proposta al Consell d'Administració, o si s'escau, al Regidor Conseller Delegat del
Centre de les operacions següents:
a) La realització de transferències dins d'un mateix capítol pressupostari i dins de les

dotacions assignades al C.G., fins els límits prefixats en les Bases d'execució del

Pressupost.
b) La pròrroga, novació i resolució dels contractes a què es refereix el núm. 2n. del

present apartat E, i la imposició de sancions pel seu incompliment.
c) La concessió de subvencions a entitats, 0lganismes i particulars.
d) La contractació temporal del personal a què es refereixen els epígrafs p) i q) del

paràgraf 1 de l'apartat C. de la present Norma, per un període màxim de 12 mesos

no prorrogables, dins dels límits que es derivin dels crèdits assignats al Centre Ges
tor.

8a Amb la fi de fer efectives les atribucions dels Directors dels C.G. en matèria de personal
que consignen en els apartats d) e) g) k) 1) 11) q) i r) del paràgraf 1 de l'apartat C. de la
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present Norma, disposaran d'una «bossa» en els conceptes 125 i 161 del Pressupost,
que podran utilitzar d'immediat o proposar la seva distribució segons resulti necessari.

9a Dintre del Pla de Tresoreria de l'Ajuntament es contemplaran les previsions de
pagaments que, d'acord amb les atribucions abans indicades, hagin establert els c.G.

IV. ORGANITZACIÓ

Disetena. Estructura primària i secundària del Centre.

L'organització interna dels c.G. resultarà:

Ir De l'Acord constitutiu, mitjançant el que es determini la seva estructura primària conforme
al que disposa en l'apartat b) de la Norma 12a. i de les ulteriors modificacions aprovades
per la Comissió de Govern a proposta del Director del Centre, segons prescriu la Norma
16a. en el seu apartat B,b).

2n De la configuració i distribució dels llocs de treball que efectui el Director del Centre segons
el que preveu la Norma 16a., apartat B,a).

Divuitena. Coneixement de l'estructura global.

L'estructuració global del Centre i qualsevol modífícacló que s'hi introdueixi, serà posat en

coneixement del seu Conseller Delegat i del Coordinador de Serveis d'Organització i Personal,
mitjançant el trasllat del corresponent organigrama gràfic i del document descriptiu dels òrgans
i llocs de treball i de les seves respectives funcions i tasques.

V. DETERMINACIÓ I CONTROL D'OBJECTES I RESULTATS

Dinovena. Òrgans competents.

1. La determinació i si s'escau, revisió dels objectius i resultats exigibles al Centre a cada
exercici, dels indicadors aplicables i dels medis posats a la seva disposició, així com el
seguiment i l'avaluació final dels seus resultats corresponents als Membres de la Comissió de
Govern en la seva condició de Consell d'Administració de tots els Centres Gestors que podrà
adoptar al respecte les mesures que, en cada cas, estimi més adequades.

2. El Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia podrà constituir un nucli de suport a

l'òrgan colleqíat anterior en les seves funcions de programació, seguiment i control de
l'activitat dels Centres Gestors o encomanar aquestes funcions a l'òrgan o òrgans de
l'Administració municipal executiva que consideri més idonis, sense perjudici de les funcions
de suport, seguiment i control que corresponguin a altres òrgans municipals.

VI. INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT.

Vintena. Intervenció delegada.

La Intervenció i comptabilitat de les despeses i ingressos devengats per les actuacions dels
C.G. s'efectuaran per la Intervenció delegada de l'Àmbit o Àrea corresponent, connectades per
mitjans informàtics amb la Central comptable de la Intervenció General, en la que quedaran
reflectides les dades en que es concreten aquelles actuacions.
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Vint-i-unena. Comptabilitat especial i Secció pressupostària pròpia.

Dins dels comptes generals de l'Ajuntament, es portarà una comptabilitat especial pels c.G.,
basada en les Seccions que cadascun d'ells tingui assignat en les capítols Ir, 2n, 4t i 6a. de
l'Estat de despeses del Pressupost de la Corporació i en els conceptes del seu estat d'ingressos,
nutrits amb el producte de les seves prestacions i amb els donatius, auxilis i subvencions que
rebressin o s'els destinin, així com en les dotacions de despeses i previsions d'ingressos
corresponents a cadascun dels programes que tinguin al seu càrrec.

Vint-i-dotzena. Comptabilitat pressupostària i de costos.

1. La comptabilitat específica dels c.G. es portarà segons les regles pròpies de les modalitats

de comptabilitat pressupostària i de comptabilitat analítica de costos.

2. La comptabilitat analítica de costos s'articularà i desenvoluparà de manera que permeti
conèixer, al termini de cada exercici i dels períodes en què aquest es divideixi:

a) En qualsevol cas:

- El cost real del funcionament global del Centre i si interessa, de cadascun d'algun dels
serveis que ho integren.

- El cost real d'execució de cadascun dels programes al seu càrrec.

b) Quan sigui tècnicament viable:
- El cost unitari de les diverses prestacions del Centre i dels resultats obtin

guts.

Vint-i-tresena. Factors pel càlcul dels costos.

1. Per a el càlcul dels costos a què es refereix la Norma anterior, no es tindrà en compte les

despeses produïdes per la superestructura orgànica existent per sobre de la seva Direcció,
ni els costos derivats dels Serveis generals de l'Ajuntament, amb excepció dels que
ocasionin les prestacions rebudes de I'l.M.l., del Centre Gestor Impremta Municipal, dels
Tallers Municipals i del Parc Mòbil, que seran facturades comptablement als c.G. d'acord
amb els criteris generals establertes a l'efecte.

629

2. Pel contrari, es tindran en compte per la determinació de les costos dels C.G., els següents
conceptes:
a) El Cos del personal funcionari, eventual i contractat.

b) El cost de l'assistència i col·laboracions rebudes d'agents aliens a l'Ajuntament.
e) El cànon d'utilització dels edificis i locals que ocupin i de les seves instal·lacions fixes, el

qual comprendrà els costos d'amortització, conservació ordinària, entreteniment, neteja,
calefacció i refrigeració, segons els «standards» establerts a l'efecte.

d) El cost d'amortització dels béns mobles inventariables que li estiguin assignats, així com

els costos ocasionats per la seva reparació i manteniment.

e) El cost d'amortització, entreteniment, reparació i funcionament de tota classe de

maquinàries i vehicles o, si s'escau, el del seu arrendament o «leasing».
f) El cost d'adquisició, centralitzada o desconcentrada dels béns mobles no inventariables i

dels materials consumibles de qualsevol gènere.
g) El cost dels serveis de transport i comunicacions telefònics i telegràfics.
h) El cost dels subministraments d'aigua, gas i electricitat, segons els comptadors específi

cament assignats o, de no haver-los, segons els «standards-que s'estableixin a l'efecte.

Vint-i-quatrena.

1. Quant al que es refereix a formulació i publicació de balanços i liquidacions, aplicació de

beneficis i constitució i utilització dels fons de reserva s' estarà al disposat en l'art. 102 de



l'esmentat Text Refós i en els arts. 80 a 84 del Reglament de Serveis de les Corporacions
locals de 17 de juny de 1955.

2. La liquidació o compensació de les pèrdues es farà de la manera prevista en l'acord
constitutiu i en el seu defecte segons l'establert en les Bases d'execució del Pressupost i en

l'art. 83 de l'esmentat Reglament de Serveis.

Vint-i-cinquena. Autocontrol econòmic del Centre.

1. Les Direccions dels Centres Gestors a efectes de conèixer la seva situació econòmica i de
poder efectuar l'autocontrol de la seva gestió i costos, tindran accés en tot moment i de ser

possible a temps real mitjançant procediments informàtics, a totes les dades integrants de la
seva respectiva comptabilitat específica.

2. Per a les finalitats alludídes en el paràgraf anterior, cada c.G. disposarà, com a mínim,
d'un funcionari expert en els processos relatius a l'autorització, ordenació i comptabilitat de
les despeses i ingressos públics i en les tècniques de control de costos.

VII. SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ.

Vint-i-sisena. Suspensió de les facultats específiques.

1. En el supòsit que per qualsevol circumstància no s'hagués arribat al començament de cada
exercici a la determinació dels objectius i mitjans a què es refereixen les Normes 4t., 2;
12a. j) i k) i 19a., 1, quedarà en suspens l'exercici de les facultats atribuïdes als Directors
dels Centres segons la Norma 16a, fins que s'efectuï aquella determinació.

2. En l'interim, els Directors dels Centres executaran les facultats atribuïdes a les Direccions o

Prefectures dels òrgans d'anàlog nivell que no estiguin constituïts com a Centres Ges
tors.

Vint-i-setena. Causes d'extinció.

1. Els Centres Gestors s' extingiran mitjançant acord de la Comissió de Govern,en els següents
cassos:

1r Quant per decisió de l'òrgan de govern competent deixin de prestar-se els serveis que
constitueixin el seu objecte.

2n Quan a judici de la Comissió de Govern, es produiren notables desequilibris entre els
resultats exigibles i els realment aconseguits pel Centre o quan els costos per
obtenir-los excediren notablement dels previstos.

3r Quan es produís la vacant de la seva Direcció i no es produís el nou nomenament en el
termini d'un mes.

4t Per qualsevol altra causa motivada i suficient a judici de la pròpia Comissió de Go
vern.

2. En els supòsits 2n., 3r. i 4t. del paràgraf anterior, el Centre Gestor no cessarà en les seves

funcions fins que la Comissió de Govern aprovi la modalitat orgànica adequada per
continuar prestant els serveis fins llavors a càrrec d'aquell. En aquests supòsits serà també
d'aplicació el que es disposa en el paràgraf 2 de l'anterior Norma 26a.
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VIII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DisposiciÓ Addicional. Delegació de facultats a Regidors d'Àmbit o d'Àrea.

Per completar I'agilització de l'actuació municipal, que constitueix un dels principals motius

de la creació dels c.G., el Consell d'Administració dels Centres Gestors podrà delegar, en tot

o en part a les Regidors de l'Àrea en la seva condició de Conseller Delegat del Centre la resta

de les facultats no contingudes en la Norma 16a, E. i que venen consignades en els apartats

f), 1), i ll) del paràgraf 1 de l'art. 21. de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de

Règim local, e), e) i f) de l'art. 24 del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de

Règim local, aprovat per R.D. legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i g), m) i n) del paràgraf 1

de l'art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya en el

que concerneix a les matèries que constitueixin la competència dels corresponents Centres

Gestors.

Les facultats anteriors, en aquelles Àrees que depenen directament de l'Alcaldia, podran ser

delegades en el respectiu Coordinador.

IX. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als efectes d'assolir de manera immediata la realització de les activitats de programació,
seguiment i control de l'activitat dels Centres gestors «piloto», es constituïrà un grup de treball

format per tècnics dels òrgans següents: Direcció de Serveis de Projectes Organitzatius,
Departament d'Avaluació de la Gestió i Departament de Despeses.
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ANNEX VI

NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ

I FUNCIONAMENT DELS SISTEMA MUNICIPAL D'ARXIUS

(Decret de l'Alcaldia de 10 de desembre de 1990)



ANNEX VI.

NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SISTEMA
MUNICIPAL D'ARXIUS.

I. DISPOSICIONS GENERALS

Norma 1. Conceptes previs.

1. El sistema arxivístic municipal està constituït pel conjunt dels òrgans encarregats, amb unitat
conceptual i funcional, de la conservació i custòdia dels documents que integren el patrimoni
documental de l'Ajuntament de Barcelona.

2. S'entén per document a efectes de la present normativa, tota expressió textual, en llenguatge
oral o escrit, natural o codificat, així com tota imatge gràfica o impressió sonora, recollida en

un suport material de qualsevol tipus, que constitueixi un testimoni de l'activitat o del
pensament humà i exceptuades les obres de creació literària, científica o tècnica editades i les
que per la seva índole formin part del patrimoni bibliogràfic.

3. El patrimoni documental de l'Ajuntament és constituït pel conjunt de documents, tal com es

defineixen en el paràgraf anterior, generats, rebuts o reunits per:

a) Els òrgans de govern i auxiliars de l'Ajuntament, tant de l'Administració centralitzada com

de la desconcentrada territorialment i funcional.
b) Les persones físiques al servei de l'Ajuntament, en l' exercici dels seus càrrecs.

c) Les persones físiques o jurídiques, alienes a l'Ajuntament, que li facin cessió o donació
expressa dels seus documents, una vegada acceptada.

Norma 2. Òrgans que integren l'Arxiu municipal

1. L'Arxiu municipal de Barcelona quedarà integrat funcionalment pels següents òrgans:

a) Arxiu Municipal Administratiu.

b) Arxiu Històric de la Ciutat.

c) Arxius Municipals de Districte, en cada un d'ells.

2. La referida integració funcional es produirà sense perjudici de la dependència orgànica que
per a cada arxiu determini la norma organitzativa vigent.

Norma 3. Arxius de gestió

Són també elements del sistema arxivístic municipal els fons documentals existents en els òrgans
auxiliars de qualsevol nivell, de l'Administració centralitzada i de la des concentrada territorial
ment (Districtes) i funcionalment (Organismes autònoms i Empreses municipals). Aquests fons
seran anomenats arxius de gestió i es consideraran com integrants de l' etapa prearxivística,
prèvia a l'ingrés dels documents a l'Arxiu Municipal.

Norma 4. De l'Arxiver-Cap

1. La coordinació del sistema arxivístic de l'Ajuntament correspondrà a l'Arxiver Cap, el qualla
realitzarà mitjançant l'exercici de les funcions següents:
- Impartirà les directrius per a la gestió dels arxius administratiu, històric de la ciutat i de dis

trictes.
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- Supervisarà el funcionament dels arxius de gestió dels òrgans auxiliars i dels de l'adminis
tració municipal descentralitzada funcionalment i desconcentrada territorialment.

- Dissenyarà el conjunt del sistema arxivístic i haurà de regular i planificar tota l'activitat ar

xivística.

Proposarà l'aprovació o elaboració de normes o reglaments de funcionament i en

controlarà la seva aplicació.
Proposarà als organismes pertinents la creació d'òrgans consultius i de comissions

assessores i de treball en tot allò relacionat amb els arxius municipals.
Exercirà la funció inspectora tant pel que fa als aspectes estrictament tècnics com a

l'equipament i edificis destinats a arxius.

2. L'Arxiver-Cap dependrà directament de la Gerència dels Serveis Centrals, i tindrà adscrits els

llocs de treball i els recursos tècnics necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Norma 5. Funcions dels Directors dels Arxius

Els Directors dels Arxius Administratiu, Històric de la Ciutat i dels Districtes, respecte de l'Arxiu

que comanden, exerciran les funcions següents:

a) La direcció tècnica ai administrativa de l'Arxiu al seu càrrec, d'acord amb les directrius i

orientacions tècniques fixades per l'Arxiver-Cap.
b) L'assistència a l'Arxiver-Cap en les seves funcions i l'assessorament en la presa de decisions

que afectin a l' Arxiu al seu càrrec.

c) Tenir cura de la correcta aplicació de les normes tècniques i reglamentàries que afectin a

l' Arxiu al seu càrrec.

d) La direcció, impuls i inspecció dels treballs del seu Arxiu, principalment pel que fa a la
realització dels instruments de descripció i informació (guies, inventaris, catàlegs, fitxers i

índex).

Norma 6. Del Personal dels Arxius

El Sistema arxivístic municipal disposarà del personal tècnic i auxiliar necessari, el qual
desenvoluparà les tasques pròpies de la seva categoria segons es determini en les normes

reguladores del funcionament dels Arxius Municipals.

11. DE LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Norma 7. De les funcions dels arxius de gestió

1. Els arxius de gestió definits en la Norma 3a., conservaran en el seu poder tots els documents
rebuts o generats per l'activitat del propi òrgan o la dels òrgans subordinats, mentre duri la
tramitació dels òrgans subordinats, mentre duri la tramitació dels assumptes a què fan
referència i durant els 5 anys següents a aquell en que va concluore la seva tramitació admi
nistrativa.

2. La conservació i custòdia dels documents existents en aquests arxius serà responsabilitat del

Cap de l'òrgan del que formi part, el qual podrà designar un encarregat que assumeixi les
funcions indicades quan el volum o la intensitat d'utilització de l'arxiu ho faci aconsellable.

3. Per a la classificació i ordenació dels documents i en els altres aspectes de tècnica arxivística

pel que fa als arxius de gestió, s'obseraran tant les directrius de caràcter general com les

prescripcions concretes que quan calgui, estableixi l' Arxiver-Cap, el qual, en qualsevol cas,
en podrà comprovar la seva observància
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4. La utilització i consulta de la documentació existent en els arxius de gestió per les
Administracions públiques i pels ciutadans quan legalment procedeixi, haurà d' ésser auto
ritzada pel Cap de l'òrgan del que formi part.

Norma 8. Prolongació de la custòdia dels documents en els arxius de gestió.

1. No obstant el que es disposa en la Norma anterior, en el supòsit que determinada
documentació sigui objecte de consultes molt continuades, o quan la seu de l'òrgan que ha
d'utilitzar-la estigui molt allunyada de l'Arxiu Municipal administratiu, i en aquells altres
supòsits anàlegs que reglamentàriament s' estableixin, l'Arxiver-Cap, prèvia l' oportuna justifi
cació, podrà autoritzar que la referida documentació es conservi en el respectiu arxiu de
gestió durant més temps. Les discrepàncies que al respecte puguin produir-se seran resoltes
per l'Alcaldia.

2. La documentació que es trobi en la situació a què fa referència el paràgraf anterior, es

considerarà com integrada ja en l'etapa arxivística i sotmesa, per tant, a tots els efectes al ple
control de l'Arxiu Municipal Administratiu.

3. En els supòsits previstos en el paràgraf 1 d'aquesta Norma, i en qualsevol altre en què es

produeixi una transferència massiva de documents, les despeses derivades del trasllat aniran
a càrrec de l'òrgan de procedència, sense perjudici que la direcció tècnica de l' operació
pertanyi a l'Arxiver-Cap o Funcionari en el qual delegui.
En aquests casos es podrà disposar també que al realitzar la transferència dels documents a

l'Arxiu Administratiu, es deixin en l'arxiu de gestió còpies en qualsevol mena de suport.

Norma 9. Arxiu Municipal Administratiu.

1. L'Arxiu Municipal Administratiu és l'òrgan unitari de custòdia de tota la documentació
municipal administrativa, provinent dels arxius de gestió dels òrgans de l'Administració
centralitzada i de la descentralitzada funcionalment, una vegada transcorregut el termini de 5

anys que estableix la Norma 7, i sense perjudici de les excepcions que autoritza la Nor
maS.

2. En l'Arxiu Municipal Administratiu, pel que fa al procés de gestió documental, hom hi

distingirà dues fases: la primera, en que actuarà com Arxiu administratiu central, i la segona,
en la que tindrà el caràcter de Dipòsit de pre-arxivatge (Arxiu intermig).

3. En la seva qualitat d'Arxiu administratiu central conservarà la documentació ingressada dels
6 als 15 anys. Durant aquesta fase la documentació serà somerament tractada des del punt
de vista arxivístic-classificació, homogeneització de suports, eliminació de còpies, i altres
actuacions anàlogues a fi i efecte que serveixi de suport a la gestió administrativa de
l'Ajuntament de la forma més eficaç, així com per a la informació dels interessats legítims.

4. La fase de Dipòsit de pre-arxivatge comprendrà dels 16 als 30 anys de la vida dels documents.
Durant aquesta fase la documentació serà tractada definitivament des del punt de vista

arxivístic mitjançant la tria de la documentació i l'eliminació d'acord amb la normativa vigent
d'aquella que hagi perdut completament la seva vigència i la utilitat per a la gestió
administrativa, i no tingui un valor històric que aconselli la seva conservació definitiva.

Norma 10. De l'Arxiu Històric de la Ciutat.

1. L'Arxiu Històric de la Ciutat tindrà com a missió la conservació dels documents administratius
que en la fase de Dipòsit de pre-arxivatge s'hagi decidit conservar definitivament atès el seu

valor històric, sens perjudici de la gestió de les seves seccions de Biblioteca i Hemeroteca.
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2. Custodiarà també la documentació històrica que actualment té recollida, i la que se li afegeixi
per raó de l'antiguitat dels documents.

3. S'integrarà en aquest Arxiu tota la documentació que entitats o persones alienes a

l'Ajuntament li cedeixin, i que aquest accepti de conservar en raó al seu interès per a la
història de la Ciutat.

4. L'Arxiu Històrica de la Ciutat facilitarà la consulta dels seus fons per tots els investigadors i

estudiosos, tenint cura que no es posi en perill la integritat física dels documents. L'Arxiu
Històric de la Ciutat difondrà, mitjançant publicacions de tota mena, el coneixement del

passat històric de la Ciutat.

Norma 11. Dels Arxius Municipals de Districte

En cada un dels Districtes Municipals hi haurà un Arxiu que assumirà respecte dels òrgans
auxiliars del Districte les funcions que tenen assignades l'Arxiu Administratiu, en les seves dues

fases, i l' Arxiu Històric de la Ciutat, respecte dels altres àmbits municipals; per això la
documentació dels arxius de gestió dels òrgans del Districte passarà, al 5è. any, a l'Arxiu del
Districte per a la seva conservació definitiva.

A més els Arxius de Districte custodiaran, els documents que els siguin transferits d'acord amb

la política de descentralització municipal, els Fons documentals procedents de donacions i

llegats, i la documentació històrica anterior a l'agregació dels antics pobles a la ciutat de Barce

lona.

III. DE LA COMISSIÓ DE TRIA I ELIMINACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Norma 12. De la creació de la Comissió de Tria i Eliminació.

1. Es crea la Comissió de tria i eliminació de la documentació de l'Ajuntament de Barcelona
en tant que òrgan col·legiat interdisciplinar amb l'objectiu de procedir a l'anàlisi de totes les

tipologies documentals que genera l'administració municipal de Barcelona, tant la deseen

tralitzada funcionalment com territorialment, i d' establir aquelles que cal conservar per al
futur en atenció als valors testimonials i informatius que contenen, o que són d'obligada
conservació per llei, d'aquelles altres que es poden destruir.

2. Els acords de la Comissió tindran un caràcter purament informatiu o de proposta, i per tal

d'esdevenir plenament executius, hauran d'èsser aprovats per l'òrgan de govern competent
de l'Ajuntament.

Norma 13. De l'Àmbit d'actuació de la Comissió.

1. L'Àmbit d'actuació de la Comissió és l'administració municipal de Barcelona.

Norma 14. De les funcions de la Comissió.

- Regularitzar, com a mesura d'urgència, el procés d'eliminació de documentació que es

produeix en les oficines municipals.
- Determinar la documentació que pot ésser objecte del procés de tira i eliminació.
- Establir sota criteris administratius, jurídics i històrics el termini de conservació de cadascuna

de les sèries i subsèries de documents que genera l'administració municipal d'acord amb les
normes emanades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

638



- Definir el procediment a què haurà de subjectar-se la tramitació de les propostes d'avaluació
i tria formulades pels caps i directors de les dependències i sectors de l'administració
municipal, així com els mitjans d'execució material de l'eliminació.

- Elaborar una Instrucció General que assenyali les normes i orientacions a què hauran de
subjectar-se les oficines municipals en allò que faci referència a la tria i eliminació de la
documentació al seu càrrec.

- Elaborar un «Manual de la documentació municipal» que permeti de relacionar totes les

tipologies documentals municipals, les seves característiques i els terminis de conservació.
- Assessorar els Directors dels Arxius municipals i els responsables dels arxius de gestió, en

casos concrets, pel que fa a la selecció, avaluació i eliminació de documentació.
- Formular estudis teòrico-pràctics sobre la legislació estrangera en aquesta matèria.

Norma 15. Dels membres que integren la Comissió.

- President - El Gerent dels Serveis Centrals.
- Vice-president - L'Arxiver en Cap
- Vocals:
- El Director de l'Arxiu Municipal Administratiu - El Director de l'Arxiu Històric de la Ciu-

tat.
- El Cap de Coordinació dels Arxius Municipals de Districte.
- Un tècnic designat pel Coordinador de l'Àrea d'Organització i Serveis Generals.
- Un tècnic designat pel Director del Gabinet Jurídic Central.
- Dos historiadors especialistes en documentació municipal contemporània designats per l'Al-

calde.

Norma 16. Del règim de reunions de la Comissió

La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada al mes per tal d'avançar en la resolució de
les funcions que li han estat encomanades. En la primera reunió s'arbitrarà el mètode de treball
per a la formalització dels acords a què s'arribi.

Amb independència del que s'estableix en aquest Títol III, tota iniciativa encaminada a la tria i
eliminació de documents originals en els arxius de gestió, haurà d'èsser comunicada prèvia
ment a l'Arxiver-Cap, el qual, si s'escau, adoptarà les prevencions que en cada cas consideri ne

cessàries.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el termini d'una any, l'Arxiver-Cap elevarà sengles projectes d'Instruccions que regulin el
funcionament intern dels Arxius d'ell depenents i estableixin les directrius tècniques per al
tractament tècnic dels documents (condicions d'accés i transferències, principis de classificació i

ordenació, instruments de descripció i informació, aplicacions de processos d'automatització,
criteris de tria i eliminació, homogeneïtzació de suports i restauració i de les normes relatives a

l'equipament i infrastructura dels edificis destinats a arxius.

DISPOSICIÓ FINAL

Segons ho permeti l'espai disponible, els documents existents en l'actualitat en els arxius de gestió i
en l' Admínístratíu que ultrapassin els terminis establerts en aquesta Normativa, aniran passant
respectivament a l'Arxiu Municipal Administratiu i al Històric de la Ciutat.
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ANNEX VII

FUNCIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL DESCONCENTRADES

A LES ÀREES I CENTRES GESTORS

(Comissió de Govern de 15 de desembre de 1989)



FUNCIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL DESCONCENTRADES A

LES ÀREES I CENTRES GESTORS.

ANNEX VII.

FUNCIONS DESCONCENTRADES A LES ÀREES

1. MOBILITAT DEL PERSONAL

És competència dels Coordinadors:

Disposar la mobilitat interna del personal d'acord amb les necessitats dels serveis, entre els
diferents llocs de treball adscrits a I'Àrea, exceptuant els de direcció i altres singularitzats en el

Catàleg de la Corporació.

Requisits:

1. Qualsevol destinació o trasllat haurà de respectar la categoria professional i el grau personal
que tingui el funcionari o treballador. No podran encomanar-se funcions corresponents a

categories superiors.
2. No podran efectuar-se destinacions o trasllats que impliquin exercici de direcció o desenvolu

pament de funcions corresponents a llocs de treball singularitzats en el Catàleg de llocs de
treball.

La provisió d'aquests llocs de treball, s'haurà d'efectuar mitjançant concurs de mèrits o la

lliure designació i la seva instrumentació correspondrà a l'Àrea de Personal.

3. No podran efectuar-se destinacions o trasllats que impliquin cessament de fet en un lloc de

treball singularitzat o que impliqui direcció.
.

Procediment:

1. Es comunicarà el trasllat a I' Àrea de Personal mitjançant un document.

2. L'Àrea de Personal, tornarà al Coordinador de I'Àrea una còpia de la proposta degudament
diligenciada, en el termini màxim de dos dies. En els supòsits en els quals s'observi alguna
anomalia, la proposta serà retornada en el termini de quatre dies, amb un informe raonat.

Efectes:

El trasllat es farà efectiu a partir del quart dia de la comunicació de l'Àrea de Personal, llevat

que s'emeti un informe en sentit contrari.

2. DETERMINACIÓ D'HORARIS

És competència dels Coordinadors:

La determinació dels horaris del personal adscrit a I'Àrea, dins dels règims de jornada establerts

i d'acord amb la normativa específica d'aplicació general.

Requisits:

1. Caldrà tenir en consideració allò que disposen el Conveni collectiu de treball i el Pacte de

Condicions laborals.
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2. També s'haurà de tenir en consideració la normativa específica d'aplicació general per a tot
el personal municipal, referent al règim de jornada laboral.

Procediment:

1. Els Coordinadors notificaran inicialment als serveis de I'Àrea de Personal I'estat actualitzat
de l'horari que efectua cada dependència, incloent-hi el personal afectat.

2. Qualsevol modíficacíó de la informació indicada anteriorment, haurà de ser notificada als
serveis de l'Àrea de Personal (tant si es tracta de modificacions individuals o col·lectives), en

el termini màxim de tres dies.
3. La informació referent a l'acompliment de la jornada laboral de cada Àrea, serà recollida pel

personal adscrit als Serveis de personal.Aquesta, juntament amb les incidències que es

puguin produir, serà tramesa al Coordinador per al coneixement de l'acompliment de les
obligacions del personal adscrit a cada Centre.

4. L'horari que efectua cada funcionari o treballador, serà anotat en el seu expedient personal
per part de I' Àrea de Personal.

Efectes:

No causarà cap tipus d'efecte la determinació d'horaris que impliquin ampliació o disminució
de la jornada laboral, que requerirà un procediment diferent a l'establert aquí.
Els canvis d'horari, determinats pel Coordinador, seran efectius des de la seva comunicació als
interessats.

3. REALITZACIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES

Són competència dels Coordinadors:

L'autorització de la realització i el pagament d'hores extraordinàries, d'acord amb els criteris i límits
establerts i dins de les dotacions que, per a cada sector, existeixen en el Pressupost anual.

Requisits:

1. L'autorització de la realització d'hores extraordinàries tindrà com a limitacions:
a) Les dotacions pressupostàries previstes, en el seu cas, per a cada Àrea, amb caràcter

anual.

b) Ellímit màxim d'hores previstes per les normes legals en vigor a cada moment.
2. La realització i conseqüent percepció d'hores extraordinàries serà incompatible amb la

percepció de gratificacions per serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball.

Procediment:

1. Caldrà comunicar a l'Àrea de Personal la realització de les hores extraordinàries en un

document degudament emplenat i validat.
2. Els serveis de l'Àrea de Personal abonaran en la nòmina les hores efectuades.

Efectes:

1. Per causar efectes econòmics, les propostes s'hauran de referir al mes anterior, i no es

podran trametre per mesos acumulats.
2. L'abonament en la nòmina es produirà en el termini màxim de tres mesos a comptar de la

data de comunicació per part de l'Àrea interessat, sempre que no sigui possible la seva

compensació per temps lliure durant el mateix període.
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Serà competència del Coordinador.

4. SELECCiÓ I CONTRACTACiÓ DE PERSONAL LABORAL PER A

PROGRAMES ESPECÍFICS

La selecció i contractació del personal per a programes específics i dotats pressupostàriament,
amb caràcter temporal, respectant, en tot cas, les normes i els procediments aplicables.

Requisits:

1. Necessitat justificada, segons el criteri de la direcció de l'Àrea.
2. Dísponlbílltat pressupostària, dins el màxim preestablert, en el seu cas, per al programa,

Àrea.
3. Durada: la del programa específic.

Procediment:

1. La selecció es podrà efectuar directament per part de les Àrees, o bé mitjançant els serveis de

l'Àrea de Personal. En tot cas, es respectaran els principis legalment establerts quant a

l'accés de personal a la funció pública i a la normativa laboral.
2. Es trametrà una proposta de contractació a l'Àrea de Personal, que formalitzarà la

contractació (document contractual, alta en la Seguretat Social, etc.).
3. Un cop resolt l'expedient de contractació per l'òrgan municipal competent, s'arxivarà en

l'expedient personal i es trametrà una còpia diligenciada a l'Àrea.

Efectes:

1. Els efectes seran els previstos en el contracte laboral i en la data que s'hi indiqui. La prestació
efectiva del treball no serà mai, sota cap concepte, anterior a la data d'alta en la Seguretat
Social. La responsabilitat directa d'aquesta infracció recaurà en el Coordinador.

2. Així mateix, la prestació no podrà continuar amb posterioritat a la data de finalització del
contracte. El preavís de cessament, l'haurà de comunicar el Coordinador a l'interessat i a

l'Àrea de Personal amb quinze dies d'antelació.

5. CONCESSiÓ DE PERMISSOS I LLICÈNCIES AMB MANTENIMENT D'HAVERS

És competència del Coordinador:

L'autorització de les diferents llicències permissos establerts en el Conveni Pacte de
condicions laborals.

Requisits:

1. Els permissos i les llicències sense deducció d'havers són els que extableixen l'article 11 del

vigent Pacte de condicions laborals i el Conveni col·lectiu de treball, respectivament.
2. La causa del permís o llicències s'haurà de justificar amb posterioritat o amb caràcter previ,

segons el cas.

3. L'autorització de reducció de la jornada laboral a la meitat o a un terç a qui, per raó de

guarda legal tingui cura directa d'un menor de sis anys o d'un disminuït físic o psíquic,
requerirà l'autorització prèvia de la Coordinació de Personal i en els casos en què sigui
necessari, un informe de la Inspecció Mèdica.

4. En els casos de llicència per maternitat, caldrà tenir en consideració el que disposa la Llei

3/89, de 3 de març.
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Procediment:

1. L'autorització es realitzarà emplenant el document corresponent.
2. Les autoritzacions s'hauran de trametre als serveis competents de l'Àrea de Personal amb

una antelació de setanta-dues hores, exceptuant els casos de força major. Caldrà adjuntar-hi
la justificació corresponent o bé es demanarà posteriorment.

3. Els serveis de l'Àrea de Personal, anotaran en l'expedient personal del funcionari o

treballador la incidència de què es tracta. Així mateix, podran efectuar les comprovacions
oportunes.

Efectes:

En aquells casos en què els serveis competents de l'Àrea de Personal no tinguin constància
documental de la realització de la llicència o de la seva autorització, s'entendrà com a absència
injustificada del lloc de treball.

6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES FINS AL MÀXIM D'UN MES

És competència del Coordinador:

La concessió de llicències sense retribució fins al màxim d'un mes.

Requisits:

1. Les llicències sense sou i per assumptes particulars són discrecionals per a l'Administració,
que podrà concedir-les sempres que no afecti el servei.

2. La duració acumulada d'aquestes llicències no podrà excedir, en cap cas, de tres mesos

durant dos anys.
3. Segons el criteri del Coordinador, es podran acumular aquestes llicències als períodes de

vacances, amb les llicències no susceptibles de deducció de retribucions o dies festius, en el

supòsit que la llicència sigui igualo inferior a quatre dies.

Procediment:

1. L'interessat l'haurà de sol· licitar al Coordinador emplenant el document corresponent.
2. Caldrà sol·licitar als serveis competents, amb caràcter previ, un informe referent al nombre

de dies realitzats pel sol·licitant a fi i efecte de no ultrapassar el màxim legal autoritzat.

3. Un cop concedida la llicència, es trametrà l'original del document a l'Àrea de Personal per a

la seva anotació a l'expedient personal i per a la reducció d'havers.
4. Quan la sol·licitud de llicència impliqui ultrapassar un mes dins el mateix any natural, serà

competència de l'Àrea de Personal la seva autorització, si bé s'haurà de rebre l'informe previ
del Coordinador.

Efectes:

1. L'incompliment del procediment abans indicat implicarà que, amb independència del
descompte d'havers, s'entengui com a absència injustificada amb les conseqüències corres

ponents de caràcter disciplinari.
2. La concessió tindrà els efectes previstos en la resolució corresponent.
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Requisits:

7. APROVACIÓ DEL PLA DE VACANCES

És competència del Coordinador.

L'elaboració i l'autorització del pla de vacances del personal de l'Àrea, segons els criteris

generals establerts per la Corporació.

1. Caldrà tenir en consideració el que disposen el Pacte de condicions laborals i el Conveni

collectiu de treball, respectivament.
2. Els períodes de vacances no podran acumular-se a llicències sense sou, ni als dies previstos

per a Nadal o Setmana Santa, tant si són utilitzats en aquestes dates o en altres dates de

l'any.

Procediment:

1. Un cop establerts els torns corresponents, es trametrà a I'Àrea de Personal una llista en el

document corresponent indicant l'adscripció dels treballadors i funcionaris de cada Àrea,
amb un mes abans de l'inici de les vacances.

2. Qualsevol modificació posterior es notifícarà abans de l'inici de les vacances.

Efectes:

1. En aquells casos en què no es tingui constància documental d'autorització de vacances,

s'entendrà com a llicència sense sou o absència injustificada.
2. El pla de vacances d'entendrà aprovat si l'Àrea de Personal no emet un informe en sentit

contrari.
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8. IMPOSICIÓ DE SANCIONS PER FALTES, LLEUS, PROPOSTA DE SANCIONS
AL PERSONAL

Serà competència del Coordinador de I'Àrea.

La imposició de sancions per faltes lleus.

Requisits:

1. La proposta de sancions es referirà a les infraccions previstes en l'article 5 del decret

336/1986, de 6 de novembre (Reglament de Règim Disciplinari de la Funció Pública de la

Generalitat de Catalunya).
2. Per a les infraccions constitutives de falta lleu només es podran imposar les sancions se

güents:
- Amonestament.
- Deducció provisional de retribucions (faltes de puntualitat i d'assistència de caràcter

lleu).
- Suspensió de funcions amb pèrdua de retribucions (fins a un màxim de cinc dies).

Procediment:

1. Les Àrees hauran d'instruir el corresponent expedient que finalitzarà amb la proposta del

Director. Amb aquesta finalitat, podran comptar amb la collaboracíó tècnica dels serveis

competents de I' Àrea de Personal.



2. Un cop lliurada la proposta a l'Àrea de Personal, l'òrgan competent la transformarà en reso

lució.
3. S'haurà de tenir en consideració que aquest tipus de falta prescriu als quinze dies de la seva

comissió i que és preceptiva l'audiència a l'interessat.
4. Un cop resolt l'expedient, l'Àrea de Personal efectuarà l'anotació en l'expedient personal,

l'arxiu o la deducció en la nòmina en els casos en què procedeixi.
La còpia diligenciada es retornarà a l'òrgan gestor perquè en tingui constància.

Efectes:

En els casos en què sigui procedent la deducció de retribucions, aquesta es produirà en el
termini màxim d'un mes a comptar de la data de la resolució.

9. PROPOSTA DE REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ

Els Coordinadors proposen.

La realització dels cursos de formació i reciclatge necessaris per millorar l'adequació del
personal als requeriments del lloc de treball que desenvolupen.

Requisits:

Que les propostes de cursos de formació i reciclatge del personal de l'Àrea de què es tracta

estiguin d'acord amb els objectius generals de formació del personal aprovats per l'òrgan
municipal competent.

Procediment:

1. S'elevarà la proposta corresponent a l'Àrea de Personal, la qual la valorarà mitjançant els
seus serveis.

2. En els casos en què les demandes de formació es refereixin a cursos o programes que en

aquell moment s'estiguin desenvolupant, s'inclouran les places necessàries, i si cal, s'amplia
rà el seu nombre. En el cas, contrari, si hi ha dotació pressupostària suficient, s'estudiarà la
possibilitat d'ampliar el programa d'actuació, o en el seu defecte, la seva inclusió en la
programació de l'any següent.

10. CONTROL DE LA PRESÈNCIA DEL PERSONAL

És competència del Coordinador:

El control de la presència del personal en el seu lloc de treball durant la jornada laboral i la
validació de les llistes d'incidències del sistema informatitzat del registre d' entrades i sorti
des.

Requisits:

1. Els Coordinadors d'Àrea podran establir els mitjans que considerin pertinents per a la
fiscalització de les obligacions del personal que d'ells depengui, amb independència dels
establerts, amb caràcter genèric, per a tot el personal municipal.

2. Pel que fa al control de presència, correspon a l'Àrea la validació i el pronunciament
definitiu sobre la informació i la proposta d'actuació (descomptes i sancions, si són
procedents), proposades per l'Àrea de Personal.
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3. Les sancions per faltes greus o lleus, superiors a cinc dies, són competència de l'Àrea de
Personal.

Procediment:

1. Els serveis de Personal trametran una llista d'incompliments i propostes d'actuació perquè
siguin validats pel Coordinador de l'Àrea.

2. Les llistes d'incompliments i propostes s'entendran validades per l'Àrea un cop transcorre

guts set dies des del seu lliurament.

Efectes:

Un cop rebudes les propostes, l'Àrea de Personal procedirà a l'oportú descompte en la

nòmina, a la tramitació de la sanció si correspon o a l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el
criteri de l'Àrea.

11. DETERMINACIÓ DE LES FUNCIONS I ACTIVITATS DEL PERSONAL PROPI

Serà competència del Coordinador:

Determinar les funcions i les activitats del personal propi i avaluar el seu nivell d'acompliment.

Requisits:

Caldrà respectar:
1. Les funcions previstes per als llocs de treball adscrits en l'Organigrama.
2. Les funcions específiques de cada categoria professional, i el grau personal.

Procediment:

1. L'assignació de funcions de contingut superior a les de les diferents categories, només es

podrà realitzar per raons molt excepcionals.
2. La valoració de les noves funcions requerirà, amb caràcter previ, la corresponent proposta

del Coordinadors a l'Àrea de Personal.
3. L'Àrea de Personal procedirà a la valoració dellloc de treball mitjançant els serveis tècnics

corresponents.
Un cop resolt l'expedient, s'informarà al Coordinador.

Efectes:

Les valoracions de llocs de treball tindran efectes econòmics a partir de la data de notificació
personal de la resolució.

12. PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ DE MÈRITS I REQUISITS A
CONSIDERAR EN LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Els Coordinadors comunicaran.

La determinació dels mèrits i requisits específics a considerar en la provisió de llocs de treball

per concurs.
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Requisits:

Caldrà respectar:

1. La normativa municipal que regula la provisió de llocs de treball (actualment Bases,
Marc).

2. La normativa legal de caràcter estatal i autonòmic.

Procediment:

1. Un cop produïda la vacant d'un lloc de treball que obligatòriament hagi de ser proveïda
mitjançant concurs de mèrits, el Coordinador competent impulsarà l'inici del procediment
per cobrir-la.

2. Els serveis de l'Àrea de Personal, un cop hagin rebut la notificació, requeriran a l'Àrea, que

correspongui els requisits d'idoneïtat i els que calguin per allloc de treball de què es tracti.

L'Àrea de Personal elaborarà les bases provisionals i informarà al Coordinador per elaborar

conjuntament les bases definitives.

13. PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL INCLOSOS A
L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANUAL

Els Coordinadors tenen la facultat de proposar i en el seu cas, participar en els processos
selectius del personal inclòs a l'oferta pública d'ocupació anual.

Requisits:

Qualsevol proposta haurà de tenir en consideració els principis legals establerts per a l'accés

del personal a l'Administració pública.

Procediment:

1. S'elevaran propostes concretes a l'Àrea de Personal, per a la definició del caràcter

professional adequat, en aquells processos selectius en què es pugui sotmetre els candidats
a una valoració de la seva idoneïtat per a determinada categoria professional.

2. Podran participar, a petició pròpia o de l'Àrea de Personal, com a membres del tribunal en

els processos de selecció del personal del seu àmbit d'actuació.

FUNCIONS DESCONCENTRADES ALS CENTRES GESTORS

1. MOBILITAT DE PERSONAL

És competència dels Directors dels Centres Gestors:

a) La destinació i el trasllat de persones del centre als diversos llocs de treball, exceptuant
aquells que impliquin direcció i altres singularitzats en el Catàleg de la Corporació i sempre

que aquells llocs corresponguin a la categoria oficial i al grau personal del funcionari al qual
afecti.

b) La destinació i el trasllat del personal del Centre als llocs singularitzats del mateix tipus i

complement específic que existeixin, sempre que no impliqui exercici de direcció orgànica.
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Requisits:

1. Qualsevol destinació o trasllat haurà de respectar la categoria professional i el grau personal
que tingui el funcionari o el treballador. No podran encomanar-se funcions corresponents a

categories superiors.
2. No podran realitzar-se destinacions o trasllats que impliquin exercici de direcció o desenvolu

par funcions corresponents a llocs de treball singularitzats en el Catàleg de llocs de treball. La

provisió d'aquest llocs de treball s'haurà d'efectuar mitjançant el concurs de mèrits o la lliure

designació i la instrumentació correspondrà a l'Àrea de Personal.
3. No podran realitzar-se destinacions o trasllats que impliquin cessament de fet en un lloc de

treball singularitzat o que impliqui direcció.

Procediment:

1. Es comunicarà el trasllat a l'Àrea de Personal mitjançant el document corresponent.
2. L'Àrea de Personal tornarà al Coordinador de l'Àrea o Districte una còpia de la proposta

degudament diligenciada, en el termini màxim de dos dies. En els supòsits en els quals
s'observi alguna anomalia, la proposta serà retornada en el termini de quatre dies, amb un

informe raonat.

Efectes:

El trasllat es realitzarà efectivament a partir del quart dia de la comunicació de l'Àrea de

Personal, a menys que s'emeti un informe en contra.

2. DETERMINACIÓ DE L'HORARI LABORAL DELS DIFERENTS LLOCS DE TREBALL

Serà competència dels Directors dels Centres Gestors:

La determinació de l'horari laboral dels diferents llocs de treball.

Requisits:

1. Caldrà tenir en consideració allò que disposen el Conveni collectíu de treball i el Pacte de
condicions laborals.

2. També s'haurà de tenir en consideració la normativa específica d'aplicació general per a tot

el personal municipal, referent al règim de jornada laboral.

Procediment:

1. Els diversos Centres Gestors notificaran inicialment als serveis de l'Àrea de Personal l' estat

actualitzat de l'horari que efectua cada dependència, incloent-hi el personal afectat.
2. Qualsevol modífícacíó de la informació indicada anteriorment haurà de ser notificada als

serveis de l'Àrea de Personal (tant si es tracta de modificacions individuals o col-lectives] en

el termini màxim de tres dies.
3. La informació sobre l'acompliment de la jornada laboral de cada Àrea serà recollida pel

personal adscrit als serveis de personal. Aquesta, juntament amb les incidències que es

puguin produir, serà tramesa al Coordinador per al coneixement de l'acompliment de les

obligacions del personal adscrit a cada centre.

4. L'horari que duu a terme cada funcionari o treballador serà anotat en l'expedient personal
per part de l'Àrea de Personal.
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Efectes:

No causarà cap tipus d'efecte la determinació d'horaris que impliquin ampliació o disminució
de la jornada laboral, que requerirà un procediment diferent a l'aquí establert.

L'autorització de la realització d'hores extraordinàries.

Els canvis d'horari determinats pel Coordinador seran efectius des de la seva comunicació als in

teressats.

3. REALITZACIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES

Serà competència dels Directors dels Centres Gestors:

Requisits:

1. L'autorització de la realització d'hores extraordinàries tindrà com a limitacions:

a) Les dotacions pressupostàries previstes, en el seu cas, per a cada Àrea, amb caràcter

anual.

b) Ellímit màxim d'hores previstes per les normes legals en vigor a cada moment.

2. La realització i conseqüent percepció d'hores extraordinàries serà incompatible amb la

percepció de gratificacions per serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball.

Procediment:

1. Caldrà comunicar a l'Àrea de Personal la realització de les hores extraordinàries en un

document emplenat i validat degudament, segons el document corresponent.
2. Els serveis de l'Àrea de Personal abonaran en la nòmina les hores efectuades.

3. En el cas que s'observés alguna anomalia, els serveis de l'Àrea de Personal tornaran al

responsable del Centre Gestor la corresponent proposta per tal de recollir informació

complementària. La devolució de propostes, en tot cas, haurà de ser motivada.

Efectes:

1. Per causar efectes econornics, les propostes s'hauran de referir al mes anterior i no es

podran trametre per mesos acumulats.
2. L'abonament en la nòmina es produirà en el termini màxim de tres mesos a comptar de la

data de la comunicació per part del centre interessat.

4. SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A SUPLÈNCIES,
PUNTES DE TREBALL I PROGRAMES ESPECÍFICS

Serà competència del Director del Centre Gestor.

La selecció i contractació del personal per a suplències, puntes de treball i programes específics
que no tinguin caràcter permanent, segons el procediment que s'estableixi amb una durada
màxima de sis mesos.

Requisits:

1. Necessitat justificada, segons el criteri de la Direcció del Centre Gestor.

2. Disponibilitat pressupostària, dins el màxim establert per a cada concepte.
3. Durada màxima de sis mesos.
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Procediment:

1. La selecció es podrà efectuar directament per part dels centres gestors, o bé mitjançant els
serveis de l'Àrea de Personal. En tot cas, es respectaran els principis legalment establerts

quant a l'accés de personal a la funció pública i a la normativa laboral.

2. Es trametrà una proposta de contractació a l'Àrea de Personal, que formalitzarà la
contractació (document contractual, alta en la Seguretat Social, etc.).

3. Un cop resolt l'expedient de contractació per l'òrgan municipal competent, s'arxivarà a

l'expedient personal i es trametrà una còpia diligenciada al Centre Gestor.

Efectes:

1. Els efectes seran els previstos en el contracte laboral i en la data que s'hi indiqui. La prestació
efectiva del treball, no serà mai, sota cap concepte, anterior a la data d'alta en la Seguretat
Social. La responsabilitat directa d'aquesta infracció recaurà en el Coordinador.

2. Així mateix, la prestació no podrà continuar amb posterioritat a la data de finalització del
contracte. El preavís de cessament, l'haurà de comunicar el Coordinador a l'interessat i a

l'Àrea de Personal amb quinze dies d'antelació

5. CONCESSIÓ DE PERMISSOS I LLICÈNCIES AMB MANTENIMENT D'HAVERS

Serà competència del Director del Centre Gestor.

La concessió de permissos i llicències amb manteniment d'havers.

Requisits:

1. Els permissos i les llicències sense deducció d'haver són els que estableixen l'article 11 del

vigent Pacte de condicions laborals i el Conveni collectíu de treball respectivament.
2. La causa del permís o llicència s'haurà de justificar amb posterioritat o amb caràcter previ,

segons el cas.

3. L'autorització de reducció de la jornada laboral a la meitat o un terç a qui, per raó de guarda
legal tingui cura directa d'un menor de sis anys o d'un disminuït físic o psíquic, requerirà
l'autorització prèvia de la Coordinació de Personal i en els casos en què sigui necessari un

informe de la Inspecció Mèdica.
4. En els casos de llicències per maternitat, caldrà tenir en consideració el que disposa la Llei

3/89 de 3 de març.

Procediment:

1. L'autorització es realitzarà emplenant el document corresponent.
2. Les autoritzacions s'hauran de trametre als serveis competents de l'Àrea de Personal amb

una antelació de setanta-dues hores, exceptuant els casos de força major. Caldrà adjuntar-hi
la justificacíó corresponent o bé es demanarà posteriorment.

3. Els serveis de l'Àrea de Personal anotaran a l'expedient personal del funcionari o treballador
la incidència de què es tracti. Així mateix, podran efectuar les comprovacions oportunes.

Efectes:

En aquells casos en què els serveis competents de l'Àrea de Personal no tinguin constància
documental de la realització de la llicència o de la seva autorització, s' entendrà com a absència

injustificada del lloc de treball.
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6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES FINS AL MÀXIM D'UN MES

Serà competència del Director del Centre Gestor:

La concessió de llicències sense retribució fins als màxim d'un mes.

Requisits:

1. Les llicències sense sou i per assumptes particulars són discrecionals per a l'Administració,
que podrà concedir-les sempre que no afecti el servei.

2. La duració acumulada d'aquestes llicències no podrà excedir, en cap cas, de tres mesos

durant dos anys.
3. En general i exceptuant autorització expressa del Director, no es podran acumular aquestes

llicències als períodes de vacances, amb les llicències no susceptibles de deducció de
retribucions o dies festius, en el supòsit que la llicència sigui igualo inferior a tres dies.

Procediment:

1. L'interessat l'haurà de sollícítar al Coordinador emplenant el document corresponent.
2. Caldrà sol' licitar als serveis competents, amb caràcter previ, un informe referent al nombre

de dies realitzats pel sollícttant a fi i efecte de no ultrapassar el màxim legal autoritzat.

3. Un cop concedida la llicència, es trametrà l'original del document a l'Àrea de Personal per a

la seva anotació a l'expedient personal i per a la reducció d'havers.
4. Quan la sol-licitud de llicència impliqui ultrapassar un mes dins el mateix anys natural, serà

competència de l'Àrea de Personal la seva autorització, si bé haurà de rebre informe previ
del Director del Centre Gestor.

Efectes:

1. L'incompliment del procediment abans indicat implicarà que, amb independència del

descompte d'havers, s'entengui com a absència injustificada amb les conseqüències corres

ponents de caràcter disciplinari.
2. La concessió tindrà els efectes previstos en la resolució corresponent.

7. APROVACIÓ DEL PLA DE VACANCES DEL CENTRE GESTOR I

LES AUTORITZACIONS PER A LA SEVA APLICACIÓ

Serà competència del Director del Centre Gestor:

L'aprovació del pla de vacances del Centre Gestor i les autoritzacions per a la seva aplicació.

Requisits:

1. Caldrà tenir en consideració el que disposen el Pacte de condicions laborals i el Conveni
col-lectiu de treball, respectivament.

2. Els períodes de vacances, en general, exceptuant autorització expressa del Director, no

podran acumular-se a les llicències sense sou (de durada igualo menor a quatre dies), ni als

dies previstos per a Nadal o Setmana Santa, tant si són utilitzats en aquestes dates o en altres
dates de l'any.

Procediment:

1. Un cop establerts els torns corresponents, es trametrà a I'Àrea de Personal una llista en el
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document corresponent indicant l'adscripció dels treballadors i funcionaris de cada Àrea,
amb un mes abans de l'inici de les vacances.

2. Qualsevol modificació posterior es notíficarà abans de l'inici de les vacances.

Efectes:

1. En aquells casos en què no es tingui constància documental de l'autorització de vacances,
s' entendrà com a llicència sense sou o absències mjustificades,

2. El pla de vacances s'entendrà aprovat si l'Àrea de Personal no emet un informe en sentit con

trari.

8. IMPOSICIÓ DE SANCIONS PER FALTES LLEUS

Serà competència del Director del Centre Gestor:

La imposició de sancions per faltes lleus.

Requisits:

1. La proposta de sancions es referirà a les infraccions previstes en l'article 5 del decret
336/1986, de 6 de novembre (Reglament de Règim Disciplinari de la Funció Pública de la
Generalitat de Catalunya).

2. Per a les infraccions constitutives de falta lleu només es podran imposar les sancions se

güents:
- Amonestament.
- Deducció provisional de retribucions (faltes de puntualitat i d'assistència de caràcter lleu).
- Suspensió de funcions amb pèrdua de retribucions (fins a un màxim de cinc dies).

Procediment:

1. Els centres Gestors hauran d'instruir el corresponent expedient que finalitzarà amb la
proposta del Director. Amb aquesta finalitat, podran comptar amb la collaboracíó tècnica
dels serveis competents de l' Àrea de Personal.

2. Un cop lliurada la proposta a l'Àrea de Personal, l'òrgan competent la transformarà en reso

lució.
3. S'haurà de tenir en compte que aquest tipus de falta prescriu als quinze dies de la seva

comissió i que és preceptiva l'audiència a l'interessat.
4. Un cop resolt l'expedient, l'Àrea de Personal efectuarà l'anotació en l'expedient personal,

l'arxiu o la deducció en la nòmina en els casos en què sigui procedent. La còpia diligenciada
es retornarà a l'òrgan gestor perquè en tingui constància.

Efectes:

En els casos en què sigui procedent la deducció de retribucions, aquesta es produirà en el
termini màxim d'un mes a comptar de la data de la resolució.

9. ATENCIÓ AL PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL DEL CENTRE

Serà competència del Director del Centre Gestor.

L'atenció al perfeccionament del centre, a les relacions humanes, amb especial atenció al tracte
amb el públic i a les condicions de seguretat i higiène en el treball.
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Requisits:

1. L'atenció al ciutadà constitueix un dels eixos fonamentals del servei públic. Tot l'esforç
dirigit a millorar les tècniques i metodologies del personal municipal dirigides a l'atenció al

públic i a una àgil solució a les seves demandes ha de ser un dels objectius més importants.
Per això, els Directors dels centres gestors podran proposar, segons el personal que tinguin
adscrit, els programes de formació escaients a aquests objectius. El segon eix és la millora i

l'actualització dels coneixements i habilitats professionals per tal de mantenir-se al dia en allò
referent a la introducció de noves tecnologies i procediments de gestió. El cost d'aquestes
programes anirà a càrrec dels crèdits pressupostats de l'Àrea de Personal.

2. Els Directors dels Centres Gestors seran responsables que les condicions de seguretat i

higiène en el treball siguin les adequades per a un correcte desenvolupament de les funcions

que té encomanades el conjunt del personal que en depèn. Caldrà establir les previsions
pressupostàries oportunes amb aquesta finalitat.

Procediment:

Els Directors dels Centres Gestors podran proposar a l'Àrea de Personal els programes de

formació adequats a l'acompliment dels objectius assenyalats anteriorment.

10. GRATIFICACIONS

Serà competència del Director del Centre Gestor:

La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris.

Requisits:

1. Les gratificacions responen a la necessitat de compensar al personal municipal per la

prestació de serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball. No podran mai ser

fixes en la seva quantia, ni periòdiques.
2. La concessió d'aquestes gratificacions serà limitada per les dotacions pressupostàries

previstes en les puntes de treball per al Centre Gestor, autoritzades per l'òrgan municipal
competent.

Procediment:

1. Els directors de Centres Gestors trametran als serveis de l'Àrea de Personal la proposta,
indicant el /spreceptors/s i les quantitats. Aquesta proposta haurà de ser raonada amb una

justífícacíó dels fets que la motiven i degudament controlada.
2. Un cop rebuda la proposta i fetes les comprovacions pertinents, l' Àrea de Personal

procedirà a l'abonament en la nòmina. En el cas que s'hi observés algun tipus d'anomalia,
es retornarà abans de set dies al centre corresponent.

11. INDEMNITZACIONS

Serà competència del Director del Centre Gestor.

La proposta de concessió d'indemnitzacions per raó del servei.
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És competència dels directors de Centres Gestors:

Requisits:

1. Per a les indemnitzacions per raó dels servei, caldrà tenir en consideració el que preveu el
RD 236/88, de 4 de març, d'aplicació al personal al servei de les corporacions locals

(dietes, despeses de viatge i indemnitzacions de residència eventual).
2. Les quanties són, també, les establertes en l'esmentada disposició amb les variacions anuals

que es puguin produir per disposició d'igualo major rang jeràrquic.
3. Les diferents propostes hauran de tenir en compte les previsions pressupostàries de cada

Centre Gestor.

Procediment:

1. Els centres gestors assumiran la tramitació dels expedients corresponents amb càrrec a les

respectives dotacions pressupostàries.
2. Abans de la fiscalització per part de la Intervenció de Fons, serà preceptiu un informe de

l'Àrea de Personal, quan la causa de la indemnització sigui la formació del personal adscrit
al Centre Gestor (assistència a cursets, jornades, congressos, etc.). amb aquesta finalitat, els

expedients s'hauran de lliurar amb una antelació mínima de setanta-dues hores a l'inici del
curs de formació del qual es tracte.

3. En tots els supòsits, els expedients d'autorització de la despesa hauran d'ésser aprovats per

l'òrgan municipal competent amb caràcter previ a la seva assistència o a la realització del

viatge, exceptuant que per causes de força major o per raons objectives això no fos possi
ble.

4. En els supòsits d'indemnització per residència eventual en els casos previstos pel RD

236/88, la tramitació correspondrà a l'Àrea de Personal, amb la proposta motivada del
Centre Gestor competent.

Efectes:

En els supòsits de justificacions de bestretes de caixa, caldrà incloure necessàriament un

informe de l'Àrea de Personal quan la causa de la indemnització sigui una de les indicades an

teriorment.

12. FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS DEL PERSONAL

La fiscalització de l'acompliment de les obligacions per part de tot el personal del centre i en

particular, el control d'assistència i permanència amb la facultat de poder disposar els

descomptes d'haver corresponents a les infraccions en aquesta matèria.

Requisits:

1. Els directors de centre gestor podran establir els mitjans que considerin pertinents per a la
fiscalització de les obligacions del personal que d'ells depengui, amb independència dels

establerts, amb caràcter genèric, per a tot el personal municipal.
2. Pel que fa al control de presència, correspon a l'Àrea o Districte la validació i el

pronunciament definitiu sobre la informació i la proposta d'actuació (descomptes i

sancions, si són procedents), proposades per l'Àrea de Personal.
3. Les sancions per faltes greus o lleus, superiors a cinc dies, són competència de l'Àrea de

Personal.
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Procediment:

1. Els serveis de personal trametran una llista d'incompliments i propostes d'actuació perquè
siguin validades pel Director del Centre Gestor.

2. Les llistes d'incompliments i propostes s'entendran validades pel Centre Gestor un cop

transcorreguts set dies des del seu lliurament, si el Director del Centre Gestor no tramet cap
justífícacíó contrària i raonada durant el termini esmentat.

Efectes:

1. Un cop rebudes les propostes, l'Àrea de Personal procedirà a l'oportú descompte en la
nòmina, a la tramitació de la sanció si correspon, o a l'arxiu de les actuacions, d'acord amb
el criteri del Centre Gestor.

13. APLICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PERLLONGACIÓ DE JORNADA

Serà competència del Director del Centre Gestor:

L'aplicació i la suspensió del complement específic de perllongació de jornada.

Requísíts:

1. Existència de necessitat justificada.
2. Dotació pressupostària segons el màxim específic establert, de caràcter vinculant per al

Centre Gestor.
3. La perllongació de jornada no constitueix un element retributiu ordinari i per tant, no

genera drets adquirits. Implica l'estricte compliment de la jornada laboral de què es trac
ta.

Procediment:

1. El Centre Gestor lliurarà a l'Àrea de Personal una proposta de perllongació de jornada, de
manera motivada i indicant expressament que es compleixen els requisits assenyalats ante

riorment.

2. Els servei competents de l'Àrea de Personal controlaran que la proposta estigui d'acord
amb el màxim establert i la validaran. Si transcorreguda una setmana, l' Àrea de Personal no

retorna la proposta s'entendrà autoritzada.

Efectes:

1. La comunicació, en la forma indicada anteriorment, s'haurà d'efectuar amb un mes

d'antelació a l'inici perquè causi efectes econòmics. No podrà referir-se a mesos acumu

lats.
2. Es requerirà una notíficació individualitzada.

14. APLICACIÓ INDIVIDUAL O COL·LECTIVA DELS
INCENTIUS DE PRODUCTIVITAT

Serà competència dels directors dels Centres Gestors:

L'aplicació individual o col-lectiva dels incentius de productivitat.
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Requisits:

1. El complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat,
extraordinària i l'interès i iniciativa amb què el funcionari o treballador desenvolupi el seu

treball. Les quantitats que es percebin per aquest concepte seran de coneixement públic
tant de la resta de funcionaris com dels representants del personal. La seva percepció no

originarà cap dret per a altres períodes.
2. L'aplicació d'aquest complement es farà en funció de circumstàncies objectives relaciona

des directament amb el desenvolupament del lloc de treball i amb els objectius assignats a

aquest. Els criteris seran establerts amb caràcter previ i seran vinculants.

3. En l'aplicació del complement de productivitat, s'hauran de respectar les dotacions

pressupostàries corresponents, acordades per l'òrgan municipal competent.

Procediment:

1. Els diversos directors de Centres Gestors lliuraran als serveis de l'Àrea de Personal la

proposta corresponent.
2. L'Àrea de Personal procedirà a la comprovació corresponent, elaborarà una llista indicant

els perceptors i les quantitats a efectes de publicitat i procedirà a l'abonament mitjançant la
nòmina. Es trametran les dades per efectuar la contractació a l'Àrea de Personal, els serveis

de la qual la portaran a terme (document contractual, alta en la Seguretat Social, etc.).
3. Les propostes s'hauran de dur a terme amb un mes d'antelació a la percepció.

Efectes:

1. La percepció del complement es produirà al mes següents de produir-se la proposta.
2. En els casos en què s'observin anomalies, les propostes seran retornades al centre

corresponent. En tot cas, la devolució haurà de ser motivada.

15. PROPOSTA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Serà competència del Director de Centre Gestor:

La proposta de provisió de llocs de treball singularitzats de diferent tipus, diferent complement
específic, o que impliquin exercici de direcció.

Requisits:

1. Que el lloc de treball de què es tracti sigui de direcció o singularitzat, figuri a I' organigrama
corresponent ilo en el catàleg de llocs de treball.

2. Que aquest lloc de treball estigui vacant o en disposició d'estar-ho en un futur immediat per

jubilació, cessament, etc.,del titular actual.

Procediment:

1. Un cop produïda la vacant, el Director del Centre Gestor s'haurà de dirigir als serveis

competents de l'Àrea de Personal per tal de cobrir-la.
2. Pel que fa als llocs de treball definits com de lliure designació podran proposar el

nomenament corresponent, sempre que es produeixi la condició següent:
- Reunir els requisits de la categoria, necessaris per poder ocupar l'esmentat lloc de tre

ball.
3. En els llocs de treball a proveir mitjançant el concurs de mèrits, caldrà tenir en compte allò

que preveu la Corporació (Bases Marc aprovades per acord del Consell Plenari, de 22 de
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juliol de 1988, o altres normes posteriors). Els Directors de Centres Gestors participaran
juntament amb els serveis de I'Àrea de Personal en I' elaboració de les bases particulars de
cada concurs, i també en les juntes de valoració de mèrits.

4. Quan un lloc de treball quedi vacant, només en cas d'urgent i inajornable necessitat, podrà
cobrir-se provisionalment per nomenament, en comissió de servei pel treballador o

funcionari que estigui capacitat per al seu desenvolupament d'acord amb el seu grau
personal. En aquest supòsit, el Director del Centre Gestor trametrà la proposta a l'Àrea de
Personal per a la seva validació, tramitació i efectes.

Efectes:

L'adscripció definitiva, els efectes econòmics i la consolidació del grau personal, es produiran
a comptar de la data que disposi la resolució de l'òrgan competent.

16. SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL PER A LA
REPOSICIÓ DE VACANTS NO PREVISTES

Serà competència del Director del Centre Gestor:

La selecció i contractació temporal de personal laboral per a la reposició de vacants no

previstes abans de començar l'exercici i sempre que no puguin ser immediatament i adequada
ment cobertes pels serveis generals de personal, segons el procediment que s' estableixi.

Requisits:

1. Existència de vacant no prevista abans d'iniciar l'exercici.
2. Necessitat objectiva i justificada que motiva la reposició i urgència a criteri del Director del

Centre Gestor.
3. La duració dels contractes no podrà excedir de la durada de l'exercici pressupostari, llevat

que hi hagi autorització de l'Àrea de Personal.

Procediment:

1. La selecció podrà realitzar-se directament per part dels Serveis de Personal. En tot cas, es

respectaran els principis legalment establerts quant a l'accés de personal a la funció pública
i a la normativa legal.

2. Es lliurarà una proposta de contractació a l' Àrea de Personal, els serveis de la qual
formalitzaran la contractació (document contractual, alta en la Seguretat Social, etc.).

3. Un cop resolt l'expedient de contractació per l'òrgan municipal competent, s'arxivarà a

l'expedient personal i es lliurarà una còpia diligenciada al Centre Gestor.
4. Per a la cobertura de vacants de la plantilla de funcionaris, se seguirà el mateix procediment

mitjançant un nomenament de funcionari interí.

Efectes:

1. Els efectes, seran els previstos en el contracte laboral i en la data que s'hi indica. Sota cap
concepte la prestació efectiva del treball no serà anterior a la data d'alta en la Seguretat
social. Si fos així, la responsabilitat directa d'aquesta infracció recauria en el Director del
Centre Gestor.

2. No causaran cap efecte, ni les contractacions proposades de caràcter indefinit, ni les que
facin referència a places corresponents a categories de funcionaris de carrera.
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ANNEX VIII

TIPOLOGIA ORGÀNICA

(Acord de la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981)



ANNEX VIII.
TIPOLOGIA ORGÀNICA

ÍNDEX

I. ESTRUCTURA EXECUTIVA
1. Òrgans de base.

- Negociats.
- Serveis Tècnics.
- Servei Tècnico- Administratius.
- Oficines.
- Centres de prestació de Serveis Personals.
- Centres de treball executor.
- Unitats executives dels Consells Municipals de Districte(*).
- Cossos de la Guàrdia Urbana i del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments.

2. Subòrgans de base.
- Grups de treball.
- Brigades.
- Seccions.
- Equips.

3. Òrgans d'integració.
- Unitats operatives.
- Direccions Superiors de Centres de prestació de Serveis.

11. ESTRUCTURA DE SUPORT O «STAFF»
- Secretaries Tècniques d'Àrea.
- Gabinet Tècnic de Programació.

III. ESTRUCTURA DIRECTIVA
- Àrea d'Actuació.
- Subàrees o Sectors d'actuació.
- Macroàrees.

ANNEX: Codlfícació indicativa del nivell estructural i classe dels òrgans de l'Administració Muni

cipal.

(0) Suprimides per l'acord de la C.M.P. 14 de juny de 1985, que va aprovar les Normes reguladores de l'estructura
orgànica dels Districtes.
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Ir. Òrgans de Base.

DISPOSICIÓ PRIMERA

Les estructures de l'Administració municipal executiva s'ajustaran, normalment a la següent:

TIPOLOGIA ORGÀNICA

I. ESTRUCTURA EXECUTIVA

Negociats.
- Son els òrgans de nivell bàsic de caràcter administratiu. S'encarreguen d'instruir els expe

dients i de gestionar els processos de treball administratiu, econòmic i comptable a altres

òrgans municipals del mateix sector.
Les seves funcions es refereixen principalment al tractament i valoració jurídico-administrativa
de la informació per a preparar les decisions de comandament i les resolucions dels òrgans de

govern o pel seu registre i arxiu en ordre a la seva ulterior utilització.
Resulten de la integració, sota un comandament comú, de llocs de treball corresponents a

Tècnics, Administratius i Auxiliars del grup d'Administració general, sense perjudici de
l'existència en els mateixos, quan siguin necessari d'algun lloc de treball corresponent al grup
d'Administració especial.
La seva prefectura correspon als tècnics d'Administració general.
Per la seva constitució es precisa un mínim de tres llocs de treball no auxiliar, corresponents a

Tècnics o Administratius de Administració general, amb un mínim global de 9 llocs de treball

exceptuant el de la prefectura i dels corresponents a subalterns. Aquest mínim global podrà
reduir-se proporcionalment en el cas de que els treballs de caràcter auxiliar de diversos òrgans
de base, estiguin centralitzats en grups dependents de les prefectures de les Unitats operatives o

òrgans d'integració anàlogues (p.ex. «pools-de mecanografia al servei de diversos Negociats).

Modalitats:
- Negociats operatius.
- Negociats d'assistència administrativa.

Codiñcacíó orgànica: (5,5) (5,2).
- Nivell 5.
- Classes: 5 (òrgan administratiu) 2 (òrgans d'assistència administrativa).

Serveis Tècnics.
- Són els òrgans de nivell bàsic de caràcter tècnic. S'encarreguen de realitzar les actuacions

operatives per a les que es precisen coneixements especials que constitueixen l'objecte de les

diverses carreres i oficis, emparats per títols acadèmics o professionals determinats, de
fiscalitzar les activitats dels particulars subjectes a intervenció municipal assenyalant les

prescripcions tècniques i les mesures reguladores a què han de subjectar-se, rectíficanf els

projectes i inspeccionant les activitats o els seus resultats, i de prestar assistència tècnica de la
seva especialitat a altres òrgans municipals.
Les seves funcions es refereixen principalment a l'elaboració d'estudis, anàlisi, projectes i

programes; a l'habilitació de sistemes i mesures reguladores d'activitats a l'inspecció i

constatació directa de fets i situacions; a la formulació de informes, dictàmens i valoracions de
caràcter tècnic, a l'execució de prestacions del propi caràcter i al tractament i valoració
tècnica de la informació necessària.
Resulten de la integració, sota un comandament comú, de diversos llocs de treball correspo
nents a Tècnics superiors, mitjants i auxiliars dels subgrup tècnic del Grup d'Administració
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especial i si s'escau, a les diverses categories del Personal d'Oficis i de comeses especials del
subgrup de Serveis especials del esmentat Grup; sense perjudici de l'existència de llocs de
treball per al tractament de la informació atribuïbles a Administratius o Auxiliars d'Administra
ció general.

- La seva prefectura correspon als tècnics superiors d'Administració especial, de l'especialitat
predominat llevat dels Serveis integrats per llocs de treball corresponents a una especialitat
professional el qual nivell superior sigui el de Tècnic mitg, en qualsevol cas la seva Prefectura
correspondrà a aquests.

- Per a la seva constitució es precisa d'un mínim de 3 llocs de treball no auxiliars, corresponents
a Tècnics superiors o mitjans d'Administració especial amb un mínim global de 9 llocs de
treball amb excepció del de prefectura i els corresponents a Subalterns. Aquest mínim global
podrà reduir-se proporcionalment en el cas que els treballs de caràcter auxiliar de diversos
òrgans de base, estén centralitzats en grups depenents de les prefectures de les Unitats
operatives o òrgans d'integració anàloga (p.ex. «pools» de delineació, mecanografia, etc., al
servei de diversos òrgans de base).

- Excepcionalment, i quan es tracti de serveis tècnics pels que no existeixin en la Plantilla
l'especialitat corresponent, als llocs de treball, inclosa la prefectura, quedaran atribuïts a

Tècnics o Administratius del Grup d'Administració general, amb els coneixements específics
necessaris.

Modalitats:
- Serveis tècnics operatius
- Serveis d'assistència tècnica

Codífícacíó orgànica:(5,7) (5,4)
- Nivell: 5.
- Classes: 7 (òrgans tècnics); 4 (òrgans d'assistència tècnica).

Serveis tècnico-administratius.
- Són els òrgans de base de caràcter mixt, que integren funcions tècniques i administratives

tendents a la consecució del mateix resultat. Enquadren, tot o parcialment, les comeses

assignades a cadascun dels dos tipus descrits anteriorment (Negociats i Serveis tècnics).
Resulten de la integració, sota un comandament comú, de llocs de treball corresponents al
Grup d'Administració general (Tècnics, Administratius i Auxiliars) i al Grup d'Administració
especial (Tècnics superiors, mitjans i auxiliars, de les especialitats corresponents, del subgrup
Tècnic i categories diverses de les Classes de Comeses especials i de Personal d'Oficis, del
Subgrup de Serveis especials.
La seva prefectura correspon, indistintament, als Tècnics d'Administració general o als
Tècnics superiors d' Administració especial.
Per a la seva constitució es precisa un mínim de tres llocs de treball no auxiliar, corresponent a

Tècnics o Administratius d'Administració general i a Tècnics superiors o mitjans d'Administra
ció especial, amb un mínim global de nou llocs de treball, amb excepció del de la prefectura i
els corresponents a Subalterns. Aquest mínim global podrà reduir-se proporcionalment en el
cas de que els llocs de caràcter auxiliar de diversos òrgans de base, estén centralitzats en grups
depenents de les prefectures de les Unitats operatives o òrgans d'integració anàlogues (p. ex.

«pools de delineació, mecanografia, etc., al servei de diversos òrgans de base).

Modalitats:
- Serveis tècnico-administratius operatius.
- Serveis d'assistència tècnico-administrativa.

Modificació orgànica: (5,6) (5,3)
- Nivell: 5.
- Classe: 6 (òrgans tècnico-administratius); 3 (òrgans d'assistència tècnico-administrativa).
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Oficines.
- Són els òrgans de base que corresponen a qualsevulla de les característiques assenyalades per

als tres tipus anteriors (Negociats, serveis tècnic i Serveis tècnico-administratius), que no

reuneixin els mínims quantitatius assenyalats als mateixos.
- La seva prefectura correspondrà segons la naturalesa de les funcions que tinguin assignades,

als Tècnics o Administratius d'Administració general o als tècnics superiors o mitjants
d'Administració especial.

- Per a la seva constitució es precisa un mínim de tres llocs de treball, amb excepció al de la
prefectura i els corresponents als Subalterns.

Modalitats:
- Oficines administratives operatives; Oficines d'assistència administrativa; Oficines tècniques

operatives; Oficines d'assistència tècnica; Oficines Tècnico-administrativas operatives; Ofici
nes d'assistència tècnico-administratives.

Codífícacíó orgànica: (6,5) (6,2) (6,7) (6,4) (6,6) (6,3)
- Nivell: 6.
- Classes: 5 (Òrgans administratius); 2 (òrgans d'assistència administrativa); 7 (òrgans tècnics);

4 (òrgans d'assistència tècnica); 6 (òrgans tècnico-administratius); 3 (òrgans d'assistència tèc

nico-administrativa) .

Centres de prestació de serveis personals.
- Són els òrgans de base que s' encarreguen dels serveis de caràcter personal en els camps

educatiu, cultural, esportiu, sanitari, assistencial, comunitari i informatiu, ja realitzant les
prestacions i directes als ciutadans ja elaborant els estudis, investigacions, anàlisi i programes
que facilitin i canalitzin aquelles prestacions i impartint orientacions generals pel foment i

promoció dels valors indicats.
La direcció d'aquest Centres correspondrà, segons la seva entitat i volum als Tècnics superior
o mitjans del subgrup Tècnic del grup d' Administració especial, als Encarregats de la classe de
Personal d'Oficis del subgrup de Serveis especials del propi grup o als Tècnics o Administra
tius del grup d'Administració general. Quan l'exigüitat de diversos Centres de la mateixa
classe ho aconsellen, podran funcionar sota un director o encarregat comú.
Per a la seva constitució es precisarà l' existència del numero i classe de llocs de treball que
demani la naturalesa de cada Centre.

- Quan el número de llocs de treball i la complexitat de les funcions que ho determinin, els Centres
de prestació de serveis personals podran estructurar-se internament amb els tipus establerts per la
present normativa, en la mesura que els siguin aplicables i sense perjudici del preceptuat al
respecte per les disposicions especials que regulen la seva organització i funcionament.
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Codífícacíó orgànica: (3.9) (4.9) (5,9) (6,9)
- Nivells: 3,4,5 ó 6, segons el numero i la categoria dels llocs de treball que'ls integrin, la

categoria que correspon a la Direcció i la complexitat i naturalesa de les seves funcions.
- Classe: 9 (òrgans de prestació de serveis).

Subtipus de Centres de prestació de Serveis personals.
- Educatius:

Instituts de Pedagogia, Guarderia, Centres d'Educació preescolar, Centres d'E.G.B., Centres
d'Educació especial (per a deficients o subnormals, físics o psíquics); Centres de formació
professional, Conservatoris de Música.

- Culturals:
Instituts d'Història, Art o Ciències; Museus; Biblioteques públiques; Agrupacions musicals
(Orquestres, Bandes, Cobles)

- Esportius:
complexos i instal·lacions esportives.



- Sanitàries:

dispensaris, Centres de Salut, Hospitals o Nosocomis, Instituts de Salut.
- Assistencials:

Residències col-lectives i Centres oberts per a menors; Residència (llar) i Residències sectorials
(mini-residencies) per ancians; Casals per a jubilats; Llars d'acollida i Albergues per a

marginats; Colònies de vacances; Centres socials (sectorials de base); Centres especials per a

predelincuents, alcohòlics, toxicòmans, etc.
- Comunitaris:

Centre cívics de barri o districte.
- Informatius:

Oficines d'Informació.

Centres de treball executor.
- Són els òrgans de base que realitzen prestacions, operatives o auxiliars, de caràcter material,

consistents en la transformació, magatzenament distribució, subministaments, transport d'ob
jectes, productes o fluits, o de caràcter immaterial però que requereixen l'utilització d'un
equip físic considerable (màquines, vehicles, instruments, etc.). En conseqüència, poden
constituir òrgans d'aquests tipus, els Parcs de vehicles o maquinaria, els Tallers, els Ma

gatzems, els Centres d'amàs i distribució de productes, els Laboratoris d'anàlisis o d'elabora
ció de productes químics o farmacèutics, els Centres de desinfecció o desinsectació, les
Incineradores, les Estacions elevadores o depuradores d'aigua, les Estacions de transformació,
selecció o eliminació de residus sòlids, els Centres de càlcul i de procés de dades, les Centrals
de ràdio i telefonia, les Impremtes, els Centres de reproducció de documents, els Arxius i

altres establiments anàlegs.
- La direcció d'un Centre executor correspondrà, segons el numero i la categoria corresponent

als llocs de treball que l' integren, la naturalesa de les seves funcions i el valor i complexitat dels
mitjans materials al seu càrrec, a Tècnics o Administratius d'Administració general, a Tècnics
superiors o mitjans del subgrup Tècnic del grup d'Administració especial, o a Encarregats de la
classe de Personal d'oficis del subgrup de Serveis especials d'aquest últim grup.
Per ser considerats com a òrgans, es requereix, com a mínim, la existència d'un lloc de treball
el titular del qual s' encarregui exclusivament de les funcions pròpies del Centre que no siguin
de mera vigilància o neteja.
Quan el número i classe dels seus llocs de treball i la diversitat de les seves funcions ho
determini,els Centres executors podran estructurar-se internament segons els tipus orgànics
previstos en la present normativa.

Modalitats:
- Centre de treball executor final.
- Centre de treball executor instrumental.

Codíficacíó orgànica: (3,8) (4,8) (5,8) (6,8)
- Nivells: 3,4,5 ó 6, segons el numero i la categoria dels llocs de treball que els integren, la

categoria de la Prefectura i el valor i complexitat dels mitjans materials al seu càrrec.
- Classe: 8 (òrgans d'execució directa).

Unitats executives dels Consells Municipals de Districte.

Suprimides per acord de la comissió Municipal Permanent del 14 de juny de 1985 pel qual
s'aprovaren les normes reguladores de l'estructura orgànica de l'administració executiva dels
Districtes.

Aquestes normes estableixen que l'Administració Executiva del Districtes s'estructurarà, com a

primer nivell orgànic, en tres Divisions fonamentals de les quals respectives prefectures dependran
directament del Coordinador de Serveis dels Districte i que es designaran com s'indica:
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2n. Subòrgans de Base.

- Divisió de Serveis Generals (nivell 6).
- Divisió de Serveis Tècnics (nivell 6).
- Divisió de Serveis Personals (nivell 6).

Cossos de la Guàrdia Urbana i de Bombers (Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments).
- Tindran les estructures orgàniques que determinin els seus respectius Reglaments.

Grups de treball.
- En el si dels òrgans de base i quan el número de llocs de treball i l'amplitut de l'esfera de

control de la respectiva Prefectura ho aconselli, podran constituir-se Grups de treball amb
comeses específics i per objectius o resultats determinats.
Estaran integrats pels diversos llocs de treball corresponents a qualsevol categoria que no

sigui de la classe de Personal d' oficis, que cooperen a la consecució dels objectius o resultats

assenyalats.
Actuaran sota la responsabilitat d'un del seus membres que sea de la categoria superior de les
existents en el grup.
Per a la seva constitució es precisa un mínim de quatre llocs de treball.
La creació dels grups de treball correspon a l'iniciativa de la Prefectura de l'òrgan en que
s'insertin, segons el previst en la 4a, 3 de les mesures reorganitzatives aprovades pel Consell
Ple, però l'assignació del nivell i complement de destí als funcionaris responsables correspon
drà a l'Alcaldia o per delegació d'aquesta, al Conseller-Regidor de l'Àrea corresponent.

Modalitats:
- Les mateixes dels òrgans de base en el qual si es constitueixen.

Brigades.
- Resulten de l'agrupació, sota un comandament comú, de diversos llocs de treball correspo

nents a Oficials i Operaris de la classe de Personal d'oficis del subgrup de Serveis especials del

grup d'Administració especial, que cooperin a la realització d'un treball conjunt en matèria de
construcció, conservació, entreteniment i funcionament d'obres i installacíons municipals.

- La prefectura de les Brigades correspon als: Capataços o Mestres de l'esmentada classe,
subgrup o grup.

- Per a la seva constitució és precís un mínim de 3 llocs de treball amb excepció del de la prefec
tura.

Seccions.
- Resulten de l'agrupació, sota un comandament comú, de diversos llocs de treball corresponents a

les categories d'Oficials i Operaris de la classe de Personal d'oficis del subgrup de Serveis

especials del grup d'Administració especial que cooperin a la realització d'un treball de la mateixa

especialitat en Centres de treball executor o en Centres de prestació de Serveis personals.
- La prefectura de les seccions correspon als Capataços o Mestres de la esmentada classe

subgrup i grup.
- Per a la seva constitució es precisa un mínim de 3 llocs de treball, amb excepció del de la pre

fectura.

Equips.
- Resulten de la integració, sota un comandament comú, de diverses brigades o seccions, salvo

en els casos en que aquestes queden adscrites directament a la Prefectura de l'òrgan de base
en el que s'enquadren.

- La prefectura dels equips correspondrà als Encarregats de la Classe de Personal d'Oficis del

subgrup de Serveis especials del grup d'Administració especial o als Tècnics mitjans del

subgrup Tècnic del propi grup.
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- Per a la seva constitució es precisarà un miním de tres Brigades o seccions.

3r. Òrgans d'integració.

Unitats operatives.
- Resulten de la integració, sota un comandament superior comú, dels òrgans de base (excepte

dels Centres de prestació de serveis personals) i de les funcions i tècniques diverses, que
cooperen a la consecució d'un mateix resultat (producte acabat o semiacabat). Constitueixen
doncs Centres de despeses nates i instàncies idonis pel control de resultats.
Les Unitats operatives estan composades, indistintament per Negociats Serveis tècnics o

tècnic administratius, Oficines i Centres de treball executor, en les seves diferents modalitats.
La prefectura de les Unitats operatives correspon als Tècnics d'Administració general o als
Tècnics superior d'Administració especial (de l'especialitat corresponent, en el seu cas),
segons predominen en aquelles les funcions administratives o les funcions tècniques.
Per a la constitució d'una Unitat operativa és precís un mínim de 3 òrgans de base.

Modalitats:
- U.O. Tècnica.
- U.O. Administrativa.
- U.O. Tècnico-Administrativa.

Codificació orgànica: (3,1)
- Nivell: 3.
- Classe: 1 (òrgans de coordinació i direcció).

Direccions superiors de Centres de prestació de serveis.
- Constitueixen el nivell orgànic adequat per l'agrupació sota una direcció superior comú, dels

Centres de prestació de Serveis personals de la mateixa o anàloga classe i finalitat, així com

dels òrgans de suport tècnic o administratiu a aquests centres i si s'escau, dels seus serveis

generals. En conseqüència,la Direcció superior coordina i exerceix la direcció superior de
centres de treball amb substantivitat orgànica i funcional, sense perjudici de les facultats que
corresponguin, amb caràcter subordinat, als directors i encarregats dels diversos Centres.

Modalitats:
- Les que corresponguin als òrgans de base que agrupin.

Codíficació orgànica: (3,1).
- Nivell: 3.
- Classe: 1 (òrgans de Coordinació i Direcció).

11. ESTRUCTURA DE SUPORT O STAFF

Secretaries tècniques d'Àrea.
- Constitueixen els òrgans de suport i d'assistència als càrrecs directius de l'Àrea (Consellers

Regidors i Coordinadors) en l'exercici de les funcions de planificació, organització, comanda
ment, coordinació i control que els corresponguin, respecte de les unitats orgàniques
integrants en l'Àrea i d'assumpció, i si s'escau dels seus serveis generals (Informació,
documentació, personal i equip físic).

- La seva prefectura correspon als tècnics d'Administració general o als Tècnics superiors
d'Administració especial.

- Per a la seva constitució és precís un mínim de tres llocs de treballs corresponents a Tècnics
d' Administració general o a Tècnics superiors d'Administració especial amb un mínim global
de sis llocs de treball, amb excepció de la prefectura i els corresponents a subalterns.
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- Quan el número i classe dels llocs de treball i la diversitat de les funcions ho aconselli, les
Secretaries Tècniques podran estructurar-se internament segons els tipus orgànics previstos
en aquesta normativa.

Codífícacíó orgànica: (4,4).
- Nivell: 4 (Sense perjudici de que la Comissió Municipal Permanent al aprovar alguna

organització concreta, pugui establir l'excepció procedent).
- Classe: 4 (òrgans d'assistència tècnica).

Gabinet Tècnic de Programació.
- Es reserva aquesta denominació i tipus organitzatiu, a l'òrgan previst i regulat en l'art. 34 de

la Llei de Règim especial de Barcelona i en el 64 del seu Reglament d'Organització i

Administració, a manera de «staff», general de l'Ajuntament. L'estructura interna del Gabinet,
la seva dependència i les seves vinculacions funcionals, es determinaran segons lo preceptuat
en l'art. 65, 1 del esmentat Reglament; i la seva Prefectura i els llocs de treball que l'integren,
es proveiran conforme a lo disposat en el seu art. 69.

Codificació Orgànica: (2,8).
- Nivell: 2.
- Classe: 8 (Staff general).

III. ESTRUCTURA DIRECTIVA

Àrea d'Actuació.
- Constitueixen cadascuna de les grans branques d'activitat en que es divideix l'Administració

municipal executiva.
- En l'aspecte orgànic, resulten de l'agrupació de les Unitats operatives, Direccions superiors

de Centres de prestació de Serveis i si s'escau, Cossos especials que cooperen a la realització
de les actuacions pròpies del sector, sota la direcció política d'un Conseller Regidor amb les
atribucions assenyalades en l' extrem tercer, 2, del Decret de l'Alcaldia de 16 d'octubre de
1981, o excepcionalment d'un Coordinador delegat de l'Alcalde.

- La prefectura comú i immediata de les unitats orgàniques integrants de les Àrees, correspon
als Coordinadors de Serveis, en els termes previstos en l'extrem cinquè 1 del esmentat De
cret.

Codificació orgànica: (1,4) (2,6).
,

Nivell: 1 per als Consellers Regidors d'Àrea, 2 per als Coordinadors d'Àrea.
Classe: 4 per als Consellers Regidors d'Àrea (òrgans de govern individual de caràcter

sectorial), 6 per als Coordinadors d'Àrea (òrgans directius individuals de caràcter sectorial).

Subàrees o Sectors d'actuació.
- Constitueixen eventuals subdivisions de les Àrees a efectes de ser assignades als distints

Coordinadors o Directors de Serveis, ho aconselli l'amplitud de l'esfera de control a càrrec
del Conseller Regidor, o Sectors assignats als funcionaris dels Cossos Nacionals, Directors
de Serveis, Coordinadors de Serveis o Consellers.

Codificació orgànica: (1,4) (1,6) (2,6).
Nivell: 1, per als Consellers i Secretari General; 2 per als Coordinadors de Serveis, Directors
de Serveis i funcionaris dels Cossos Nacionals, excepte el Secretari general.
Classe: 4 (òrgan de govern individual de caràcter sectorial) per al nivell 1, excepte el Secretari
general; 6 (òrgan directiu individual de caràcter sectorial) per al nivell 2 i per al Secretari ge
neral.



Macroàrees.
- Resulten de l'agrupació de diverses Àrees, Sectors o Serveis descentralitzats funcional

ment, sota la dependència d'un Tinent d'Alcalde i a les finalitats consignades en l'extrem

segón, 1 del Decret de l'Alcaldia de 16 d'octubre de 1981.

Codificació orgànica: (1,4).
Nivell: 1.
Classe: 4 (òrgan de govern individual de caràcter sectorial).

DISPOSICIÓ SEGONA

L'adaptació de les estructures de les Àrees d'actuació de l'Administració municipal executiva a la

Tipologia orgànica descrita en la disposició anterior, es realitzarà de manera progressiva, al ritme

que assenyalin els òrgans de govern de l'Ajuntament, amb intervenció de les instàncies directives de

les respectives Àrees i tenint en consideració,en tot cas la peculiarietat de les funcions i les

conseqüències de tot ordre que poguessin derivar-se del canvi.

ANNEX

Codificació indicativa del nivell estructural i classe dels òrgans de l'Administració municipal.

A. Nivell.

1. Primer nivell directiu:
Consell Ple, Comissió municipal permanent, Consells municipals de Districte, Consells

d'Administració dels Òrgans especials de gestió, Institucions i Empreses municipals, Comis

sions informatives, Alcalde, Tinents d'Alcalde, Consellers Regidors d'Àrea o Subàrea,
Consellers adjunts d'Àrea o Macroàrea, Consellers Presidents dels Consells municipals de

Districte, Consellers Presidents dels Òrgans especials de gestió, Institucions i Empreses
municipals, Secretari general.

2. Segon nivell directiu:
Cossos Nacionals excepte el Secretari general, Coordinadors de Serveis d'Àrea, subàrea o

Sector, Directors de Serveis, Prefectura del Gabinet Tècnic de Programació, Gerents o

Directors generals dels Òrgans especials de gestió, Institucions i Empreses municipals.

3. Primer nivell executiu:

Unitats operatives, Directors superiors de Centres de prestació de serveis i Unitats executi

ves dels Consells municipals de Districte; Departaments del Gabinet Tècnic de Programació,
Serveis jurídics; Centres de prestació de serveis personals i Centres de treball executor de

primer ordre.

4. Segon nivell executiu.

Subunitats, Centres de prestació de serveis personals i Centres de treball executor de segon

ordre, Secretaries tècniques d'Àrea, subdivisions del nivell anterior.

5. Tercer nivell executiu:

Negociats, Serveis tècnics i Serveis tècnico-administratiu; Centres de prestació de serveis

personals i Centres de treball executor de tercer ordre; subdivisions del nivell anterior.

6. Quart nivell executiu:

Oficines administratives, tècniques o tècnico-administratives (operatives o d'assistència);
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Centres de prestació de serveis personals Centres de treball executor de quart ordre;
subdivisions del nivell anterior.

B. Classe.

a) Per als de nivell 1 i 2.
1. Òrgans de Govern col·legiats de caràcter decisori: Consell Ple, Comissió Municipal

Permanent, Consellers municipals de Districte, Consells d'Administració dels Òrgans
especials de gestió, Institucions i Empreses municipals.

2. Òrgans de Govern col·legiats de caràcter informatiu: Comissions informatives.
3. Òrgan de Govern individual de caràcter general: Alcaldia.
4. Òrgans de Govern individuals de caràcter sectorial: Tinents d'Alcalde, Consellers

Regidors d'Àrea o Sector, Consellers Presidents dels Òrgans especials de gestió,
Institucions i Empreses municipals.

5. Òrgans de Govern individuals de caràcter territorial: Consellers Presidents dels Consells
municipals de Districte.

6. Òrgans directius individuals de caràcter sectorial: Coordinadors d'Àrea, Subàrea o

Sector, Directors de Serveis, Gerents o Directors generals d'Òrgans especials de gestió,
Institucions i Empreses municipals.

7. Cossos Nacionals: Secretari general, Interventor, Dipositari de Fons, Vice-secretari,
Viceinterventor i Oficial Major.

8. Staff general: Gabinet Tècnic de Programació.

b) Per als de nivell del 3 al 6.

1. Òrgans de coordinació i direcció.
2. Òrgans d'assistència administrativa.
3. Òrgans d'assistència tècnico-administrativa.
4. Òrgans d'assistència tècnica.
5. Òrgans administratius (operatius).
6. Òrgans tècnico-administratius (operatius).
7. Òrgans tècnics (operatius).
8. Òrgans de treball executor.
9. Òrgans de prestació de serveis personals.
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ANNEXIX

ATRIBUCIONS DE LES PREFECTURES

(Les funcions directives i de commandament en l'Ajuntament de Barcelona)
(Acord de la Comissió Municipal Permanent de 13 de novembre de 1981)



ANNEX IX.
ATRIBUCIONS DE LES PREFECTURES

ÍNDEX

I. ESTRUCTURA EXECUTI\!A
1. Òrgans d'integració:

- Prefectura d'Unitat Operativa.
- Direcció superior de Centres de prestació de serveis.

2. Òrgans de base:
- Prefectura de Negociat.
- Prefectura de Servei Tècnic o tècnico-administratiu.
- Prefectura d'Oficina.

Direcció de Centre de prestació de serveis personals.
- Direcció de Centre de treball executor.
- Prefectura d'Unitat executiva de Districte (*).
- Direccions del Cos de la Guàrdia Urbana i del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments.

3. Subòrgans de base.
- Prefectura de Grup de treball.

Prefectura de Brigada o Secció.
- Prefectura d'Equip.

Il. ESTRUCTURA DE SUPORT O STAFF
- Prefectura del Gabinet Tècnic de Programació.
- Prefectura de Secretaria Tècnica d'Àrea.

III. ESTRUCTURA DIRECTIVA
- Consellers Regidors d'Àrea o Sector.
- Coordinadors d'Àrea, Subàrea o Sector.
- Cossos Nacionals.
- Directors de Serveis.

n Suprimida per l'acord de la e.M.p. 14 de juny de 1985, que va aprovar les Normes reguladores de l'estructura

orgànica dels Districtes.
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I. ESTRUCTURA EXECUTIVA

Ir. Òrgans d'integració.

Prefectura d'Unitat Operativa.

1. Les atribucions dels caps d'Unitat operativa són les següents:
- La planificacíó del treball de la Unitat i la previsió de les seves necessitats.

- La participació en l'assenyalament dels objectius de la Unitat.
- La gestió pressupostaria de la Unitat i la distribució dels mitjans materials entre els seus

òrgans.
- La refrendació o anuència de la definició de l'estructura interna dels òrgans de la Unitat!

de la configuració dels llocs de treball, formulats per les respectives prefectures.
- La promoció de la racionalització, simplificació i si s'escau, mecanització dels processos de

treball de la millora de mètodes de treball i de l'introducció de les innovacions tecnològi
ques adients.

- L'adscripció i trasllat del personal als diferents llocs de treball corresponents a les seves

respectives categories, amb excepció de les prefectures i resta de llocs dotats amb
complement de destí; i l'obligada comunicació, en qualsevol cas, als serveis generals de
personal de les variacions hagudes en la titularitat dels llocs.

- La coordinació dels diversos òrgans integrants de la Unitat.
- La direcció de la Unitat mitjançant ordres o orientacions tècniques dirigides als caps dels

seus òrgans integrants o instruccions a tot el personal.
- El control del treball de la Unitat dels resultats obtinguts i dels costos de funcionament.
- La fiscalització de l'acompliment de les funcions per part de tot el personal de la Unitat;

l'atenció a les relacions humanes, a les condicions de seguritat i higiene en el treball, al
perfeccionament professional i a la correcta relació amb el públic.

- El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes i actes de gestió en general, que
s'originen en els òrgans integrants de la Unitat.

- L'autorització dels actes de gestió i dels documents atribuïts reglamentariament a la Unitat
com conjunt orgànic.

2. Les prefectures de les Unitats operatives assumiran, a més a més, les següents funcions
d'assistència administrativa al conjunt de la Unitat, llevat que la norma organitzativa les
assigni expressament a algún del seus òrgans integrants:
- Preparació i impuls de la planífícacíó de les despeses i de la previsió d'inversions.

Expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostaries assignades a la Unitat i de les quantitats

lliurades en concepte de pagaments a justificar.
- Comandes de material.
- Tramitació de factures i actes de recepció.
- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats a la Uni-

tat.
- Anàlisi dels costos de funcionament de la Unitat.
- Atenció a la conservació i entreteniment dels locals i dependències de la Unitat i relacions

amb els Serveis tècnics encarregats de l'execució d'aquelles funcions.
- Control dels destins i situacions de tot el personal de la Unitat.
- Registre, arxiu i documentació de la Unitat.

3. Els caps de les Unitats operatives podran centralitzar els treballs de caràcter auxiliar comuns

a tots o alguns òrgans integrants de la mateixa, tals com mecanografia, delineació, càlcul,
transport de documents, magatzem i distribució de material i anàlegs, en ordre a millorar la
seva eficàcia. En tals cassos i quan el numero de llocs ho aconselli, podran constituir el grup o

675



grups de treball convenients i proposar a la superioritat la designació dels funcionaris respon

sables.

Direcció superior de Centres de Prestació de serveis.

1. Les atribucions dels directors superiors de Centres de prestació de serveis, són les se

güents:
- La planífícacló i programació de les activitats dels diversos Centres i la previsió de les seves

necessitats, amb base en les propostes del seus respectius directors o encarregats.
La participació en l'assenyalament dels objectius dels Centres, en col·laboració amb els

respectius directors o encarregats.
La gestió pressupostària general i la distribució dels mitjans materials entre els Centre i

resta d'òrgans adscrits a la Direcció superior.
La refrendació de la configuració dels llocs de treball i de l'estructura interna dels Centres i

resta d'òrgans adscrits a la Direcció superior.
La promoció i elaboració d'estudis i projectes per al perfeccionament dels serveis prestats
en els Centres; així com l'aprovació dels projectes d'organització i funcionament d'aquests
serveis, formulats pels respectius directors o encarregats.
L'adscripció i trasllat del personal als llocs de treball corresponents a les seves respectives
categories, amb excepció dels directors o encarregats dels Centres, prefectures orgàniques
i resta de llocs .de treball dotats amb complement de destí; sentits ambdós directors o

encarregats si el trasllat s'efectua entre llocs de diferent Centre i amb obligada comunica

ció, en qualsevol cas, als serveis generals de personal de les variacions hagudes en la

titularitat dels llocs.
- La coordinació dels diversos Centres i òrgans enquadrats en la Direcció superior.
- La direcció general dels Centres i òrgans adscrits, mitjançant ordres o orientacions

dirigides als respectius directors, encarregats o caps i instruccions impartides a tot el perso

nal.
- La supervisió de les activitats desenvolupades en el Centre i òrgans adscrits.

El control dels resultats obtinguts i dels costos de funcionament dels Centres 1 organs

adscrits a la Direcció així com el dels ingressos que si s'escau, es percibeixin en els Cen

tres.
- La físcalitzacíó de l'acompliment de les funcions per part de tot el personal dels diversos

Centres i òrgans adscrits a la Direcció superior; l'atenció a les relacions humanes, a les

condicions de seguretat i higiene en el treball, al perfeccionament professional i a la

correcta relació amb el públic.
- El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes i actes de gestió en general, que

s'originin en els Centres i òrgans adscrits a la Direcció superior.
- L'autorització dels actes de gestió i dels documents atribuïts reglamentàriament a la

Direcció superior, com conjunt orgànic.
- La iniciativa per a la adquísicíó de bens específics dels Centres i la refrendació, si s'escau

dels projectes de compra o subministraments formulats pels respectius directors.

2. Les Direccions superiors de Centres de prestació de serveis estaran dotades d'òrgans de

suport, en la mida necessària per assistir-los en I 'exercici 'de la funció directiva i per a

desenvolupar, com a mínim, les següents funcions:
.

- Preparació i impuls de la planificació de la despesa i de la previsió d'inversions.
- Tramitació dels expedients d'autorització de despeses.
- Administració de les partides pressupostàries assignades a la Direcció superior com a

conjunt orgànic i de les quantitats lliurades en concepte de pagaments a justificar.
- Tramitació dels expedients per a la aprovació i subsegüent contractació de l'adquisició o

subministro de béns específics dels Centres depenents de la Direcció.
- Gestió o control de les comandes de material procedent dels Centres.
- Tramitació de factures i actes de recepció.
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- Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o subministrats als
diferents Centres i òrgans.

- Anàlisi dels costos de funcionament dels Centres, òrgans i serveis.
- Relació amb els Serveis tècnics encarregats de la conservació i entreteniment dels edificis i

locals en que estiguin ubicats els Centres i òrgans adscrits a la Direcció, així com de les
seves installacíons i seguiment de l'execució dels treballs per part dels referits Serveis tèc
nics.

- Control dels destins i situació de tot el personal dels diversos Centres i òrgans adscrits a la
Direcció.

- Registre, arxiu i documentació de la Direcció superior com a conjunt orgànic.

2n. Òrgans de base.

Prefectura de Negociat.

Les atribucions dels caps de Negociat són les següents:
- La cooperació amb la prefectura de la Unitat, en ordre a facilitar el desenvolupament de la seva

funció directiva.
- La configuració dels llocs de treball i de l'estructura interna del Negociat, amb la refrendació o

anuència de la prefectura de la Unitat.
La racionalització simplificació dels processos administratius; i el perfeccionament del mèto
des de treball i l'atenció a les innovacions tecnològiques.
L'organització del treball del Negociat i la seva distribució entre els diversos llocs o grups.
La direcció i coordinació de les activitats del Negociat mitjançant les oportunes ordres,
orientacions i instruccions al seus funcionaris.
El comandament directe del personal del Negociat i la transmissió al mateix de les ordres i

instruccions rebudes de la superioritat.
La supervisió del treball desenvolupat pels funcionaris del Negociat.
La fiscalització de l'acompliment de les seves obliqacíons per part de tot el personal; l'atenció
immediata a les relacions humanes, a les condicions de seguretat i higiene en el treball i a la
correcta relació amb el públic.
L'autorització amb la seva signatura o visat, de tots els informes, actes de gestió, oficis,
requeriments, comunicacions, citacions i emplaçaments que es generin en el Negociat, llevat
dels casos de delegació expressa d'alguna o de totes aquelles funcions, en algun subordinat o

subordinats, posant-lo en coneixement de la superioritat.
L'avocació, en circumstàncies especials, de les funcions assignades als Tècnics o Administra
tius del Negociat.
Les funcions que expressament li delegui el cap de la Unitat.
La substitució del cap de la Unitat, en els casos d'absència, vacant o malaltia, d'acord amb les
prioritats establertes.

Prefectura de Servei tècnic o tècnico-administratiu.

Les atribucions del caps de Servei Tècnic o Tècnico-administratiu, són les següents:
- La cooperació amb la prefectura de la Unitat, en ordre a facilitar el desenvolupament de la

seva funció directiva.
La configuració dels llocs de treball i de l'estructura interna del Servei, amb la refrendació o

anuència de la prefectura de la Unitat.
.

La racionalització i simplificació dels processos de treball; la millora de mètodes i l'atenció a

les innovacions tecnològiques.
L'organització del treball i la seva distribució entre els diversos llocs i si s'escau, grups, equips,
brigades o seccions.
La direcció i coordinació de les activitats del Servei mitjançant les oportunes ordres,
orientacions i instruccions als funcionaris i personal contractat.
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- El comandament directe del personal del Servei i la transmissió al mateix de ·les ordres i

instruccions rebudes de la Superioritat.
- La supervisió de la direcció de les obres o ínstallacíons encomanades als Tècnics superiors o

mitjans de la Unitat i l'assumpció personal d'aquesta direcció quan les circumstàncies ho re

quereixin.
- La supervisió de la resta de treballs desenvolupats pels funcionaris i la resta de personal del

Servei.
- La fiscalització de l'acompliment de les seves obligacions per part de tot el personal; l'atenció

immediata a les relacions humanes, a les condicions de seguritat i higiene en el treball i a la
correcta relació amb el públic.

- L'autorització amb la seva signatura o visat de tots els actes de gestió, oficis, requeriments,
comunicacions, citacions i emplaçaments que es generin en el Servei, llevat dels casos de

delegació expressa d'alguna o de totes aquelles funcions, en algun subordinat o subordinats,
posant-lo en coneixement de la superioritat.

- El visat dels projectes, estudis, dictamens, informes, certífícacíons, valoracions, mesuraments,
anàlisi i descomposició de preus i la resta de actuacions tècniques que, en I' exercici de la seva

respectiva competència professional, hagin elaborat els Tècnics superiors i mitjans del Ser
vei.

- L'avocació, en circumstàncies especials, de les funcions assignades als Tècnics i Administra

tius d'Administració general i als Tècnics superiors i mitjans d'Administració especial,
enquadrats en el Servei.

- Les funcions que expressament li delegui el Cap de la Unitat.
- La substitució del Cap de la Unitat, en tots els casos d'absència, vacant o malaltia, d'acord

amb les prioritats establertes.

Prefectura d'Oficina.

1. Els Caps de les Oficines administratives tindran respecte de les mateixes, les atribucions

assenyalades als caps de Negociats, en la mida que li siguin aplicables.
2. Els Caps de les Oficines tècniques i tècnico-administrativas tindran, respecte de les mateixes,

les atribucions assenyalades als caps de Servei en la mida que li siguin aplicables.

Direcció de Centre de Prestació de Serveis personals.

1. Els directors o encarregats del Centres de prestació de Serveis personals, tindran les següents
atribucions:
- La proposta de la planificació i programació de les activitats pròpies del Centre i la

previsió de les seves necessitats.

La collaboració amb la Direcció superior per a l'assenyalament dels objectes del Centre.

L'iniciativa per al perfeccionament dels serveis del Centre; la formulació de projectes
d'organització i funcionament dels mateixos i la seva elevació a la Direcció superior per a

l'aprovació.
La configuració dels llocs de treball i de l'estructura interna del Centre, amb la refrendació

o anuència de la Direcció superior.
La proposta a la Direcció superior de l'adscripció i trasllat del personal als diferents llocs
de treball del Centre.

- L'organització del treball i la seva distribució entre els diversos serveis, grups o llocs.
- La direcció i coordinació de les activitats pròpies del Centre mitjançant les oportunes

ordres, orientacions i instruccions.
- El comandament directe del personal del Centre i la transmissió al mateix de les

instruccions rebudes de la Direcció superior, sense perjudici de les facultats de comanda
ment que corresponguin si s'escau, als caps o encarregats de les divisions orgàniques del

Centre.
- La supervisió del treball desenvolupat pels funcionaris i empleats del Centre.

678



- La fiscalització del acompliment de les seves obligacions per part de tot el personal:
l'atenció immediata a les relacions humanes, a les condicions de seguridad i higiene en el
treball i a la correcta relació amb el públic.

- L'atenció immediata dels resultats i dels costos de funcionament dels serveis del Centre.
- El control immediat dels ingressos recaptats en el Centre.
- L'autorització amb la seva signatura o visat, de tots els documents que es generin en el

Centre, llevat dels casos de delegació expressa d'aquesta facultat en algún subordinat o

subordinats, posant-lo en coneixement de la superioritat.
- L'avocació en circumstàncies especials, de les funcions assignades als Tècnis o Administra

tius d'Administració general i als Tècnics superiors o mitjants d'Administració especial,
adscrits al Centre.

- Les funcions que expressament li delegui la Direcció superior.
- La substitució del Director superior en cas d'absència, vacant o malaltia, d'acord amb les

prioritats establertes.

2. Els directors o encarregats de Centre, amb el suport administratiu que si s'escau, sigui
necessari, desenvoluparan, a més a més, les següents funcions:
- Atenció immediata a la conservació i entreteniment del local o edifici del Centre i de les

seves dependències i ínstallacions així com dels mitjans materials que li siguin descrits,
recaptant de la direcció superior, quan procedeixi, l'intervenció dels Serveis Tècnics

encarregats de I' execució d' aquelles tasques.
Formulació de les comandes de material.

- Formulació d'actes de recepció i conformació d'albarans i factures.

Projectes d'adquisició o subministraments dels bens específics del Centre.
- Control de destins i situacions del personal del Centre, en cooperació amb l'òrgan de

suport administratiu de la Direcció superior.
- Registre, arxiu i documentació pròpia del Centre, en cooperació amb l'òrgan de suport

administratiu de la Direcció superior.

3. Els directors o encarregat de Centres de prestació de serveis personals, exerciran les
atribucions assenyalades en els paràgrafs precedents en la mida determinada per la naturalesa
precedents en la mesura determinada per la naturalesa i nivell tècnic de les funcions pròpies
del Centre.

Direcció de Centre de treball executor.

1. Els Directors o encarregats dels Centres de treball executor, tindran les següents atribucions:
- La proposta de la planificació i programació de les activitats pròpies del Centre i la

previsió de les seves necessitats.
La collaboracíó amb la superioritat per a l'assenyalament dels objectius del Centre.
La iniciativa per al perfeccionament dels treballs del Centre; l'atenció a les innovacions

tecnològiques; la formulació de projectes d' organització i millora de mètodes i la seva

elevació a la superioritat per a l'aprovació.
La configuració dels llocs de treball i de l' estructura interna del Centre, amb la refrendació
o anuència de la superioritat.
La proposta a la superioritat de l'adscripció i trasllat del personal als diferents llocs de
treball del Centre.

- L'organització del treball i la seva distribució entre els diversos serveis, grups o llocs.
- La direcció i coordinació de les activitats pròpies del Centre, mitjançant les oportunes

ordres, orientacions i instruccions.
- El comanament directe del personal del Centre i la transmissió al mateix de les instruccions

rebudes de la superioritat sense perjudici de les facultats de comandament que correspon

gui, si s'escau als caps o encarregats de les divisions orgàniques del Centre.
- La supervisió del treball desenvolupat pels funcionaris i empleats del Centre.
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- La fiscalització i l'acompliment de les seves obligacions per part de tot el personal;
l'atenció immediata a les relacions humanes i a les condicions de seguretat i higiene en el
treball.

- L'atenció immediata dels resultats i dels costos de funcionament dels serveis del Centre.
- El control immediat dels ingressos recaptats en el Centre.
- L'autorització amb la seva signatura i visat de tots els documents que es generin en el

Centre; lleva dels casos de delegació expressa d'aquesta facultat en algún subordinat o

subordinats, posant-lo en coneixement de la superioritat.

2. Els Directors o encarregats del Centre, amb el suport administratiu que, si s'escau, sigui
necessari, desenvoluparan, a més a més, les següents funcions:
- Atenció immediata a la conservació i entreteniment del local i edifici del Centre i de les

seves dependències i instal·lacions, així com dels mitjans materials adscrits al mateix;
recaptant de la superioritat, quan procedi, l'intervenció dels serveis tècnics encarregats de
l'execució d'aquelles tasques.

- Formulació de les comandes de material.
- Formalització de les actes de recepció i conformació d'albarans i factures.

Projectes d'adquisició i subministrament dels bens específics del Centre.
- Control de destins i situacions del personal del Centre, cooperant si s'escau amb l'òrgan de

suport administratiu de la prefectura de la Unitat o instància similar.
- Registre, arxiu i documentació pròpia del Centre, cooperant, si s'escau; amb l'òrgan de

suport administratiu de la prefectura de la Unitat o instància similar.

3. Els Directors o encarregats del Centre de treball executor exerciran les atribucions assenyala
des en els paràgrafs precedents, en la mesura determinada per la naturalesa i nivell tècnic de
les funcions pròpies del Centre.

Prefectura d'Unitat Executiva de Districte.

Suprimida per l'acord de la C.M.P. del 4 de juny de 1985, que va aprovar les Normes

reguladores de l' estructura orgànica dels Districtes.

Direccions del Cos de la Guàrdia Urbana i del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments.
Tindran les atribucions que se'ls assenyalin en els seus respectius Reglaments.

3r. Subòrgans de base.

Prefectura de Grup de treball.

Els responsables dels grups de treball constituïts per personal Tècnic o Administratiu en el si dels

òrgans de base, tindran les següents atribucions:

Distribució del treball entre els membres del Grup.
- Direcció immediata dels treballs d'acord amb les ordres i instruccions rebudes de les

prefectures dels òrgans de base corresponents.
- Control de la quantitat i qualitat del treball executat i del temps invertit en la seva realitza

ció.
- Control de l'ús dels materials, maquinària o aparells utilitzats.

Prefectura de Brigada o Secció.

Les atribucions dels caps de Brigada o Secció, són les següents:
- Distribució del treball entre els oficials i operaris de la Briqada o Secció així com dels

instruments, maquinària i materials necessaris per a la seva execució.
- Direcció immediata dels treballs d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels Tècnics

superiors o mitjans, directors de les obres, installacions o tallers, o si s'escau,.dels Encarregats
caps d'equip.
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- Comandament directe sobre el personal de la Brigada o Secció.
- Control de la quantitat i qualitat del treball executat i del temps invertit en la seva realitza-

ció
- Control de l'ús dels materials, instruments i maquinària.

Prefectura d'Equip.

Les atribucions dels caps d'Equip, són les següents:
- Dístríbucló del treball, maquinària, instruments i material, entre les diferents brigades o

seccions que componguin l'Equip.
- Comandament directe sobre els capataços o mestres caps de les diferents brigades o sec

cions.
- Supervisió del treball executat pel personal de les diferents brigades o seccions, dels resultats

obtinguts del temps invertit en la seva realització i de l'aprofitament de la maquinària,
instruments i materials.

- Fiscalització del acompliment de les seves obligacions per part de tot el personal integrant de

l'Equip.

Il. ESTRUCTURA DE SUPORT O STAFF

Prefectura del Gabinet Tècnic de Programació.

El Cap del Gabinet Tècnic de Programació tindrà les atribucions que li assenyali la Comissió

municipal Permanent en l'acord regulador de la seva estructura interna, segons el que es

preveu en els art.65 i següents del Reglament d'Organització i Administració del municipi de

Barcelona; i en el seu defecte, les atribucions que corresponguin als caps de la Unitat operati
va.

Prefectura de la Secretaria tècnica d'Àrea.

Les atribucions dels caps de les Secretaries tècniques de l'Àrea son les següents:
- Assistir als Coordinadors i Consellers-Regidors de l'Àrea en l'exercici de les seves funcions di

rectives.
- Exercir, respecte dels llocs i grups de treball i si s' escau de les oficines i serveis integrats en la

Secretaria tècnica, atribucions anàlogues a les assenyalades a les Prefectures de Servei i si

s'escau a les Prefectures d'Unitat operativa.

III. ESTRUCTURA DIRECTIVA

Conseller-Regidor d'Àrea o Sector.

Els Consellers Regidors d'Àrea tindran les atribucions consignades en l'extrem tercer, 2 del
Decret de l'Alcaldia de 16 d'octubre de 1981. (Actualment, el sisè dels D.A. 27 de juliol i 14
setembre 1983, Text Refós).

Coordinador d'Àrea, Subàrea o Sector.

Els Coordinadors d'Àrea o Subàrea, tindran les atribucions consignades en l'extrem cinquè, 1

del Decret de l'Alcaldia de 16 de octubre de 1981. (Actualment, el setè dels D.A 27 juliol i 14
setembre 1983, Tex Refós).
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Cossos Nacionals.

(Actualment Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional).
El Secretari general, l'Interventor, el Dipositari de fons, el Vicesecretari, el Vice-interventor i

l'Oficial Major, exerciran les funcions que les atribueix les disposicions legals vigents.

Directors de Serveis.

Les Direccions de Serveis podran constituir-se a l'empar de l'art. 106 del R.O. 3046/77 de 6

d'octubre, amb les comeses i en les condicions que determini la cinquena, bis, de les mesures

organitzatives aprovades pel Consell Ple de 26 de maig de 1982. (Vid. l'art. 176. del Tex

Refós de les disposicions legals vigents de Règim local i l'extrem Vuitè del D.A. 27 de juliol i

14 de setembre 1983. Text Refós) .

.¡¡¡,
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